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2 A) Samo za sporazume o dodelitvi sredstev Marie Curie – mednarodne organizacije 
(splošno pravilo)  

1. Arbitraža 

a. Kakršen koli spor med Komisijo („pogodbenica“) in medarodno(-imi) organizacijo(-ami) 
(„pogodbenica“) v vlogi upravičenca(-ev) (v tem členu sporazuma o dodelitvi sredstev 
skupno poimenovani kot „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 sprejemljivimi 
honorarji, ki jih pogodbenici porabita za vsako takšno arbitražo. 

2. Potrdila o računovodskih izkazih in/ali metodologiji  

Glede na [člen II.3(3) za sporazume o dodelitvi sredstev Marie Curie z enim 
upravičencem] [ člen II.4(4) za sporazume o dodelitvi sredstev Marie Curie z več 
upravičenci] 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 skupnosti kakršne koli zahteve za kontrole ali revizije v skladu z 
določbami [iz členov II.20 in II.21 za sporazume o dodelitvi sredstev Marie Curie z enim 
upravičencem] [iz členov II.21 in II.22 za sporazume o dodelitvi sredstev Marie Curie z 
več upravičenci] naslovijo na generalnega direktorja mednarodne organizacije.  

Mednarodna organizacija da na zahtevo pristojnim organom Evropske skupnosti na voljo 
vse ustrezne finančne informacije, vključno z računovodskimi izkazi v zvezi z ukrepi, 
kadar jih izvajata mednarodna organizacija ali podizvajalec. V skladu s členom 248 
Pogodbe in s finančno uredbo Evropske skupnosti lahko pristojni organi Evropskih 
skupnosti izvajajo tudi inšpekcije na kraju samem v zvezi z ukrepi, ki jih financira 
Evropska skupnost. 

Vse kontrole in revizije se izvajajo zaupno. 

4. Veljavno pravo 
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Kakršna koli zadeva v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma o dodelitvi sredstev, ki 
je ne zajemajo pogoji iz navedenega sporazuma, bo rešena na podlagi zakona z dne [...]. 

5. Privilegiji in imunitete 
Ničesar v tem sporazumu o dodelitvi sredstev se ne razlaga kot odpoved kakršnim koli 
privilegijem ali imunitetam, ki jih [vstavite ime mednarodne organizacije] podeljujejo ustanovni 
dokumenti ali mednarodno pravo. 

 

3 A) Samo za sporazume o dodelitvi sredstev Marie Curie – 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 

Kakršen koli spor med Komisijo in [ime upravičenca] se rešuje 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.3(3), II.20 in II.21 za sporazume o dodelitvi sredstev Marie Curie z enim 
upravičencem] [členi II.4(4), II.21 in II.22 za sporazume o dodelitvi sredstev Marie Curie z več 
upravičenci]. 

3. Veljavno pravo 

Kakršna koli zadeva v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma o dodelitvi sredstev, ki je ne 
zajemajo pogoji iz navedenega sporazuma, bo rešena na podlagi zakona z dne [...]. 

4. Privilegiji in imunitete 

Ničesar v tem sporazumu o dodelitvi sredstev se ne razlaga kot odpoved kakršnim koli 
privilegijem ali imunitetam, ki jih [vstavite ime mednarodne organizacije] podeljujejo ustanovni 
dokumenti ali mednarodno pravo. 

 

5 a) Samo za sporazume o dodelitvi sredstev Marie Curie z več upravičenci – pregled 
PROJEKTA  

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

2.   Komisija vsaj dva meseca pred datumom pregleda obvesti konzorcij v skladu s členom 
8 o načinih pregleda projekta in, kjer je primerno, o kakršnem koli sestanku, ki ga 
morda namerava sklicati ali katerega organizacijo lahko naloži konzorciju. [Komisija v 
skladu s členom II.3(g) 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.15(6). 
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3.  Pregled projekta zajema preverjanje, če so končni rezultati in mejniki iz Priloge I 
zadovoljivi ter kakšen napredek je bil zabeležen v rednem poročilu za obravnavano 
obdobje. 

 

9 a) Samo za pogodbe za dejavnosti Marie Curie – upravičenci s stroški, ki nastanejo v 
zvezi s projektom, vendar brez prispevka ES (ponavadi iz tretjih držav) 

1.  Stroški, ki jih ima(-jo) [naslednji] upravičenec(-nci), se ne upoštevajo pri določanju 
finančnega prispevka Skupnosti:  

 [ime upravičenca] 

2. Upravičenec(-nci), naveden(-i) v prejšnjem odstavku, mora(-jo) predložiti poročila iz člena 
II.4(4) in ni(-so) predmet finančnih revizij in kontrol iz člena II.21(1).  

3.    Upravičenec(-nci) iz odstavka 1 ne prispeva(-jo) v jamstveni sklad.   
 

10 a)   Samo za sporazume o dodelitvi sredstev Marie Curie – 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 uveljavlja stroške, ki so jih imele zgoraj navedene tretje stranke pri 
izvajanju projekta, v skladu z določbami iz sporazuma o dodelitvi sredstev. 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 od vsake tretje stranke v obliki, določeni v obrazcu C. Ti 
stroški niso vključeni v obrazec C upravičenca; 

- potrdila o računovodskih izkazih in/ali metodologiji od 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.21 in 22. 

4. Upravičenec ohrani izključno odgovornost nasproti Skupnosti in drugim upravičencem za 
tretje stranke, ki so povezane z njim. Upravičenec zagotavlja, da tretje stranke upoštevajo 
določbe iz sporazuma o dodelitvi sredstev. 
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