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2 A) Iba pre dohody o grante Marie Curie – Medzinárodné organizácie (všeobecné pravidlo)  

1. Rozhodcovské konanie 

a) Akýkoľvek spor medzi Komisiou (ďalej len „strana“) a medzinárodnou(-ými) organizáciou(-
ami) (ďalej len „strana“) konajúcimi ako príjemca(-ovia) (súhrnne uvedené v tomto článku 
dohody o grante ako „strany“) týkajúci sa dohody o grante, ktorý účastníci nemôžu vyriešiť 
zmierom, sa postúpi rozhodcovskému výboru v súlade s ďalej vymedzeným postupom.  

b) Keď notifikujúca strana notifikuje druhej strane svoj zámer uchýliť sa rozhodcovskému 
konaniu, informuje druhú stranu aj o svojom menovanom rozhodcovi. Druhá strana 
menuje svojho rozhodcu do jedného mesiaca po uvedenej písomnej notifikácii. 

 Títo dvaja rozhodcovia, na základe spoločnej dohody a do troch mesiacov od menovania 
rozhodcu druhej strany, vymenujú tretieho rozhodcu, ktorý je predsedom rozhodcovského 
výboru, pokiaľ sa obe strany nedohodnú na jedinom rozhodcovi.   

c) Do jedného mesiaca od menovania tretieho rozhodcu sa strany dohodnú na pôsobnosti 
rozhodcovského výboru vrátane postupu, ktorého sa majú pridržiavať. 

d) Rozhodcovské konania sa konajú v Bruseli. 

e) Rozhodcovský výbor uplatňuje podmienky dohody o grante. Rozhodcovský výbor uvedie 
v rozhodcovskom výroku podrobné dôvody svojho rozhodnutia. 

f) Rozhodcovský výrok je konečný a záväzný pre obe strany, ktoré výslovne súhlasia s tým, 
že sa vzdávajú akejkoľvek formy odvolania alebo revízie.  

g) Náklady, vrátane všetkých primeraných poplatkov, ktoré vynaložili strany na akékoľvek 
rozhodcovské konanie podľa tejto dohody, rozdelí rozhodcovský výbor medzi strany. 

2. Osvedčenia o finančných výkazoch a/alebo o metodike 

S odkazom na [článok II.3 ods. 3, pokiaľ ide o dohody o grante Marie Curie s jediným 
príjemcom] [článok II.4 ods. 4, pokiaľ ide o dohody o grante Marie Curie s viacerými 
príjemcami] osvedčenie o finančných výkazoch a/alebo o metodike, ktoré má predložiť 
medzinárodná organizácia, potvrdzuje jej autorizovaný interný alebo externý audítor 
v súlade s jej vnútornými finančnými predpismi a postupmi. 

3. Kontroly a audity 

Príslušné orgány Európskeho spoločenstva posielajú všetky žiadosti o kontroly alebo 
audity podľa ustanovení [článkov II.20 a II.21, pokiaľ ide o dohody o grante Marie Curie s 
jediným príjemcom] [článkov II.21 a II.22, pokiaľ ide o dohody o grante Marie Curie 
s viacerými príjemcami] generálnemu riaditeľovi medzinárodnej organizácie.  

Medzinárodná organizácia dáva na požiadanie príslušným orgánom Európskeho 
spoločenstva k dispozícii všetky príslušné finančné informácie, vrátane stavu účtov 
týkajúcich sa danej akcie, pokiaľ ich vykonáva medzinárodná organizácia alebo 
subdodávateľ. V zhode s článkom 248 Zmluvy a s finančným nariadením Európskeho 
spoločenstva môžu príslušné orgány Európskych spoločenstiev takisto vykonávať 
kontroly, aj na mieste, týkajúce sa akcie financovanej Európskym spoločenstvom. 

Každá kontrola alebo audit sa vykonávajú dôverne. 

4. Rozhodné právo 
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Každá záležitosť týkajúca sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody o grante, na ktorú 
sa nevzťahuje jej pôsobnosť, sa rieši odkazom na právo […].  

5. Výsady a imunity 
Nič v tejto dohode o grante sa nevykladá ako vzdanie sa všetkých práv alebo výsad udelených 
[uveďte názov medzinárodnej organizácie] na základe príslušných ustanovujúcich dokumentov 
alebo medzinárodného práva. 

 

3 A) Iba pre dohody o grante Marie Curie – Organizácia spojených národov (iba na 
použitie so špecializovanými agentúrami a medzinárodnými organizáciami systému 
OSN, ktoré dodržiavajú rámcovú finančnú a administratívnu dohodu OSN–ES z 
29.4.2003 (FAFA)    

1. Riešenie sporov 

Každý spor, ktorý vznikne medzi Komisiou a [meno príjemcu], sa rieši v súlade s článkom 14 
finančnej a administratívnej rámcovej dohody uzatvorenej medzi Spoločenstvom zastúpeným 
Komisiou a Organizáciou spojených národov 29.4.2003 (ďalej len „dohoda FAFA“), [ku ktorej 
[meno príjemcu] pristúpil [dátum]. 

2. Osvedčenia o finančných výkazoch a/alebo o metodike, kontrolách a auditoch 

So zreteľom na [meno príjemcu], pred touto dohodou o grante, a najmä pred jej [článok II.3 
ods. 3 a články II.20 a II.21, pokiaľ ide o dohody o grante Marie Curie s jediným príjemcom] 
[článok II.4 ods. 4 a články II.21 a II.22, pokiaľ ide o dohody o grante Marie Curie s viacerými 
príjemcami] má prednosť „Dohoda o používaní overovacej doložky pri operáciách riadených 
Organizáciou spojených národov a financovaných alebo spolufinancovaných Európskym 
spoločenstvom” pripojená k dohode FAFA. 

3. Rozhodné právo 

Každá záležitosť týkajúca sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody o grante, na ktorú sa 
nevzťahuje jej pôsobnosť, sa rieši odkazom na právo […].  

4. Výsady a imunity 

Nič v tejto dohode o grante sa nevykladá ako vzdanie sa všetkých práv alebo výsad udelených 
[uveďte názov medzinárodnej organizácie] na základe príslušných ustanovujúcich dokumentov 
alebo medzinárodného práva. 

 

5 a) Iba pre dohody o grante Marie Curie určené pre viacerých príjemcov – prieskum 
PROJEKTU   

1. Prieskum projektu sa vykonáva [v polovici obdobia] [a/alebo na konci projektu]. 

2.   Komisia najmenej dva mesiace pred dňom prieskumu v oznámi v súlade s článkom 8 
konzorciu spôsoby prieskumu projektu, v prípade potreby vrátane zvolania akéhokoľvek 
stretnutia, ktorého zorganizovanie môže navrhnúť, prípadne o zorganizovanie ktorého 
môže požiadať konzorcium. [Komisia od každého príjemcu žiada, aby sa tohto 
stretnutia zúčastnil v súlade s článkom II.3 písm. g).] 

Náklady vynaložené konzorciom vo vzťahu k prieskumu sú oprávnené v rámci činnosti 
uvedenej v článku II.15 ods. 6. 
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3.  Prieskum projektu sa vykonáva na základe uspokojivého dokončenia požadovanej 
dokumentácie výsledkov, míľnikov uvedených v prílohe I a na základe pokroku 
oznámeného v pravidelnej správe za predmetné obdobie. 

 

9 a) Iba pre zmluvy týkajúce sa akcií Marie Curie – príjemcovia s nákladmi vzniknutými 
vo vzťahu k projektu, ktorí nemajú žiadny príspevok ES (napr. zvyčajne z tretích 
krajín)   

1.  Náklady vynaložené [týmto(-mito] príjemcom(-ami) sa neberú do úvahy pri určovaní 
finančného príspevku Spoločenstva:  

 [meno príjemcu] 

2. Príjemca(-ovia) uvedený(-í) v predchádzajúcom odseku nemusí(-ia) predkladať správy 
uvedené v článku  II.4 ods. 4 a nepodlieha(-jú) finančným auditom a kontrolám uvedeným 
v článku II.21 ods. 1. 

3.    Príjemca(-ovia) uvedený(-í) v odseku 1 nemusí(-ia) prispievať do záručného fondu.   
 

10 a)   Iba pre dohody o grante Marie Curie – Tretie strany prepojené s príjemcom 
[Spoločné výskumné jednotky (unités mixtes de recherche, unités propres de 
recherche atď.) EEIG/zoskupenia/pridružení členovia] 

1. Nasledujúce tretie strany sú prepojení s [meno príjemcu]  

 -- [názov právneho subjektu]. 

 -- [názov právneho subjektu]. 

2. Tento príjemca môže náklady vynaložené uvedenými tretími stranami pri vykonávaní 
projektu účtovať súlade s ustanoveniami dohody o grante. Tieto príspevky sa nepokladajú 
za príjmy projektu.  

Tretie strany určia náklady na projekt mutatis mutandis v súlade s ustanoveniami časti B 
prílohy II k dohode o grante. Každá tretia strana účtuje svoje oprávnené náklady v súlade 
so zásadami stanovenými v článkoch II.14 a II.15. Príjemca Komisii predloží:  

- individuálny finančný výkaz každej tretej strany vo formáte spresnenom vo formulári C; 
tieto náklady sa nezahŕňajú do formulára C príjemcu; 

- osvedčenie o finančných výkazoch a/alebo o metodike každej tretej strany v súlade 
s príslušnými ustanoveniami tejto dohody o grante; 

- súhrnná finančná správa konsolidujúca celkovú sumu oprávnených nákladov, ktoré 
znášajú tretie strany a príjemca, ako sa uvádza v ich individuálnych finančných výkazoch, 
sa pripojí k formuláru C príjemcu.  

Konzorcium zisťuje pri predkladaní správ uvedených v článku II.4 vykonanú prácu 
a zdroje rozmiestnené každou treťou stranou, pričom ich spája so zodpovedajúcim 
príjemcom 

3. Oprávnenosť nákladov tretích strán, ktoré si účtuje príjemca, podlieha kontrolám a 
auditom tretích strán v súlade s článkami II.21 a II.22.  

4. Príjemca si ponecháva výhradnú zodpovednosť vo vzťahu k Spoločenstvu a ostatným 
príjemcom za tretie strany, ktoré sú s ním prepojené. Príjemca zabezpečí, aby tretie 
strany dodržiavali ustanovenia dohody o grante. 
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