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2 A)  Pouze pro grantové dohody Marie Curie – Mezinárodní organizace (obecné 
pravidlo)  

 1. Smírčí řízení 

a. Každý spor mezi Komisí (dále jen „strana“) a mezinárodními organizacemi (dále jen 
„strana“) jednajícími jako příjemci (na které se v tomto článku grantové dohody souhrnně 
odkazuje jako na „strany“), který se týká grantové dohody a který není možné vyřešit 
přátelsky, se postupuje smírčímu výboru v souladu s postupem uvedeným níže.  

b. Když oznamující strana uvědomuje druhou stranu o svém záměru uchýlit se ke smírčímu 
řízení, informuje druhou stranu také o svém jmenovaném rozhodci. Druhá strana jmenuje 
svého rozhodce do jednoho měsíce po uvedeném písemném oznámení. 

 Tito dva rozhodci na základě společné dohody do tří měsíců od jmenování rozhodce 
druhé strany jmenují třetího rozhodce, který je předsedou smírčího výboru, pokud se obě 
strany nedohodnou na jediném rozhodci.  

c. Do jednoho měsíce od jmenování třetího rozhodce se strany dohodnou na působnosti 
smírčího výboru včetně postupu, kterého se mají držet. 

d. Smírčí řízení se konají v Bruselu. 

e. Smírčí výbor uplatňuje podmínky grantové dohody. Smírčí výbor uvádí v rozhodčím 
výroku podrobné důvody svého rozhodnutí. 

f. Rozhodčí výrok je konečný a závazný pro obě strany, které výslovně souhlasí s tím, že se 
vzdávají jakékoli formy odvolání nebo přezkumu.  

g. Náklady, včetně všech přiměřených poplatků, které vynaložily strany na jakékoli smírčí 
řízení podle této dohody, rozděluje smírčí výbor mezi strany. 

2. Osvědčení o finančních výkazech a/nebo o metodice 

S ohledem na [čl. II.3 odst. 3, pokud jde o grantové dohody Marie Curie s jediným 
příjemcem] [čl. II.4 odst. 4, pokud jde o grantové dohody Marie Curie s více příjemci] 
osvědčení o finančních výkazech a/nebo o metodice, která má předložit mezinárodní 
organizace, potvrzuje její autorizovaný vnitřní nebo vnější auditor v souladu s jejími 
vnitřními finančními nařízeními a postupy.  

3. Kontroly a audity 

Příslušné orgány Evropského společenství zasílají všechny žádosti o kontroly nebo audity 
podle ustanovení [článků II.20 a II.21, pokud jde o grantové dohody Marie Curie s jediným 
příjemcem] [článků II.21 a II.22, pokud jde o grantové dohody Marie Curie s více příjemci] 
generálnímu řediteli mezinárodní organizace.  

Mezinárodní organizace dává na požádání příslušným orgánům Evropského společenství 
k dispozici všechny příslušné finanční informace, včetně stavu účtů týkajících se akce, pokud 
je provádí mezinárodní organizace nebo subdodavatel. Ve shodě s článkem 248 Smlouvy 
a s finančním nařízením Evropských společenství mohou příslušné orgány Evropských 
společenství rovněž provádět kontroly, též na místě, týkající se akce financované Evropským 
společenstvím. 

Každá kontrola nebo audit se provádí důvěrně. 

4. Rozhodné právo 
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Každá záležitost týkající se výkladu nebo používání této grantové dohody, která není zahrnuta 
do její působnosti, se řeší s odvoláním na právo […].  

5. Výsady a imunity 

Nic v této grantové dohodě se nevykládá jako vzdání se všech práv nebo výsad udělených 
[uveďte název mezinárodní organizace] na základě ustavujících dokumentů nebo 
mezinárodního práva. 

 

3 A) Pouze pro grantové dohody Marie Curie – Organizace spojených národů (používat 
mohou pouze specializované agentury a mezinárodní organizace systému OSN, 
které dodržují finanční a správní rámcovou dohodu OSN–ES ze dne 29. dubna 2003 
(FAFA) 

1. Urovnání sporu 

Každý spor, který vznikne mezi Komisí a [jméno příjemce], se urovnává v souladu s článkem 
14 finanční a správní rámcové dohody uzavřené mezi Společenstvím zastoupeným Komisí 
a Organizací spojených národů dne 29. dubna 2003 (dále jen „dohoda FAFA“), [k níž [jméno 
příjemce] přistoupil dne [datum]. 

2. Osvědčení o finančních výkazech a/nebo o metodice, kontrolách a auditech 

Co se týče [jméno příjemce], před touto grantovou dohodou, a zejména před jejím [čl. II.3 odst. 
3 a články II.20 a II.21, pokud jde o grantové dohody Marie Curie s jediným příjemcem] [čl. II.4 
odst. 4 a články II.21 a II.22, pokud jde o grantové dohody Marie Curie s více příjemci] má 
přednost „Dohoda o používání ověřovací doložky u operací řízených Organizací spojených 
národů a financovaných nebo spolufinancovaných Evropským společenstvím” připojená 
k dohodě FAFA. 

3. Rozhodné právo 

Každá záležitost týkající se výkladu nebo používání této grantové dohody, která není zahrnuta 
do její působnosti, se řeší s odvoláním na právo […]. 

4. Výsady a imunity 
Nic v této grantové dohodě se nevykládá jako vzdání se všech výsad nebo imunit udělených 
[uveďte název mezinárodní organizace] na základě ustavujících dokumentů nebo 
mezinárodního práva. 
 

5 a)  Pouze pro grantové dohody Marie Curie pro více příjemců – přezkum PROJEKTU  

1. Přezkum projektu se provádí [v polovině období] [a/nebo na konci projektu]. 

2. Komise nejméně dva měsíce přede dnem přezkumu v souladu s článkem 8 sdělí 
konsorciu způsoby přezkumu projektu, v případě potřeby včetně schůzky, jejíž 
zorganizování může navrhnout, případně o jejíž zorganizování může požádat 
konsorcium. [Po každém příjemci Komise žádá, aby se této schůzky zúčastnil v souladu 
s čl. II.3 písm. g).] 

Náklady vynaložené konsorciem ve vztahu k přezkumu projektu jsou způsobilé v rámci 
činnosti uvedené v čl. II.15. odst. 6. 

3. Přezkum projektu se provádí na základě uspokojivého dokončení požadovaných 
výstupů, milníků uvedených v příloze I a na základě pokroku oznámeného v pravidelné 
zprávě za uvažované období. 
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9 a) Pouze pro smlouvy týkající se akcí Marie Curie – Příjemci s náklady vzniklými 
ve vztahu k projektu, kteří nemají žádný příspěvek ES (např. obvykle ze třetích 
zemí) 

1. Náklady vynaložené [těmito] příjemci se neberou v úvahu při určování finančního 
příspěvku Společenství:  

 [jméno příjemce] 

2. Příjemci uvedení v předchozím odstavci nemusejí předkládat zprávy uvedené v čl.  II.4 
odst. 4 a nepodléhají finančním auditům a kontrolám uvedeným v čl. II.21 odst. 1. 

3. Příjemci uvedení v odstavci 1 nepřispívají do záručního fondu. 
 

10 a)  Pouze pro grantové dohody Marie Curie – Třetí strany spojené s příjemcem 
[Společné výzkumné jednotky (unités mixtes de recherche, unités propres de 
recherche atd.) EEIG / seskupení / přidružení členové] 

1. Tyto třetí strany jsou spojeny s [jméno příjemce]  

 --[název právního subjektu] 

 --[název právního subjektu] 

2. Tento příjemce může účtovat náklady vynaložené výše uvedenými třetími stranami 
při provádění projektu, a to v souladu s ustanoveními grantové dohody. Tyto příspěvky se 
nepovažují za příjmy projektu.  

Třetí strany určí náklady na projekt mimo jiné v souladu s ustanoveními části B přílohy II 
grantové dohody. Každá třetí strana účtuje své způsobilé náklady v souladu se zásadami 
stanovenými v článcích II.14 a II.15. Příjemce předkládá Komisi:  

– Jednotlivé finanční výkazy každé třetí strany ve formátu upřesněném ve formuláři C. Tyto 
náklady se nezahrnují do formuláře C příjemce. 

– Osvědčení o finančních výkazech a/nebo o metodice každé třetí strany v souladu 
s příslušnými ustanoveními této grantové dohody. 

– Souhrnná finanční zpráva slučující souhrnnou částku způsobilých nákladů, které nesou 
třetí strany a příjemce, jak je uvedeno v jejich jednotlivých finančních výkazech, se 
připojuje k formuláři C příjemce.  

Při předkládání zpráv uvedených v článku II.4 konsorcium zjišťuje provedenou práci 
a zdroje rozmístěné každou třetí stranou, přičemž je spojuje s příslušným příjemcem. 

3. Způsobilost nákladů třetích stran, které si účtuje příjemce, podléhá kontrolám a auditům 
třetích stran v souladu s články II.21 a II.22. 

4.   Příjemce si ponechává výlučnou odpovědnost vůči Společenství a ostatním příjemcům 
za třetí strany, které jsou s ním spojené. Příjemce zajišťuje, aby se třetí strany řídily 
ustanoveními grantové dohody. 
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