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1. SODELOVANJE SKUPNEGA RAZISKOVALNEGA SREDIŠČA 

1. [Unija] [Euratom] izvede del projekta preko Skupnega raziskovalnega središča (JRC) pod naslednjimi 
pogoji: 

(a) V tem sporazumu o dodelitvi sredstev se JRC obravnava kot raziskovalna organizacija. 

(b) V tem sporazumu o dodelitvi sredstev se JRC obravnava kot upravičenec. Ima enake pravice in 
enake obveznosti kot drugi upravičenci in je član konzorcija iz člena 1.1. 

(c) Komisija obdrži za JRC znesek [vnesti znesek] EUR ([vnesti znesek z besedo] eurov) 
predhodnega financiranja iz člena 6. 

JRC se strinja, da Komisija v njegovem imenu prenese znesek [vnesti znesek] EUR ([vnesti 
znesek z besedo] eurov), ki ustreza prispevku upravičencev k jamstvenemu skladu iz člena II.20 
in predstavlja [5 %] najvišjega finančnega prispevka [Unije] [Euratoma], namenjenega za JRC, 
kakor je navedeno v Prilogi I, iz tega dela predhodnega financiranja v jamstveni sklad. 

(d) Poleg dokumentov iz člena II.4 konzorcij Komisiji navede znesek vsakega plačila iz člena II.6(b) in 
II.6(c), ki ga Komisija prenese na JRC. 

(e) Ta sporazum o dodelitvi sredstev ima prednost pred katero koli konzorcijsko pogodbo, ki jo 
podpiše Komisija, ki jo zastopa JRC. 

2. Odnose znotraj Komisije med GD […] in JRC urejajo upravne ureditve, kakor so navedene v Prilogi 
[…] k sporazumu o dodelitvi sredstev brez poseganja v pravice drugih upravičencev. 

 

2.  MEDNARODNE ORGANIZACIJE (splošno pravilo)   

1. Arbitraža 

a. Kakršen koli spor med Komisijo („pogodbenica“) in mednarodnimi organizacijami 
(„pogodbenica“) v vlogi upravičencev (v tem členu sporazuma o dodelitvi sredstev skupaj 
„pogodbenici“) v zvezi s sporazumom o dodelitvi sredstev, ki ga ni mogoče rešiti sporazumno, se 
privede pred arbitražni odbor v skladu s spodaj določenim postopkom.  

b. Ko ena pogodbenica obvesti drugo, da namerava uporabiti arbitražo, jo obvesti tudi o arbitru, ki 
ga je imenovala. Druga pogodbenica imenuje arbitra v enem mesecu po navedenem pisnem 
obvestilu. 

Arbitra s skupnim dogovorom v treh mesecih od imenovanja arbitra druge pogodbenice 
imenujeta tretjega arbitra, ki je predsednik arbitražnega odbora, razen če se obe pogodbenici ne 
dogovorita o samo enem arbitru.  

c. Pogodbenici se v enem mesecu od imenovanja tretjega arbitra dogovorita o formalnih pogojih 
arbitražnega odbora, vključno s postopki, ki jih je treba upoštevati. 

d. Arbitražni postopki potekajo v Bruslju. 

e. Arbitražni odbor upošteva pogoje iz sporazuma o dodelitvi sredstev. Arbitražni odbor v odločbi 
navede natančne razloge za svojo odločitev. 

f. Arbitražna odločba je končna in zavezuje pogodbenici, ki se izrecno odpovedujeta vsakršni 
pritožbi ali obnovi postopka.  

g. Arbitražni odbor razdeli med pogodbenici stroške, vključno z vsemi ustreznimi honorarji, ki jih 
pogodbenici porabita za vsako takšno arbitražo. 
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2. Potrdila o računovodskih izkazih in/ali metodologiji  

Glede na člen II.4(4) lahko potrdila o računovodskih izkazih in/ali metodologiji, ki jih mora predložiti 
mednarodna organizacija, pripravi njen redni notranji ali zunanji revizor v skladu z njenimi notranjimi 
finančnimi predpisi in postopki. 

3. Kontrole in revizije 

Pristojni organi Evropske unije zahteve za kontrole ali revizije v skladu z določbami iz člena II.22 
naslovijo na generalnega direktorja mednarodne organizacije.  

Mednarodna organizacija pristojnim organom Evropske unije na zahtevo zagotovi vse ustrezne 
finančne informacije, vključno z računovodskimi izkazi o dejavnostih, kadar jih izvajata mednarodna 
organizacija ali podizvajalec. V skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije in s 
finančno uredbo Evropske skupnosti lahko pristojni organi Evropske unije izvajajo tudi inšpekcije na 
kraju samem za dejavnosti, ki jih financira Evropska unija ali Euratom. 

Vse kontrole in revizije so zaupne. 

4. Veljavno pravo 
Ne glede na pravo iz prvega odstavka člena 9, ki se uporablja subsidiarno, ta sporazum o dodelitvi 
sredstev subsidiarno ureja [pravo (navedite državo članico ali državo Efte).]  
 

5. Privilegiji in imunitete 

Ta sporazum o dodelitvi sredstev se ne razlaga kot odpoved kakršnim koli privilegijem ali imunitetam, 
ki jih [vnesti ime mednarodne organizacije] podeljujejo ustanovni dokumenti ali mednarodno pravo. 

 

3.  ZDRUŽENI NARODI (uporaba samo pri specializiranih agencijah in mednarodnih organizacijah 
sistema ZN, ki so pristopile k Okvirnemu finančnemu in upravnemu sporazumu (FAFA) z dne 29. 4. 
2003 med ZN in ES 

1. Reševanje spora 

Spori med Komisijo in [ime upravičenca] se rešujejo v skladu s členom 14 Okvirnega finančnega in 
upravnega sporazuma, sklenjenega med Skupnostjo, ki jo zastopa Komisija, in Združenimi narodi 
dne 29. 4. 2003 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum FAFA), h kateremu je [ime upravičenca] pristopil 
dne [datum]. 

2. Potrdila o računovodskih izkazih in/ali metodologiji, kontrolah in revizijah 

V zvezi z [ime upravičenca] ima „Sporazum o uporabi klavzule o preverjanju za dejavnosti, ki jih 
upravljajo Združeni narodi in financira ali sofinancira Evropska skupnost“, priložen Sporazumu FAFA, 
prednost pred tem sporazumom o dodelitvi sredstev in zlasti pred njegovimi členi II.4.4, II.22 in II.23. 

 

[3. Veljavno pravo 
Ne glede na pravo iz prvega odstavka člena 9, ki se uporablja subsidiarno, ta sporazum o dodelitvi 
sredstev subsidiarno ureja [pravo (navedite državo članico ali državo Efte)] [in, po potrebi, pravila 
zadevnih mednarodnih organizacij, splošna načela, ki urejajo pravo mednarodnih organizacij, in 
predpisi splošnega mednarodnega prava].]  

4. Privilegiji in imunitete 
Ta sporazum o dodelitvi sredstev se ne razlaga kot odpoved kakršnim koli privilegijem ali imunitetam, 
ki jih [vnesti ime mednarodne organizacije] podeljujejo ustanovni dokumenti ali mednarodno pravo. 
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4. USKLAJEVALNI IN PODPORNI UKREPI ZA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI Z ENIM SAMIM 
UPRAVIČENCEM   

Vsa sklicevanja na „upravičence“, „konzorcij“ ali „koordinatorja“ v tem sporazumu o dodelitvi sredstev in v 
prilogah k temu sporazumu se razlagajo kot sklicevanja na „upravičenca“. 

 

5. PREGLED PROJEKTA   

1. Pregled projekta se opravi [ob preteku polovice obdobja] [in/ali ob koncu projekta]. 

2. Komisija v skladu s členom 8 vsaj dva meseca pred datumom pregleda obvesti konzorcij o načinih 
pregleda projekta in, po potrebi, o sestankih, ki jih namerava sklicati ali katerih organizacijo lahko 
naloži konzorciju. [Komisija v skladu s členom II.3(h) od vsakega upravičenca zahteva, da sodeluje 
na takšnem sestanku.] 

Stroški, ki jih ima konzorcij v zvezi s pregledom projekta, so upravičeni v okviru dejavnosti iz člena 
II.16.5. 

3. Pregled projekta obsega preverjanje, če so končni rezultati in mejniki iz Priloge I zadovoljivi ter 
kakšen napredek je bil zabeležen v rednem poročilu za obravnavano obdobje. 

 

6. POZNA PLAČILA ZNESKA PREDHODNEGA FINANCIRANJA 

Ne glede na določbe iz člena 6 se znesek predhodnega financiranja ne plača prej kot v 45 dneh pred 
začetkom projekta. 

 

7. OMEJITEV STOPENJ POVRAČIL ZA NEKATERE UPRAVIČENCE IN NEKATERE DEJAVNOSTI 

Ne glede na člen II.16 lahko stopnja povračila za [ime upravičencev] glede [raziskave in tehnološki 
razvoj], [in][predstavitvene dejavnosti], [in][druge dejavnosti] doseže največ [vnesti odstotek % (<kot 
odstotek iz člena II.16)] 

 

8. UPRAVIČENCI S PAVŠALNIM ZNESKOM REŽIJSKIH STROŠKOV, KI SO NIŽJI OD 20 % 

Ne glede na določbe iz člena II.15 je odstotek režijskih stroškov za upravičenca [ime] fiksiran na [x<20 %] 
skupnih neposrednih upravičenih stroškov brez neposrednih upravičenih stroškov za sklepanje pogodb s 
podizvajalci in stroškov virov, ki jih zagotovijo tretje stranke in se ne uporabijo v prostorih upravičenca. 

 

9. UPRAVIČENCI S STROŠKI, KI NASTANEJO V ZVEZI S PROJEKTOM, VENDAR BREZ PRISPEVKA 
EU ALI EURATOMA (navadno iz tretjih držav)   

1. Stroški, ki jih imajo naslednji upravičenci, se ne upoštevajo pri določanju finančnega prispevka [Unije] 
[Euratoma]:   

  ---[ime upravičenca] 

2. Del B Priloge II, z izjemo členov II.23, II.25.2 in II.25.3, ter kakršne koli druge finančne določbe in 
določbe o plačilu iz sporazuma o dodelitvi sredstev se ne uporabljajo za upravičence iz prejšnjega 
odstavka. Ti upravičenci morajo predložiti zlasti poročila iz člena II.4.1(c) in II.4.4 in niso predmet 
finančnih revizij in kontrol iz člena II.22. 
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3. Kadar se zagotavljajo storitve ali viri za drugega upravičenca, se ti upravičenci za namene uporabe 
člena II.3(c) in (d) štejejo za tretje stranke. 

 

10. TRETJE STRANKE, POVEZANE Z UPRAVIČENCEM [skupne raziskovalne enote, Evropska 
gospodarska interesna združenja (EGIZ)/združenja/podružnice] 

1. Naslednje tretje stranke so povezane z [ime upravičenca]   

 --[ime pravnega subjekta] 

 --[ime pravnega subjekta] 

2. Ta upravičenec lahko v skladu z določbami iz sporazuma o dodelitvi sredstev uveljavlja stroške, ki so 
jih imele zgoraj navedene tretje stranke pri izvajanju projekta. Ti prispevki se ne obravnavajo kot 
prejemki v okviru projekta.  

Tretje stranke smiselno opredelijo stroške projekta v skladu z določbami iz dela B Priloge II 
sporazuma o dodelitvi sredstev. Vsaka tretja stranka uveljavlja svoje upravičene stroške v skladu z 
načeli iz členov II.14 in II.15. Upravičenec predloži Komisiji:  

– posamezni računovodski izkaz vsake tretje stranke v obliki, določeni v obrazcu C. Ti stroški niso 
vključeni v obrazec C upravičenca; 

– potrdila o računovodskih izkazih in/ali metodologiji vsake tretje stranke v skladu z ustreznimi 
določbami iz tega sporazuma o dodelitvi sredstev; 

– obrazcu C upravičenca se priloži zbirno finančno poročilo, ki konsolidira vsoto upravičenih stroškov 
tretjih strank in upravičenca, kakor so jih navedli v svojih računovodskih izkazih.  

Pri predložitvi poročil iz člena II.4 konzorcij opredeli opravljeno delo in uporabljene vire za vsako tretjo 
stranko ter povezavo z ustreznim upravičencem. 

3. Upravičenost stroškov tretjih strank, ki jih uveljavlja upravičenec, je predmet kontrol in revizij tretjih 
strank v skladu s členoma II.22 in 23. 

4.  Upravičenec ohrani izključno odgovornost do [Unije][Euratoma] in drugim upravičencem za tretje 
stranke, ki so povezane z njim. Upravičenec zagotavlja, da tretje stranke upoštevajo določbe iz 
sporazuma o dodelitvi sredstev. 



Sporazum o dodelitvi sredstev v okviru 7OP                                                          Verzija 8, 14/11/2011 
Seznam posebnih klavzul                                                          

 7

 

11. Za EU – OBVESTILO KOMISIJI, KI SE ZAHTEVA PRI NAČRTOVANEM PRENOSU LASTNIŠTVA 
IN/ALI NAČRTOVANI ODOBRITVI IZKLJUČNE LICENCE 

1. Če namerava upravičenec prenesti lastništvo novega znanja ali odobriti izključno licenco v zvezi z 
novim znanjem tretji stranki s sedežem v tretji državi, ki ni vključena v 7. okvirni program, med 
projektom in za obdobje X1 let po zaključku projekta o tem obvesti Komisijo v 90 dneh pred 
načrtovanim prenosom ali odobritvijo. 

Obvestilo se lahko nanaša samo na obstoječe in posebej določeno novo znanje. Vsebovati mora 
dovolj podrobnosti o takšnem novem znanju, načrtovanem prejemniku ali imetniku licence ter 
(morebitni) uporabi novega znanja in morebitnih pravicah dostopa do tega znanja. Poleg tega mora 
vsebovati utemeljeno oceno načrtovanega prenosa ali odobritve glede njenega učinka na 
konkurenčnost evropskega gospodarstva, njene skladnosti z etičnimi načeli in njenega učinka na 
varnostne zahteve. 

Komisija lahko kadar koli obvesti upravičenca, da obvestilo ni popolno ali zahteva dodatne 
informacije. Prenos ali odobritev se lahko izvede šele po roku iz naslednjega odstavka, v katerem je 
Komisija imela  možnost, da bi izrazi nasprotovanje. 

2. Komisija lahko nasprotuje takšnemu načrtovanemu prenosu lastništva novega znanja ali odobritvi 
izključne licence glede novega znanja v 60 dneh od prejema popolnega obvestila ali, kjer je primerno, 
od prejema zahtevanih dodatnih informacij, če meni, da načrtovani prenos ali odobritev ni v skladu z 
interesi razvijajoče se konkurenčnosti evropskega gospodarstva ali se ne sklada z etičnimi načeli ali 
varnostnimi zahtevami. 

V takih primerih se prenos ali odobritev ne izvede, razen če se Komisija prepriča, da bodo 
vzpostavljeni ustrezni nadzorni ukrepi in pisno odobri prenos ali odobritev. 
 

[Samo za sporazume o dodelitvi sredstev z več upravičenci in če je to potrebno 
 3. Ne glede na člena II.27.4 in II.32.8 ter zgornji odstavek 2 Komisija ne nasprotuje prenosu lastništva 

nad novim znanjem ali odobritvi izključne licence nad novim znanjem, ki jo načrtujejo upravičenci, ki 
ne prejemajo finančnega prispevka Unije, pod pogojem da nameravani prenos ali odobritev licence 
zadeva novo znanje, ki so ga ustvarili ti upravičenci. Ti načrtovani prenosi ali odobritve licenc so tudi 
izključeni iz obveznosti v zvezi z obvestilom Komisiji iz zgornjega odstavka 1.] 
 

11 bis) Za EURATOM – OBVESTILO KOMISIJI, KI JE POTREBNO PRI NAČRTOVANEM PRENOSU 
LASTNIŠTVA IN/ALI NAČRTOVANI ODOBRITVI LICENCE 

1) Če namerava upravičenec prenesti lastništvo novega znanja ali odobriti izključno licenco v zvezi z 
novim znanjem tretji stranki s sedežem v tretji državi, ki ni vključena v sedmi okvirni program, med 
projektom in za obdobje X1 let po zaključku projekta o tem obvesti Komisijo v 90 dneh pred 
načrtovanim prenosom ali odobritvijo. Vendar so iz te dodatne zahteve glede obveščanja izključeni 
prenosi ali odobritve, ki jih načrtujejo upravičenci, ki ne prejmejo finančnega prispevka Euratoma, če 
se načrtovani prenos ali odobritev nanaša na novo znanje, ki so ga ustvarili. 

Obvestilo se lahko nanaša samo na obstoječe in posebej določeno novo znanje. Vsebovati mora 
dovolj podrobnosti o takšnem novem znanju, načrtovanem prejemniku ali imetniku licence ter 
(morebitni) uporabi novega znanja in morebitnih pravicah dostopa do tega znanja. Poleg tega mora 
biti vsebovati utemeljeno oceno načrtovanega prenosa ali odobritve glede njenega učinka na 
konkurenčnost evropskega gospodarstva, njene skladnosti z etičnimi načeli in njenega učinka na 
obrambne interese držav članic v smislu člena 24 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
atomsko energijo (Euratom) 

                                                 
1 Določi se glede na raziskovalno področje, cilje in predvidene rezultate projekta. 
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Komisija lahko kadar koli obvesti upravičenca, da obvestilo ni popolno ali zahteva dodatne 
informacije. Prenos ali odobritev se ne smeta izvesti dokler Komisija v obdobju, ki je določeno v 
naslednjem odstavku, ni imela možnosti, da bi izrazila nestrinjanje. 

2) Komisija lahko nasprotuje takšnemu načrtovanemu prenosu lastništva novega znanja ali odobritvi 
licence glede novega znanja v 60 dneh od prejema popolnega obvestila ali, kjer je primerno, od 
prejema zahtevanih dodatnih informacij, če meni, da načrtovani prenos ali odobritev ni v skladu z 
interesi razvijajoče se konkurenčnosti evropskega gospodarstva ali se ne sklada z etičnimi načeli ali 
obrambnimi interesi držav članic v smislu člena 24 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
atomsko energijo (Euratom). 

V takih primerih se prenos ali odobritev ne izvede, razen če se Komisija prepriča, da bodo 
vzpostavljeni ustrezni nadzorni ukrepi in pisno odobri prenos ali odobritev. 

  

12.  PODRUŽNICE NIMAJO PRAVIC DO DOSTOPA   

Odstavek 3 člena II.34 v zvezi s pravicami dostopa podružnic se ne uporablja za ta sporazum o dodelitvi 
sredstev. 

 

13. ETIČNA MERILA   

1.  Upravičenci upoštevajo etični okvir 7OP, veljavno zakonodajo, zadevno prihodnjo zakonodajo in 
posebne programe 7OP o „sodelovanju“, „zamislih“, „ljudeh“, „zmogljivostih“ (2007–2013) in 
„Euratom“ (2007–2011)2 

2. Upravičenci se zavezujejo, da v okviru tega projekta ne bodo izvajali raziskav, ki vključujejo katero 
koli od naslednjih dejavnosti: 

(a) raziskovalne dejavnosti s ciljem kloniranja človeka za reproduktivne namene, 

(b) raziskovalne dejavnosti z namenom spreminjanja genske dediščine človeka, pri katerih bi takšna 
sprememba lahko postala dedna in 

(c) raziskovalne dejavnosti z namenom ustvarjanja človeških zarodkov izključno za raziskovalne 
namene ali za namen pridobivanja izvornih celic, vključno s prenosom jedra somatske celice. 

 

14.  RAZISKAVE, KI VKLJUČUJEJO UPORABO ČLOVEŠKIH ZARODKOV IN IZVORNIH CELIC 
ČLOVEŠKIH ZARODKOV   

Upravičenci pisno obvestijo Komisijo o vseh raziskavah, ki vključujejo uporabo človeških zarodkov ali 
izvornih celic človeških zarodkov, če niso izrecno odobrene v Prilogi I k sporazumu o dodelitvi sredstev. 
Takšne raziskave ne smejo potekati brez predhodnega pisnega soglasja Komisije. Soglasje Komisije se 
poda v skladu z notranjimi postopki. Če takšne raziskave niso odobrene, jih Komisija ne financira kot del 
projekta in lahko prekine sporazum o dodelitvi sredstev, če se projekt brez navedenih raziskav ne more 
nadaljevati. 

                                                 
2 Odločbe Sveta o posebnih programih: 2006/971/ES o „Sodelovanju“, 2006/972/ES o „Zamislih“, 
2006/973/ES o „Ljudeh“, 2006/974/ES o „Zmogljivostih“ in 2006/976/Euratom o „Euratomu“. 
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15.  PREGLED IZPOLNJEVANJA ETIČNIH MERIL   

1. Upravičenci Komisiji predložijo pisno potrdilo, da so prejeli ugodna mnenja od ustreznih odborov za 
etiko in, kjer je primerno, uradne odobritve pristojnih nacionalnih ali lokalnih organov v državi, v kateri 
se izvedejo raziskave, in sicer preden se začnejo izvajati raziskave, ki jih odobri Komisija in za katere 
so potrebna takšna mnenja ali odobritve. Komisiji se mora predložiti tudi kopija uradne odobritve 
ustreznih nacionalnih ali lokalnih odborov za etiko.  

 
[2. Upravičenci zagotovijo da, kjer je Komisija pregledala izpolnjevanje etičnih meril, raziskave, ki se 

izvajajo v okviru projekta, v celoti izpolnjujejo naslednje dodatne zahteve, ki izhajajo iz pregleda 
izpolnjevanja etičnih meril: 

 
Prosto besedilo z jasnimi operativnimi zaključki na podlagi pregleda izpolnjevanja etičnih meril.] 

 

16.  KLINIČNE RAZISKAVE (specifično za biomedicinske raziskave, ki vključujejo človeka)   

1. Upravičenci Komisiji predložijo izjavo, s katero potrjujejo, da so prejeli ugodna mnenja od ustreznih 
odborov za etiko in, kjer je primerno, uradno odobritev pristojnih nacionalnih organov v zadevni 
državi, in sicer preden začnejo izvajati kakršne koli biomedicinske raziskave, ki vključujejo človeka.  

 
2. (Za biomedicinske raziskave, ki vključujejo človeka, skupaj s kliničnim ali drugim preskušanjem) 

Komisija ne podpira kliničnega preskušanja po Direktivi 2001/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 4. aprila 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z izvajanjem 
dobre klinične prakse pri kliničnem preskušanju zdravil za ljudi.  

 
V Prilogi I so navedena imena vseh takih sponzorjev.   

 
Za preskušanje, ki ga ne zajema Direktiva 2001/20/ES, je v Prilogi I navedeno ime osebe ali 
organizacije, ki je odgovorna za začetek, usklajevanje in spremljanje preskušanja. 

 

17.  POSEBNE DOLOČBE ZA POVRAČILO DOSTOPA DO ZNANSTVENIH STORITEV, KI SO PROSTO 
NA VOLJO PREKO KOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA   

A : Obveznosti glede izvršitve 
Upravičenec, ki je odgovoren za zagotavljanje dostopa do infrastrukture ali opreme, kakor je določeno v 
Prilogi I – ponudnik dostopa – poleg drugih določb iz tega sporazuma o dodelitvi sredstev: 

a) zagotovi prost dostop do znanstvenih storitev iz Priloge I preko komunikacijskega omrežja; 

b) pooblasti zunanjo komisijo, ki jo sestavljajo zunanji strokovnjaki na področju, ki jih imenuje 
konzorcij s pisno odobritvijo Komisije, za redno ocenjevanje storitev, ki so ponujene znanstveni 
skupnosti.  

B : Finančne določbe 
Finančna podpora [Unije] [Euratoma]  za stroške dostopa ne presega 20 % obratovalnih stroškov opreme, 
ki zagotavlja dostop v času trajanja projekta, brez vseh prispevkov za kapitalske naložbe v infrastrukturo. 
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18.  DEJAVNOSTI V ZVEZI E-INFRASTRUKTURO 

Opredelitev pojmov 
Poleg opredelitev pojmov v členu II.1 se v tem sporazumu o dodelitvi sredstev uporabljajo naslednje 
opredelitve pojmov. 
 
Povezljivost: pomeni niz enega ali več vezij, ki dovoljujejo prenos polno dupleksnih bitnih tokov med 
določenima končnima točkama, kakor je določeno v Prilogi I. 
 
Storitve, povezane s povezljivostjo: pomenijo katere koli druge dejavnosti, kakor so predvidene v 
členu II.16 za zagotavljanje povezljivosti. 

 
Finančne določbe 

Kot izjema od člena II.16 je za trajno zagotavljanje in posodabljanje zahtevanih storitev, povezanih s 
povezljivostjo, kakor so določene v Prilogi I, najvišja stopnja povračila 50 % skupnih upravičenih 
stroškov. 

 

19.  OMEJITEV POSREDNIH STROŠKOV ZA POVEZOVALNE DEJAVNOSTI/INFRASTRUKTURO IN 
PRIPRAVLJALNA FAZA 

Povračilo posrednih stroškov v zvezi z usklajevalnimi in podpornimi dejavnostmi, razen stroškov, 
povezanih z upravljanjem teh dejavnosti, je omejeno na največ 7 % neposrednih upravičenih stroškov v 
zvezi s temi dejavnostmi, brez neposrednih upravičenih stroškov za sklepanje pogodb s podizvajalci ter 
stroškov virov, ki jih zagotavljajo tretje stranke in se ne uporabljajo v prostorih upravičenca.   

 

20.  PLAČILO PRVEGA DELA PREDHODNEGA FINANCIRANJA (specifično za GD TREN) 

Ne glede na člen 6 se znesek predhodnega financiranja plača koordinatorju v 45 dneh po tem, ko se 
Komisijo obvesti o pristopu vseh upravičencev iz člena 1.1 k sporazumu o dodelitvi sredstev. 

 

21.  TAJNI PODATKI ALI INFORMACIJE IN NEVARNI MATERIALI 3 (specifično za projekte, povezane z 
varnostjo) 

Če so tajne informacije uporabljene kot obstoječe znanje ali se načrtujejo ali ustvarjajo kot novo znanje ali 
če so za prevoz nevarnih materialov ali snovi4 potrebne licence za izvoz ali prenos ali če za temo veljajo 
posebne nacionalne ali evropske zakonske omejitve v zvezi z varnostjo, se temu sporazumu o dodelitvi 
sredstev priloži dopis o varnostnem vidiku kot sestavni del Priloge I. 

                                                 
3 „Nevarni materiali“ pomenijo občutljive ali nevarne materiale ali snovi, ki bi javno razkrite lahko povzročile tveganje ali nevarnost za javno zdravje, 
varnost državljanov ali okolja ali bi lahko škodovale nacionalnim varnostnim interesom zadevnih držav ali predstavljale drugačno tveganje, vključno z 
nevarnimi snovmi z velikimi posledicami, in v skladu s tem za ravnanje z njimi in njihov prevoz veljajo posebna pravila glede varnosti in zaščite na 
nacionalni ravni, ravni Unije in mednarodni ravni, npr. občutljivi ali nevarni materiali na področju bioloških, kemičnih, jedrskih, radioaktivnih ali 
eksplozivnih materialov. 
 
4  „Snovi“ pomenijo kemične elemente in njihove spojine, kakor se pojavljajo v naravnem stanju ali jih proizvaja industrija v skladu z Direktivo Sveta 
76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih 
snovi in pripravkov (UL L 262, 27.9.1976, str. 201–203). 
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22.  OBRAVNAVANJE ZAUPNIH, TAJNIH PODATKOV ALI INFORMACIJ IN NEVARNIH MATERIALOV 

(specifično za projekte, povezane z varnostjo) 
1. Vsak upravičenec upošteva varnostne zahteve, ki so določene v dopisu o varnostnem vidiku, ki je 

priložen k Prilogi I tega sporazuma o dodelitvi sredstev. Komisija lahko prekine sporazum o dodelitvi 
sredstev ali sodelovanje upravičencev v skladu s členom II.38, če ta obveznost ni upoštevana. 
Takšen ukrep ne posega v kakršne koli nadaljnje pravne ukrepe. 

 
2. Ta dopis o varnostnem vidiku je veljaven v celotnem obdobju trajanja projekta.  

 
3. Upravičenci tega sporazuma o dodelitvi sredstev preko koordinatorja obvestijo Komisijo o kakršni koli 

spremembi varnostnih zahtev, ki se pojavi med izvajanjem projekta. Vsaka takšna sprememba je 
navedena v dopisu o varnostnem vidiku na podlagi pravil o spremembah iz Priloge I. 

 
4. V primerih, kjer upravičenec ne more upoštevati naraščajočih varnostnih zahtev, sporazum o 

dodelitvi sredstev preneha veljati. 

5. Upravičenci zagotovijo, da kateri koli podizvajalec ali tretja stranka upošteva varnostne zahteve iz 
dopisa o varnostnem vidiku.  

 

23.  DEJAVNOSTI ZA RAZVOJ VISOKO ZANESLJIVIH ZMOGLJIVOSTI, KI IMAJO UČINEK NA 
VARNOST EVROPSKIH DRŽAVLJANOV (specifično za projekte, povezane z varnostjo) 

Ne glede na določbe iz člena II.16(1) lahko finančni prispevek Unije za raziskave na področju varnosti in 
tehnološke razvojne dejavnosti krije največ 75 % skupnih upravičenih stroškov za vse upravičence v 
primeru razvoja zmogljivosti na področjih z zelo omejenim trgom ter področjih, kjer obstaja tveganje 
„tržnega neuspeha“, in za pospešen razvoj opreme kot odziv na nove grožnje.  
 

24.  OMEJENO ŠIRJENE NOVEGA ZNANJA IZVEN KONZORCIJA ZARADI VARNOSTNIH RAZLOGOV 
(specifično za projekte, povezane z varnostjo) 

Kakršno koli novo znanje, ustvarjeno med projektom, se ne razširja pravnim subjektom izven obstoječega 
konzorcija, razen če ni med upravičenci in Komisijo dogovorjeno drugače.  
 
To pravilo se uporablja tudi za podružnice ali matične družbe. 

 

25. SKLEPANJE POGODB S PODIZVAJALCI PRI DODELITVI SREDSTEV VNAPREJ DOLOČENIM        
UPRAVIČENCEM5  (specifično za projekte, povezane z vesoljem) 

Člen II.7 sporazuma o dodelitvi sredstev se nadomesti z naslednjim:  
 
1.  Podizvajalec je tretja stranka, ki je z enim ali več upravičenci sklenila sporazum o pogojih poslovanja, 

da bi  izvedla del projekta.  
 
 Če upravičenec sklene pogodbo s podizvajalci za izvajanje nekaterih delov nalog, ki se nanašajo na 

projekt, ga še naprej vežejo obveznosti do Komisije in drugih upravičencev v okviru sporazuma o 
dodelitvi sredstev ter obdrži izključno odgovornost za izvajanje projekta in za upoštevanje določb iz 
sporazuma o dodelitvi sredstev.   

                                                 
5 Pomembno za raziskave na področju vesolja v primeru upravičencev, navedenih v posebnem programu in/ali delovnem programu „Vesolje“ v skladu s 
členom 14 Pravil za udeležbo (v nadaljevanju: vnaprej določeni upravičenec), ki zaprosijo za dodelitev sredstev v okviru sheme financiranja 
usklajevalnih in podpornih ukrepov. 



Sporazum o dodelitvi sredstev v okviru 7OP                                                          Verzija 8, 14/11/2011 
Seznam posebnih klavzul                                                          

 12

Določbe iz tega sporazuma o dodelitvi sredstev, ki se nanašajo na podizvajalce, se uporabljajo tudi 
za zunanje revizorje, ki potrjujejo računovodske izkaze ali metodologijo. 

2.  Če morajo upravičenci za izvajanje določenih del skleniti pogodbe s podizvajalci, morajo biti 
izpolnjeni naslednji pogoji:  

– skupni znesek pogodb s podizvajalci ne sme preseči 85 % skupnih upravičenih stroškov projekta; 

– oddaja naročil podizvajalcem je treba ustrezno utemeljiti in natančno opisati v Prilogi I   
   ob upoštevanju narave projekta in potreb za njegovo izvajanje; 

– oddaja naročil podizvajalcem s strani upravičenca ne sme vplivati na pravice in obveznosti 
upravičencev glede že obstoječega znanja in novega znanja; 

 
– Priloga I mora navajati naloge, za katere bodo sklenjene pogodbe s podizvajalci, in oceno stroškov. 

3.  Naročilo, katerega stroški se bodo uveljavljali kot upravičeni, mora biti oddano podizvajalcem na 
podlagi načela ekonomsko najugodnejše ponudbe (najboljše razmerje med ceno in kakovostjo), 
preglednosti in enake obravnave. Pravila, ki urejajo vse takšne postopke oddaje naročila, mora 
Komisija predhodno odobriti in so sestavni del Priloge I. 

Sprejemljive so tudi pogodbe s podizvajalci, sklenjene na podlagi okvirnih pogodb, ki sta jih 
upravičenec in podizvajalec sklenila pred začetkom projekta v skladu z običajnimi upravljavskimi 
načeli upravičenca.  

4.  Upravičenci lahko uporabijo zunanje podporne storitve za pomoč pri manjših nalogah, ki same po 
sebi ne predstavljajo nalog projekta iz Priloge I.  

5.  Komisija in Računsko sodišče imata pravico izvajati pooblastila za nadzor dokumentacije in prostorov 
pri vseh upravičencih in podizvajalcih, ki so prejeli sredstva Unije. 

26.  ŠIRITEV KONZORCIJA (specifično za projekte, povezane z vesoljem) 

Ne glede na obveznosti konzorcija iz člena II.35, mora pravila in postopke, ki urejajo vsak takšen javni 
razpis, Komisija, s katero se posvetuje vsaj 90 dni pred pričakovanim dnem objave, predhodno odobriti. 

27.  BANČNI RAČUN, KI JE POSEBEJ NAMENJEN PROJEKTU (specifično za projekte, povezane z 
varnostjo) 

Bančni račun iz člena 5.3 je posebej namenjen projektu. 

28.  PRAVICA DO DOSTOPA IN UPORABA PODATKOV ZA NAMENE EVROPSKE UNIJE (specifično za 
projekte, povezane z vesoljem) 

Unija ima pravice dostopa do informacij, ki so pridobljene posebej za projekt, in do novega znanja z 
namenom razvoja, izvajanja in spremljanja politik Unije v zvezi z okoljem in varnostjo. Te pravice dostopa 
se podelijo brezplačno. 
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29.  PRAVICE DOSTOPA DO NOVEGA ZNANJA ZA NAMENE POLITIKE IN PRENOS LASTNIŠTVA NAD 
NOVIM ZNANJEM (specifično za raziskave na področju okolja) 

1. Pri projektu je treba zagotoviti, da so protokoli in načrti za zbiranje in hranjenje podatkov v skladu s 
politiko Evropske unije glede podatkov. 

 
2. Organi in institucije Evropske unije imajo pravice dostopa do novega znanja za razvoj, izvajanje in 

spremljanje okoljskih politik. Te pravice dostopa zadevni upravičenec podeli brezplačno. 
 

3. Če upravičenec ne uporablja ali ne prenaša več novega znanja, zadevni upravičenec o tem obvesti 
Komisijo. Komisija lahko v tem primeru zahteva prenos lastništva nad takšnim novim znanjem na 
Evropsko unijo.  Takšen prenos je brezplačen in brez omejitev glede uporabe in širjenja. 

 

30. ODDELKI/INŠTITUTI ITD. ZNOTRAJ PRAVNEGA SUBJEKTA, KI LAHKO OPREDELIJO NJEGOVE 
DEJANSKE POSREDNE STROŠKE, KJER PRAVNI SUBJEKT (KOT CELOTA) TEGA NE MORE 
STORITI 

[Ime oddelka, inštituta itd.], ki je sestavni del [upravičenca] [tretje stranke iz posebne klavzule številka 10] 
[ime upravičenca / tretje stranke], ima analitičen računovodski sistem, s katerim lahko opredeli svoje 
dejanske posredne stroške. Zato [lahko ime oddelka, inštituta itd.] ne glede na določbe člena II.15.3 
prijavi posredne stroške v okviru sporazumov o dodelitvi sredstev v okviru 7OP na podlagi dejanskih 
posrednih stroškov, čeprav se je [upravičenec] [tretja stranka iz posebne klavzule številka 10] odločil(-a) 
za pavšalno vsoto. 

 
 
31. PRISPEVEK K JAMSTVENEMU SKLADU 

Ne glede na člen 6 se znesek predhodnega financiranja iz navedenega člena plača koordinatorju v skladu 
z naslednjim: 

 
– prvi obrok predhodnega financiranja v višini [vnesti znesek iz člena 6.1, zmanjšan za prispevek 

upravičenca v jamstveni sklad] EUR v 45 dneh po dnevu začetka veljavnosti tega sporazuma o 
dodelitvi sredstev; 

 
– drugi obrok predhodnega financiranja v višini [prispevek upravičenca v jamstveni sklad, vnesti 

znesek iz člena 6.2] EUR, ki ga Komisija v imenu upravičencev prenese v jamstveni sklad iz člena 
II.20, takoj ko je Komisija ustanovila sklad in njegovo finančno upravljanje zaupala depotni banki. 

 
 

32. POSEBNE DOLOČBE V ZVEZI Z DEJAVNOSTMI COST 

1. Vsa sklicevanja na upravičence, konzorcij ali koordinatorja v tem sporazumu o dodelitvi sredstev in v 
prilogah k temu sporazumu se razlagajo kot sklicevanja na upravičenca. 

 
2. Omejitev plačil v višini 90 % iz člena II.6(2) se ne uporablja za ta sporazum o dodelitvi sredstev. 

 
3. Če sprememba tega sporazuma o dodelitvi sredstev določa povišanje najvišjega finančnega 

prispevka Unije iz člena 5.1, se izplača nadaljnji znesek predhodnega financiranja.  Znesek tega 
predhodnega financiranja se določi v spremembi. Smiselno se uporabi člen 6. 

 
4. Upravičenec zagotovi, da se uporabljajo določbe iz člena II.22 za končne upravičence v okviru 

ukrepov, ki jih v skladu s tem sporazumom o dodelitvi sredstev financira upravičenec.  



Sporazum o dodelitvi sredstev v okviru 7OP                                                          Verzija 8, 14/11/2011 
Seznam posebnih klavzul                                                          

 14

 
5. Pri dodelitvi sredstev končnim upravičencem upravičenec upošteva naslednje pogoje: 

 
a. Sredstva, dodeljena končnim upravičencem, prispevajo k splošnemu cilju COST, tj. vzpostaviti in 

vzdrževati medvladni sistem za sodelovanje in povezovanje v mrežo evropskih raziskovalcev, ki 
se financirajo na nacionalni ravni, in raziskovalnih dejavnosti. 

 
b. Postopki za dodelitev sredstev so javni in pregledni. Temeljijo na konkurenčnem pristopu, ki je v 

skladu s sistemom javnih razpisov z jasno določenimi cilji in proračunskimi sredstvi ter zunanjim 
strokovnim ocenjevanjem. Končne odločitve o dodelitvi sprejme upravni odbor projekta ali 
področni odbor. Postopki so podrobno opredeljeni v Prilogi I k temu sporazumu o dodelitvi 
sredstev. 

 
c. Sredstva se dodelijo naslednjim vrstam dejavnosti: 

 
 (1) Delovanje področnih odborov COST 

(2) Projekti COST (pobude „od spodaj navzgor“ za usklajevanje in povezovanje v mrežo na 
evropski ravni na podlagi stalnega javnega razpisa) 

(3) Kratkoročne znanstvene misije (STSM) 
 (4) Poklicne šole 
 (5) Razširjanje in objava znanstvenih rezultatov 

(6) Katera koli s tem povezana dejavnost, o kateri se dogovorijo stranke in je določena v 
Prilogi I k temu sporazumu o dodelitvi sredstev 

 
d. Najvišji zneski finančne podpore končnim upravičencem so določeni v Prilogi I k temu 

sporazumu o dodelitvi sredstev. 
 
 
33. ZAUPNI, TAJNI PODATKI ALI INFORMACIJE ALI NEVARNI MATERIALI. V zvezi s členom II.9.  

Zaupnost (specifično za projekte, povezane z varnostjo) 
 

Člen II.9 sporazuma o dodelitvi sredstev se nadomesti z naslednjim: 
 

1. Med I in za obdobje petih let po njegovem zaključku ali katero koli drugo obdobje po projektu, kot je 
opredeljeno v konzorcijski pogodbi, se upravičenci zavežejo, da bodo ohranjali zaupnost podatkov, 
dokumentov ali drugega gradiva, ki je opredeljeno kot zaupno v povezavi z izvedbo projekta („zaupni 
podatki“). Komisija se zaveže, da bo hranila zaupne podatke do pet let po zaključku projekta.  Na 
ustrezno utemeljeno zahtevo upravičenca lahko Komisija za posebne zaupne podatke to obdobje 
podaljša. 

 
Če so zaupni podatki sporočeni ustno, mora njihovo zaupnost v 15 dneh po razkritju pisno potrditi 
stranka, ki je podatke razkrila. 

 
2. Odstavek 1 se ne uporablja več, če: 

 
– postanejo zaupni podatki javno dostopni na način, ki ne krši obveznosti zaupnosti; 

 
– stranka, ki je razkrila podatke, pozneje obvesti končnega upravičenca, da zaupni podatki niso 

več zaupni; 
 

– končnemu upravičencu zaupne podatke brez obveznosti zaupnosti pozneje sporoči tretja 
stranka, ki jih ima v zakoniti lasti in ki nima obveznosti glede zaupnosti. 

 
3. Upravičenci se obvežejo, da bodo takšne zaupne podatke uporabljali le v zvezi z izvedbo projekta, 

razen če se s stranko, ki je podatke razkrila, ne dogovorijo drugače. 
 



Sporazum o dodelitvi sredstev v okviru 7OP                                                          Verzija 8, 14/11/2011 
Seznam posebnih klavzul                                                          

 15

4. Ne glede na prejšnje odstavke mora biti obdelava podatkov, dokumentov ali drugih informacij, ki 
zahtevajo zaščito pred nepooblaščenim razkritjem in so bili zato označeni s stopnjo tajnosti („tajni 
podatki“), skladna z veljavnimi pravili ustrezne nacionalne zakonodaje, zakonodaje Evropske 
skupnosti, Evropske unije in mednarodne zakonodaje, vključno z notranjimi predpisi Komisije za 
ravnanje s tajnimi podatki.  Obveznost velja tudi za ravnanje z nevarnimi materiali ali snovmi ali za 
informacije ali materiale, ki so predmet varnostnih omejitev ali izvoznega nadzora ali nadzora 
prenosa. Če ima upravičenec sedež v tretji državi ali je mednarodna organizacija, ki je sklenila z 
Unijo ali Euratomom posebni dvostranski varnostni sporazum, ki se nanaša na ravnanje z nevarnimi 
materiali, njihovo obdelavo ali prenos, se uporablja tudi ta dvostranski varnostni sporazum. 
Upravičenci poskrbijo, da konzorcijska pogodba, ki so jo sklenili, spoštuje ustrezno varnostno 
zakonodajo. 

 
 
34. PROJEKT, KI VKLJUČUJE USKLAJEVANJE Z DRUGIM PROJEKTOM, KI GA FINANCIRA TRETJA 

DRŽAVA NA PODLAGI USKLAJENEGA RAZPISA S TO TRETJO DRŽAVO   
 

1. Projekt se uskladi s projektom tretje države z naslovom [vstavite naslov projekta tretje države], kot je 
opisan v Prilogi I („projekt tretje države“). 

 
2. Usklajevalni sporazum 

Šteje se, da so upravičenci sklenili usklajevalni sporazum s partnerji pri projektu tretje države, ki mora 
biti v skladu z določbami tega sporazuma o dodelitvi sredstev in konzorcijske pogodbe.  Usklajevalni 
sporazum med drugim ureja: 
 
i. notranjo organizacijo med projekti, vključno s postopki odločanja; 
 
ii. pravila o pravicah intelektualne lastnine (na primer glede zaščite, pravic razširjanja, uporabe in 
dostopa); 
 
iii. reševanje notranjih sporov, vključno s primeri zlorabe moči; 
 
iv. ureditve glede odgovornosti, plačil odškodnin in zaupnosti med partnerji. 

 
3. Prenehanje veljavnosti 

Poleg primerov iz člena II.38 lahko Komisija razveljavi sporazum o dodelitvi sredstev: 
 
– kadar se projekt tretje države ne začne izvajati najkasneje na datum iz Priloge I. V tem primeru 

nobeni stroški konzorcija v okviru projekta ne morejo biti odobreni ali sprejeti kot upravičeni za 
povračilo s strani [Unije] [Euratoma].  Morebitno predhodno financiranje konzorcija in kakršne koli 
obresti, ki jih ustvari predhodno financiranje, je treba v celoti povrniti Komisiji;  

 
– kadar se ustrezni projekt tretje države preneha izvajati ali ne more več izpolnjevati tehničnih in 

gospodarskih obveznosti iz Priloge I. 
V obeh primerih se uporablja postopek iz člena II.38. 
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35.  ARBITRAŽNA KLAVZULA, KI SE UPORABLJA LE NA ZAHTEVO SUBJEKTOV, KI NE PREJEMAJO 

FINANČNEGA PRISPEVKA [UNIJE] [EURATOMA], IMAJO SEDEŽ V TRETJI DRŽAVI, KI NI 
PRIDRUŽENA DRŽAVA 7OP, IN KI ZARADI NACIONALNE ZAKONODAJE NE SODIJO V SODNO 
PRISTOJNOST SODIŠČA PRVE STOPNJE ALI SODIŠČA EVROPSKE UNIJE. 

 
1. Vsi spori med [Unijo] [Euratomom]  in [ime upravičenca] (v tem členu posamično poimenovana kot 

„pogodbenica“, skupno pa kot „pogodbenici“) v zvezi s sporazumom o dodelitvi sredstev, ki jih ni 
mogoče rešiti sporazumno, se preložijo v arbitražo v skladu s spodaj določenim postopkom. 
 

2. Pogodbenici se lahko sklicujeta na enega samega arbitra, imenovanega na podlagi skupnega 
dogovora. Če dogovor ni dosežen, se imenuje arbitražni odbor, ki ga sestavljajo trije arbitri. V tem 
primeru vsaka pogodbenica imenuje enega arbitra. Imenovana arbitra nato izbereta tretjega arbitra, 
ki je tudi predsedujoči arbitražnega odbora. 
 
Vsaka pogodbenica obvesti drugo pogodbenico, da namerava uporabiti arbitražo, in istočasno 
imenuje svojega arbitra. Če v enem mesecu po prejemu obvestila pogodbenice o imenovanju arbitra 
druga pogodbenica prve ne obvesti, koga je imenovala za arbitra, lahko prva pogodbenica zaprosi 
generalnega sekretarja Stalnega arbitražnega sodišča, da imenuje drugega arbitra. 
 

3. Pogodbenici se v enem mesecu po imenovanju arbitrov dogovorita o formalnih pogojih arbitražnega 
odbora, vključno s postopki, ki jih je treba upoštevati. Če v tem časovnem roku dogovor ni dosežen, 
kot tudi za vse zadeve, ki ne spadajo v okvir teh formalnih pogojev, se uporabljajo neobvezna pravila 
Stalnega arbitražnega sodišča za arbitražo, ki vključuje mednarodne organizacije in države ali 
mednarodne organizacije in zasebne stranke, odvisno od narave udeleženih subjektov.  
 

4 Arbitražni postopki potekajo v Bruslju. 
 

5.  Pri reševanju spora arbiter ali arbitražni odbor uporablja določbe sporazuma o dodelitvi sredstev, 
aktov [Euratoma] [Evropske skupnosti in Evropske unije]  v zvezi s 7OP, finančno uredbo, ki se 
uporablja za splošni proračun, in njene izvedbene določbe ter drugo pravo [Euratoma in Evropske 
unije] [Evropske skupnosti in Evropske unije] in subsidiarno pravo [država, kjer je sedež 
odredbodajalca, pristojnega v skladu z notranjimi pravili o izvrševanju splošnega proračuna Evropske 
unije].  Arbiter ali arbitražni odbor v arbitražni odločbi navede natančne razloge za svojo odločitev. 
 

6. Arbitražna odločba je končna in zavezuje pogodbenici, ki se izrecno odpovedujeta vsakršni pravici do 
pritožbe ali obnove postopka. 
 

7. Arbiter ali arbitražni odbor razdeli med pogodbenici stroške, vključno z vsemi ustreznimi honorarji, ki 
jih porabita pogodbenici za vsako takšno arbitražo. 
 

8.  Jezik arbitražnih postopkov je angleščina. 
 
 
36. KOMISIJA NE PREDLOŽI UGOVORA GLEDE PRENOSA LASTNIŠTVA ALI DODELITVE IZKLJUČNIH 

LICENC S STRANI UPRAVIČENCEV, KI NE PREJEMAJO FINANČNIH SREDSTEV 
 

Ne glede na člena II.27.4 in II.32.8 Komisija ne nasprotuje prenosu lastništva nad novim znanjem ali 
odobritvi izključne licence nad novim znanjem tretji stranki s sedežem v tretji državi, ki ni pridružena 
država sedmega okvirnega programa, ki jo načrtujejo udeleženci, ki ne prejemajo finančnega prispevka 
[Unije] [Euratoma], pod pogojem, da nameravani prenos ali odobritev licence zadeva novo znanje, ki so 
ga ustvarili ti udeleženci.  
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36TER (SPECIFIČNO ZA PROJEKTE, POVEZANE Z VARNOSTJO)  KOMISIJA NE PREDLOŽI 

UGOVORA GLEDE PRENOSA LASTNIŠTVA ALI DODELITVE IZKLJUČNIH LICENC S STRANI 
UPRAVIČENCEV, KI NE PREJEMAJO FINANČNIH SREDSTEV 

 

Ne glede na člena II.27.4 in II.32.8 Komisija ne nasprotuje prenosu lastništva nad novim znanjem 
ali odobritvi izključne licence nad novim znanjem tretji stranki s sedežem v tretji državi, ki ni 
pridružena država sedmega okvirnega programa, ki jo načrtujejo udeleženci s sedežem v 
navedeni tretji državi, ki ne prejemajo finančnega prispevka Unije, pod pogojem da nameravani 
prenos ali odobritev licence zadeva novo znanje, ki ga je ustvaril ta udeleženec na podlagi 
svojega obstoječega znanja. 

 
 
37. PRAVICE DOSTOPA DO NOVEGA ZNANJA ZA NAMENE EURATOMA   
 

Euratom ima brezplačne pravice do dostopa do novega znanja, ki se ustvari v okviru projekta, za namene 
pogajanj ter sklenitve in sodelovanja pri mednarodnih sporazumih o raziskavah in sodelovanju na 
področju jedrske energije. Te pravice do dostopa vključujejo pravico do dodeljevanja podlicenc za 
navedeno novo znanje tretjim strankam, ki sodelujejo v skladu z določbami ustreznega sporazuma o 
sodelovanju. 

 
 
38. POSEBEN PRIMER, KO JE KOORDINATOR SREDNJEŠOLSKA ALI VISOKOŠOLSKA USTANOVA 

ALI JAVNA ORGANIZACIJA IN IMA „DOVOLJENJE ZA UPRAVLJANJE“ TRETJA STRANKA, KI JO 
JE USTVARIL IN JO NADZIRA KOORDINATOR ALI JE Z NJIM POVEZANA 

 
Bančni račun iz člena 5 je bančni račun [vstavite tretjo stranko z „dovoljenjem za upravljanje“]. Finančni 
prispevek [Unije] [Euratoma] se plača [vstavite tretjo stranko z „dovoljenjem za upravljanje“], ki ga prejme 
v imenu koordinatorja, ta pa ga prejme v imenu konzorcija. Komisija je s plačilom finančnega prispevka 
[Unije] [Euratoma] temu subjektu razrešena obveznosti glede plačil.   

 
Koordinator lahko naloge iz člena II.2.3 a), b) in c) prenese na ta subjekt. Koordinator obdrži izključno 
odgovornost za finančni prispevek [Unije] [Euratoma] in za skladnost z določbami sporazuma o dodelitvi 
sredstev. 

 
 
39. ODPRT DOSTOP (SPECIFIČNO ZA TEMATSKA PODROČJA „ZDRAVJE“, „ENERGIJA“, „OKOLJE 

(VKLJUČNO S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI)“, „INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE 
TEHNOLOGIJE“ (IZZIVA 2 IN 4) TER „DRUŽBENO-EKONOMSKE IN HUMANISTIČNE ZNANOSTI“ 
KOT TUDI DEJAVNOSTI „RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE“ (E-INFRASTRUKTURE) IN 
„ZNANOST V DRUŽBI“)  

 

Poleg določb iz člena II.30.4 upravičenci v času objave v institucionalni ali tematski arhiv shranijo 
elektronski izvod objavljene različice ali končnega rokopisa znanstvene publikacije, ki je bil sprejet za 
objavo, v zvezi z novim znanjem, ki je bilo objavljeno pred ali po končnem poročilu.  

Upravičenci si morajo čim bolj prizadevati za zagotovitev, da je ta elektronski izvod v arhivu prosto in po 
elektronski poti dostopen vsem: 
–  in sicer takoj, če se znanstvena publikacija objavi z oznako „odprt dostop“, tj. če je elektronska različica 

tudi prek založnika na voljo brezplačno, ali 
–  v roku [X6] mesecev od objave 

                                                 
6 Številka X pomeni 6 mesecev za tematska področja „zdravje“, „energija“, „okolje (vključno s podnebnimi spremembami)“, „informacijske in 
komunikacijske tehnologije“ (izziva 2 in 4) ter dejavnost “raziskovalne infrastrukture" (e-infrastrukture), 12 mesecev pa za tematsko področje „družbeno-
ekonomske in humanistične znanosti“ ter dejavnost „znanost v družbi“. 
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40. RAZŠIRJANJE NOVEGA ZNANJA (POSEBEJ ZA TEMO „ZNANOST V DRUŽBI“ – SAMO ZA 
UPORABO PRI AKTIVNOSTIH USKLAJEVANJA IN PODPORE, ČE JE BILA UPORABA 
PREDVIDENA V DELOVNEM PROGRAMU) 

 
Komisija sme objaviti vse novo znanje, ki ga razširja konzorcij, v kakršni koli obliki in na katerem koli 
mediju oziroma prek njega, zlasti prek posredovalca informacij na evropski ravni, ki deluje v njenem 
imenu. Za izboljšanje dostopnosti tretjih strank do teh novih znanj jih lahko prilagodi na katerikoli način, 
vključno s prevodi. Tretje stranke lahko za nekomercialne izobraževalne namene ta objavljena nova 
znanja uporabljajo brezplačno. 

 
Da bi se to zagotovilo, bo konzorcij preko koordinatorja ob vsakem razširjanju novih znanj Komisiji 
priskrbel elektronsko kopijo ter zagotovil, da so pridobljena vsa potrebna dovoljenja in da niso sprejete 
pravne zaveze, ki bi lahko nasprotovale tej klavzuli. 
 

41.  DOPOLNILNI SPORAZUMI O DODELITVI SREDSTEV 

1.  Poleg opredelitve pojmov iz člena II.1 se za ta sporazum o dodelitvi sredstev uporablja naslednje 
opredelitve pojmov: 

(a) Dopolnilni sporazumi o dodelitvi sredstev pomenijo sporazume, sklenjene z Unijo o dopolnilnem 
projektnem delu iz odstavka 2. 

(b) Dopolnilni upravičenec pomeni upravičenca dopolnilnega sporazuma o dodelitvi sredstev iz tega 
sporazuma. 

2. Ta sporazum o dodelitvi sredstev dopolnjuje [sporazume o dodelitvi sredstev: številka, 
naziv/koordinator ] [sporazumi o dodelitvi sredstev iz oddelka razpisi [naziv razpisa]].  

3.  Dopolnilni upravičenci imajo pravice in dolžnosti upravičencev v zvezi s členi II.32, II.33 in II.34 Priloge 
II {pravice do dostopa}, vendar pa so te pravice in obveznosti pri dopolnilnih upravičencih omejene 
samo na obstoječe znanje in niso razširjene na novo znanje. V tem sporazumu o dodelitvi sredstev 
dopolnilni upravičenci niso člani konzorcija. 

4.  Koordinator koordinatorjem dopolnilnih sporazumov o dodelitvi sredstev zagotovi izvode poročil iz 
členov II.4.1 a), II.4.2 a) in II.4.2 b) Priloge II. Dopolnilni upravičenci ravnajo s temi informacijami v 
skladu s členom II.9 {Zaupnost} in delom C Priloge II {Pravice intelektualne lastnine, Uporaba in 
razširjanje}.  

5.  Usklajevanje dopolnilnih sporazumov o dodelitvi sredstev: 

(a) Šteje se, da so dopolnilni upravičenci sklenili pisni sporazum o usklajevanju dopolnilnih sporazumov 
o dodelitvi sredstev.  

(b) Da bo delo, opravljeno na podlagi dopolnilnih sporazumov o dodelitvi sredstev, med seboj 
usklajeno, morajo upravičenci skupaj s predstavniki dopolnilnih sporazumov o dodelitvi sredstev 
ustanoviti svete in sodelovati v svetovalnih strukturah. Upravičenci teh dopolnilnih sporazumov o 
dodelitvi sredstev skupno zagotavljajo povezanost dejavnosti in njihovo istočasno izvajanje, med 
drugim tudi zadev, kot so upravljanje rezultatov, skupni pristopi za standardizacijo, vključitev MSP, 
povezanost z regulativnimi dejavnostmi in dejavnostmi politike ter skupne dejavnosti razširjanja in 
ozaveščanja. 
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