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HR 
 

PRILOG XII.  
 
 

PREDLOŽAK SPORAZUMA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA 
EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG VIJEĆA (ERC) MALE VRIJEDNOSTI1 U 

OKVIRU PROGRAMA OBZOR 2020.2 (BESPOVRATNA SREDSTVA ERC-a MALE 
VRIJEDNOSTI – JEDAN KORISNIK) 

 
 U tablici u nastavku navedene su upute za izradu posebnog predloška sporazuma o dodjeli 

bespovratnih sredstava. 
 
 

Opće napomene: 
 
 

 

• temelji se na općem predlošku sporazuma o dodjeli bespovratnih 
sredstava za jednog korisnika 

• riječi�[Agencija][Komisija] potrebno je zamijeniti riječju 
„Agencija”  

• potrebno je odabrati mogućnosti za bespovratna sredstva male vrijednosti 
(manje od 60 000) 

• potrebno je izuzeti mogućnosti za povezane treće osobe 
• potrebno je izuzeti upućivanja na / mogućnosti za Euratom 
• sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava ERC-a MALE 

VRIJEDNOSTI imat će drugačije priloge 2. i 4. 
• potrebno je prilagoditi sadržaj 
• potrebno je prilagoditi unakrsna upućivanja u bilješkama 

 
Stranke Mogućnosti za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog 

korisnika: 
 
Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA) 
(„Agencija”), u skladu s ovlastima koje joj je prenijela Europska komisija 
(„Komisija”),3 
 

Prilozi Prilozi za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog 
korisnika: 
 
Prilog 1.       Opis aktivnosti  
 
Prilog 2.     Predviđeni proračun za aktivnost  
 
Prilog 3.    Nije primjenjivo 
 
Prilog 4. Predložak financijskog izvještaja 

                                                 
1  Bespovratnim sredstvima ERC-a male vrijednosti financiraju se inicijative, aktivnosti ili studije kojima se 

može povećati izravan ili neizravan učinak na istraživanje ili istraživače koje financira ERC. 
2  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog 

programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) („Uredba br. 1291/2013 o Okvirnom 
programu Obzor 2020.” (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.). 

3  U kurzivu su prikazane mogućnosti iz predloška sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava koje se 
primjenjuju na ovaj sporazum. 



Predlošci sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru programa Obzor 2020.: Obzor 2020. – 
bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti – jedan korisnik: rujan 2014. 

 

2 
 

 
Prilog 5. Nije primjenjivo  
 
Prilog 6. Nije primjenjivo 
 

POGLAVLJE 2. 
 
ČLANAK 4. – 
PREDVIĐENI 
PRORAČUN I 
PRERASPODJEL
A 
PRORAČUNSKIH 
SREDSTAVA 

Zamijenjena odredba za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za 
jednog korisnika: 
 
ČLANAK 4. – PREDVIĐENI PRORAČUN I PRERASPODJELA 
PRORAČUNSKIH SREDSTAVA 
 
4.1. Predviđeni proračun 
 
„Predviđeni proračun” za aktivnost utvrđen je u Prilogu 2. 
 
U njemu su navedeni predviđeni prihvatljivi troškovi i vrsta troškova 
(vidjeti članke 5. i 6.). 
 
4.2.  Preraspodjela proračunskih sredstava  
 
Nije primjenjivo. 

POGLAVLJE 3. 
 
ČLANAK 5. – 
IZNOS I OBLIK 
BESPOVRATNIH 
SREDSTAVA, 
STOPA 
NADOKNADE I 
VRSTA 
TROŠKOVA 

Zamijenjena odredba za bespovratna sredstva ERC-a MALE 
VRIJEDNOSTI za jednog korisnika: 
 
ČLANAK 5. – IZNOS I OBLIK BESPOVRATNIH SREDSTAVA, 
STOPA NADOKNADE I VRSTA TROŠKOVA 
 
5.1. Najveći iznos bespovratnih sredstava  
 
Najveći iznos bespovratnih sredstava je [upisati iznos (upisati iznos 
slovima)] EUR. 
 
5.2.     Oblik bespovratnih sredstava, stopa nadoknade i vrsta troškova 
 
Bespovratnim sredstvima nadoknađuje se 100 % prihvatljivih troškova 
aktivnosti (vidjeti članak 6.) („bespovratna sredstva za nadoknadu 
prihvatljivih troškova”) (vidjeti Prilog 2.).  
 
Predviđeni prihvatljivi troškovi aktivnosti iznose [upisati iznos (upisati 
iznos slovima)] EUR.   
 
Prihvatljivi izravni i neizravni troškovi aktivnosti (vidjeti članak 6.) 
moraju se prijaviti kao jednokratni iznos utvrđen u Prilogu 2. (tj. u obliku 
„jednokratnih troškova”). 
 
5.3.  Konačni iznos bespovratnih sredstava – izračun 
 
Konačni iznos bespovratnih sredstava ovisi o ispravnoj provedbi aktivnosti 
u skladu s uvjetima sporazuma.  
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Taj iznos izračunava Agencija prilikom plaćanja preostalog iznosa (vidjeti 
članak 21.) primjenom sljedećih koraka:  
 

Prvi korak – primjena stope nadoknade  
 

Drugi korak – smanjenje zbog povrede obveza 
 
5.3.1. Prvi korak – primjena stopa nadoknade na prihvatljive troškove 
 
Stopa nadoknade (vidjeti članak 5.2.) primjenjuje se na prihvatljive 
troškove (jednokratne troškove; vidjeti članak 6.) koje je prijavio korisnik, 
a odobrila Agencija (vidjeti članak 21.). 
 
5.3.2. Drugi korak – smanjenje zbog povrede drugih obveza osim 
neispravne provedbe – smanjeni najveći iznos bespovratnih sredstava 
– izračun 
 
U slučaju smanjenja iznosa bespovratnih sredstava (vidjeti članak 43.), 
Agencija izračunava smanjeni najveći iznos bespovratnih sredstava 
oduzimanjem iznosa smanjenja (izračunanog razmjerno težini povrede 
obveza u skladu s člankom 43.2.) od najvećeg iznosa bespovratnih 
sredstava predviđenog u članku 5.1. 

 
U tom slučaju konačni iznos bespovratnih sredstava odgovara manjem od 
sljedeća dva iznosa:  
 

- iznosu dobivenom primjenom prvog koraka ili  
 

- iznosu dobivenom primjenom drugog koraka. 
 

5.4. Revidirani konačni iznos bespovratnih sredstava – izračun 
 
Ako nakon plaćanja preostalog iznosa (posebno nakon provjera, uvida, 
revizija ili istraga; vidjeti članak 22.) Agencija odbije troškove (vidjeti 
članak 42.) ili smanji iznos bespovratnih sredstava (vidjeti članak 43.), 
izračunat će „revidirani konačni iznos bespovratnih sredstava”.  
  
Agencija izračunava taj iznos na temelju nalaza na sljedeći način:  
 

- u slučaju odbijanja troškova: primjenom stope nadoknade na 
revidirane prihvatljive troškove koje je odobrila Agencija, 

 
- u slučaju smanjenja iznosa bespovratnih sredstava: razmjerno 

težini povrede obveza (vidjeti članak 43.2.).  
 
U slučaju odbijanja troškova i smanjenja iznosa bespovratnih 
sredstava, revidirani konačni iznos bespovratnih sredstava je onaj manji 
od navedenih dvaju iznosa.  
 

ČLANAK 6. – Zamijenjena odredba za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za 
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PRIHVATLJIVI I 
NEPRIHVATLJIV
I TROŠKOVI 

jednog korisnika: 
 
ČLANAK 6. – PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI 
 
6.1. Prihvatljivi troškovi 
 
Troškovi za proračunsku kategoriju: 
 

A. Izravni i neizravni troškovi aktivnosti 
 
prihvatljivi su („prihvatljivi troškovi”) ako odgovaraju jednokratnom 
iznosu utvrđenom u Prilogu 2. i ako su odgovarajuće zadaće ili dijelovi 
aktivnosti ispravno provedeni u skladu s Prilogom 1. 
 
6.2. Neprihvatljivi troškovi  
 
„Neprihvatljivi troškovi” su: 
 

(a) troškovi koji ne ispunjavaju prethodno navedene uvjete (vidjeti 
članak 6.1.) i 
 

(b) troškovi nadoknađeni drugim bespovratnim sredstvima koja se 
financiraju iz proračuna EU-a ili Euratoma (uključujući bespovratna 
sredstva koja dodjeljuje država članica, a financiraju se iz 
proračuna EU-a ili Euratoma te bespovratna sredstva koja 
dodjeljuju druga tijela osim Agencije radi izvršenja proračuna EU-a 
ili Euratoma); posebno, neizravni troškovi ako korisnik već prima 
bespovratna sredstva za poslovanje koja se financiraju iz proračuna 
EU-a ili Euratoma tijekom istog razdoblja. 
 

[(c) MOGUĆNOST za kategorije troškova koje su izričito isključene 
u programu rada: [upisati naziv isključene kategorije troškova]].  

 
6.3. Posljedice prijavljivanja neprihvatljivih troškova 
 
Prijavljeni troškovi koji su neprihvatljivi bit će odbijeni (vidjeti članak 42.)  
 
To može dovesti i do neke od drugih mjera opisanih u poglavlju 6.  
 

POGLAVLJE 4. 
 
ČLANAK 7. – 
OPĆA OBVEZA 
ISPRAVNE 
PROVEDBE 
AKTIVNOSTI 
 

Zamijenjena odredba za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za 
jednog korisnika: 
 
ČLANAK 7. – OPĆA OBVEZA ISPRAVNE PROVEDBE 

AKTIVNOSTI 
 
7.1.  Opća obveza ispravne provedbe aktivnosti 
 
Korisnik mora provoditi aktivnost kako je opisano u Prilogu 1. i u skladu s 
odredbama sporazuma i svim pravnim obvezama iz primjenjivog prava 
EU-a te međunarodnog i nacionalnog prava.  
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7.2. Posljedice nepoštovanja obveza  
 
Ako korisnik ne provede ispravno aktivnost (ili dio aktivnosti), pripadajući 
troškovi smatrat će se neprihvatljivima (vidjeti članak 6.) i bit će odbijeni 
(vidjeti članak 42.). 
 
Ako korisnik prekrši bilo koju drugu obvezu, iznos bespovratnih sredstava 
može se smanjiti (vidjeti članak 43.).  
 
To može dovesti i do neke od drugih mjera opisanih u poglavlju 6.  
 

ČLANAK 8. – 
RESURSI ZA 
PROVEDBU 
AKTIVNOSTI – 
TREĆE OSOBE 
UKLJUČENE U 
AKTIVNOST 

Bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog korisnika: 
 
ČLANAK 8. – RESURSI ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI – TREĆE 
OSOBE UKLJUČENE U AKTIVNOST 
 
Korisnik mora imati odgovarajuće resurse za provedbu aktivnosti.  
 
Ako je to nužno za provedbu aktivnosti, korisnik može:  
 

- nabavljati robu, radove i usluge (vidjeti članak 10.) i  
 

- angažirati podizvođače za provedbu zadaća u okviru aktivnosti 
opisanih u Prilogu 1. (vidjeti članak 13.). 

 
U tim slučajevima korisnik snosi isključivu odgovornost prema Agenciji za 
provedbu aktivnosti. 
 

ČLANAK 10. – 
NABAVA ROBE, 
RADOVA ILI 
USLUGA 

Zamijenjena odredba za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za 
jednog korisnika: 
 
ČLANAK 10. – NABAVA ROBE, RADOVA ILI USLUGA 
 
10.1.  Pravila za nabavu robe, radova ili usluga 
 
Ako je to nužno za provedbu aktivnosti, korisnik može nabavljati robu, 
radove ili usluge.  
 
Korisnik pri nabavi mora osigurati najbolju vrijednost za novac ili, ako je 
primjenjivo, najnižu cijenu. Pritom mora izbjegavati bilo kakav sukob 
interesa (vidjeti članak 35.)  
 
Korisnik mora osigurati da Agencija, Komisija, Europski revizorski sud i 
Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) mogu ostvarivati svoja 
prava iz članaka 22. i 23. i prema njegovim izvođačima. 
 
10.2.  Posljedice nepoštovanja obveza 
 
Ako korisnik prekrši bilo koju od svojih obveza iz ovog članka, iznos 
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bespovratnih sredstava može se smanjiti (vidjeti članak 43.). 
 
Zbog takve se povrede mogu poduzeti i neke od drugih mjera opisanih u 
poglavlju 6. 
 

ČLANAK 11. – 
KORIŠTENJE 
DOPRINOSIMA U 
NARAVI TREĆIH 
OSOBA UZ 
PLAĆANJE 

Bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog korisnika: 
 
ČLANAK 11. – KORIŠTENJE DOPRINOSIMA U NARAVI 
TREĆIH OSOBA UZ PLAĆANJE 
 
Nije primjenjivo. 
 

ČLANAK 12. – 
KORIŠTENJE 
BESPLATNIM 
DOPRINOSIMA U 
NARAVI TREĆIH 
OSOBA 

Bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog korisnika: 
 
ČLANAK 12. – KORIŠTENJE BESPLATNIM DOPRINOSIMA U 
NARAVI TREĆIH OSOBA 
 
Nije primjenjivo. 
 

ČLANAK 13. – 
ZADAĆE U 
OKVIRU 
AKTIVNOSTI 
KOJE PROVODE 
PODIZVOĐAČI 

Zamijenjena odredba za bespovratna sredstva ERC-a MALE 
VRIJEDNOSTI za jednog korisnika: 
 
ČLANAK 13. – ZADAĆE U OKVIRU AKTIVNOSTI KOJE 
PROVODE PODIZVOĐAČI 
 
13.1. Pravila za podugovaranje zadaća u okviru aktivnosti 
 
Ako je to nužno za provedbu aktivnosti, korisnik može dodjeljivati 
podugovore za provedbu određenih zadaća u okviru aktivnosti opisanih u 
Prilogu 1. 
 
Korisnik mora prilikom podugovaranja osigurati najbolju vrijednost za 
novac ili, ako je primjenjivo, najnižu cijenu. Pritom mora izbjegavati bilo 
kakav sukob interesa (vidjeti članak 35.).  
 
Korisnik mora osigurati da Agencija, Komisija, Europski revizorski sud i 
Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) mogu ostvarivati svoja 
prava iz članaka 22. i 23. i prema njegovim izvođačima. 
 
Korisnik mora osigurati da se njegove obveze iz članaka 35., 36., 38, i 46. 
primjenjuju i na podizvođače. 
 
13.2.  Posljedice nepoštovanja obveza 
 
Ako korisnik prekrši bilo koju od svojih obveza iz ovog članka, iznos 
bespovratnih sredstava može se smanjiti (vidjeti članak 43.).  
 
Zbog takve se povrede mogu poduzeti i neke od drugih mjera opisanih u 
poglavlju 6. 
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ČLANAK 14. – 
ZADAĆE U 
OKVIRU 
AKTIVNOSTI 
KOJE PROVODE 
POVEZANE 
TREĆE OSOBE 

Bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog korisnika: 
 
ČLANAK 14. – ZADAĆE U OKVIRU AKTIVNOSTI KOJE 
PROVODE POVEZANE TREĆE OSOBE 
 
Nije primjenjivo. 
 

ČLANAK 15. – 
FINANCIJSKA 
POTPORA 
TREĆIM 
OSOBAMA  

Bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog korisnika: 
 
ČLANAK 15. – FINANCIJSKA POTPORA TREĆIM OSOBAMA 
 
Nije primjenjivo. 
 

ČLANAK 16. – 
OSIGURAVANJE 
TRANSNACIONA
LNOG ILI 
VIRTUALNOG 
PRISTUPA 
ISTRAŽIVAČKOJ 
INFRASTRUKTU
RI  

Bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog korisnika: 
 
ČLANAK 16. – OSIGURAVANJE TRANSNACIONALNOG ILI 
VIRTUALNOG PRISTUPA ISTRAŽIVAČKOJ INFRASTRUKTURI  
 
Nije primjenjivo. 
 

ČLANAK 17. – 
OPĆA OBVEZA 
INFORMIRANJA 

17.1. Opća obveza davanja informacija na zahtjev  
 
Korisnik mora, za vrijeme provedbe aktivnosti i nakon toga, davati sve 
tražene informacije u cilju provjere ispravne provedbe aktivnosti i 
poštovanja obveza iz sporazuma. 

ČLANAK 18. – 
VOĐENJE 
EVIDENCIJE – 
POPRATNA 
DOKUMENTACIJ
A 
 
 

Zamijenjena odredba za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za 
jednog korisnika: 

 
ČLANAK 18. – VOĐENJE EVIDENCIJE – POPRATNA 
DOKUMENTACIJA 
 
18.1. Obveza vođenja evidencije i čuvanja druge popratne 

dokumentacije za dokazivanje prijavljenih troškova 
 
Korisnik mora, u razdoblju od tri godine nakon plaćanja preostalog iznosa, 
voditi odgovarajuću evidenciju i čuvati drugu popratnu dokumentaciju kao 
dokaz ispravne provedbe odgovarajućih zadaća ili dijela aktivnosti kako je 
opisano u Prilogu 1. Korisnik ne treba navoditi obuhvaćene stvarne 
prihvatljive troškove ni dostavljati popratnu dokumentaciju (kao što su 
računovodstveni izvještaji) za dokazivanje iznosa prijavljenog kao 
jednokratni iznos. 
 
Evidencija i popratna dokumentacija moraju biti dostupne na zahtjev 
(vidjeti članak 17.) ili u okviru provjera, uvida, revizija ili istraga (vidjeti 
članak 22.).  
 
U slučaju tekućih provjera, uvida, revizija, istraga, sporova ili drugih 
potraživanja na temelju sporazuma (uključujući proširenje nalaza; vidjeti 
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članak 22.), korisnik mora čuvati evidenciju i popratnu dokumentaciju do 
okončanja tih postupaka. 
 
Korisnik mora čuvati izvornu dokumentaciju. Digitalni i digitalizirani 
dokumenti smatraju se izvornicima ako su odobreni primjenjivim 
nacionalnim pravom. Agencija može prihvatiti dokumente koji nisu 
izvornici ako smatra da se njima osigurava usporediva razina sigurnosti. 
 
18.2. Posljedice nepoštovanja obveza 
 
Ako korisnik prekrši bilo koju od svojih obveza iz ovog članka, troškovi za 
koje ne postoje odgovarajući dokazi smatraju se neprihvatljivima (vidjeti 
članak 6.) i odbijaju se (vidjeti članak 42.).  
 
Zbog takve se povrede mogu poduzeti i neke od drugih mjera opisanih u 
poglavlju 6. 
 

ČLANAK 20. – 
IZVJEŠĆIVANJE 
– ZAHTJEVI ZA 
PLAĆANJE 
 
 

Zamijenjena odredba za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za 
jednog korisnika: 

 
ČLANAK 20. – IZVJEŠĆIVANJE – ZAHTJEVI ZA PLAĆANJE 
 
20.1. Obveza dostavljanja izvješća  
 
Korisnik mora dostaviti Agenciji (vidjeti članak 52.) završno izvješće iz 
ovog članka. Financijsko izvješće uključuje zahtjev za plaćanje.  
 
Izvješće se mora pripremiti s pomoću obrazaca i predložaka dostupnih u 
sustavu elektroničke razmjene podataka (vidjeti članak 52.).  
 
20.2. Izvještajno razdoblje 
 
Aktivnost obuhvaća jedno izvještajno razdoblje: 
 
 – 1. izvještajno razdoblje: od 1. mjeseca do [X]. mjeseca 
 
20.3. Periodična izvješća – zahtjevi za plaćanja tijekom provedbe 
 
Nije primjenjivo. 
 
20.4. Završno izvješće – zahtjev za plaćanje preostalog iznosa 
 
Korisnik mora u roku od 60 dana od završetka izvještajnog razdoblja 
dostaviti Agenciji (vidjeti članak 52.) završno izvješće koje sadržava 
zahtjev za plaćanje preostalog iznosa. 
 
Završno izvješće mora sadržavati sljedeće: 

 
(a) „završno tehničko izvješće” sa sažetkom u kojem je navedeno 

sljedeće: 
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(i) pregled rezultata; 

 
(ii) zaključci o aktivnosti; 

 
(b) „završno financijsko izvješće” koje sadržava „financijski 

izvještaj” (vidjeti Prilog 4.) sa zahtjevom za plaćanje preostalog 
iznosa.  

 
U financijskom izvještaju moraju biti navedene pojedinosti o 
prihvatljivim troškovima (jednokratni troškovi; vidjeti članak 6. i 
Prilog 2.). 
 
Agencija neće uzeti u obzir iznose koji nisu prijavljeni u 
financijskom izvještaju. 
  
 
Korisnik mora potvrditi sljedeće: 
 

- da su dostavljeni podaci potpuni, pouzdani i istiniti, 
 

- da su prijavljeni troškovi prihvatljivi (tj. da je aktivnost 
ispravno provedena; vidjeti članak 6.), 
 

- da se troškovi (tj. ispravna provedba aktivnosti) mogu 
potkrijepiti odgovarajućom evidencijom i popratnom 
dokumentacijom (vidjeti članak 18.) koje će se dostaviti na 
zahtjev (vidjeti članak 17.) ili u okviru provjera, uvida, 
revizija i istraga (vidjeti članak 22.). 

 
20.5. Podaci o nastalim ukupnim izdacima 
 
Nije primjenjivo. 
 
20.6. Valuta za financijske izvještaje  
 
Iznosi u financijskim izvještajima iskazuju se u eurima.  
 
20.7. Jezik na kojem se sastavljaju izvješća 
 
Izvješće (završno tehničko i financijsko izvješće, uključujući financijski 
izvještaj) se dostavlja na jeziku sporazuma. 
 
20.8. Posljedice nepoštovanja obveza – obustava roka plaćanja – 

raskid 
 
Ako dostavljeno izvješće nije u skladu s ovim člankom, Agencija može 
obustaviti rok za plaćanje (vidjeti članak 47.) i primijeniti druge mjere 
opisane u poglavlju 6. 
 



Predlošci sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru programa Obzor 2020.: Obzor 2020. – 
bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti – jedan korisnik: rujan 2014. 

 

10 
 

Ako korisnik prekrši svoju obvezu dostavljanja izvješća i ne postupi u 
skladu s tom obvezom u roku od 30 dana nakon pisanog podsjetnika koji 
šalje Agencija, sporazum se može raskinuti (vidjeti članak 50.). 
 

ČLANAK 21. – 
PLAĆANJA I 
NAČINI 
PLAĆANJA 
 
Čl. 21.1. Plaćanja 
koja će se izvršiti  
 

Zamijenjena odredba za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za 
jednog korisnika: 

 
21.1. Plaćanja koja će se izvršiti  
 
Korisniku se isplaćuje sljedeće: 
  

- jedno plaćanje pretfinanciranja, 
 

- jedno plaćanje preostalog iznosa, na temelju zahtjeva za plaćanje 
preostalog iznosa (vidjeti članak 20.). 

 
Čl. 21.2. Plaćanje 
pretfinanciranja – 
iznos – iznos 
zadržan za 
jamstveni fond 

Zamijenjena odredba za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za 
jednog korisnika: 

 
21.2. Plaćanje pretfinanciranja – iznos – iznos zadržan za jamstveni 
fond 
 
[Standardna MOGUĆNOST: Cilj je pretfinanciranja osigurati korisniku 
likvidna sredstva. 
  
Ona ostaju vlasništvo EU-a do plaćanja preostalog iznosa. 
 
Plaćanje pretfinanciranja iznosit će [upisati iznos (upisati iznos 
slovima)] EUR.  
   
Agencija izvršava plaćanje pretfinanciranja korisniku, osim ako se 
primjenjuje članak 48., u roku od 30 dana od datuma stupanja na snagu 
sporazuma (vidjeti članak 58.) ili od dana koji je 10 dana prije datuma 
početka provedbe aktivnosti (vidjeti članak 3.), ovisno o tome koji je datum 
kasniji.  
  
Iznos od [upisati iznos (upisati iznos slovima)] EUR, koji odgovara 5 % 
najvećeg iznosa bespovratnih sredstava (vidjeti članak 5.1.), Agencija 
zadržava od plaćanja pretfinanciranja i prenosi u „jamstveni fond”.] 
 
[MOGUĆNOST ako je korisnik Zajednički istraživački centar (JRC): 
Agencija izvršava plaćanje pretfinanciranja u iznosu od [upisati iznos 
uključujući 5 % koje se uplaćuje u jamstveni fond (upisati iznos 
slovima)] EUR u roku od 30 dana od datuma kada JRC podnese obavijest 
o terećenju nakon potpisivanja „dogovora”.  

 
JRC je suglasan da iznos od [upisati iznos: 5 % iznosa bespovratnih 
sredstava namijenjenih JRC-u (upisati iznos slovima)] EUR, koji 
odgovara njegovu doprinosu za jamstveni fond (vidjeti članak 21.2.), 
Agencija u njegovo ime prenese u jamstveni fond.] 
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Čl. 21.3.
 Plaćanja 
tijekom provedbe – 
iznos – izračun 

Bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog korisnika: 
 
21.3. Plaćanja tijekom provedbe – iznos – izračun 
 
Nije primjenjivo. 
 

21.4. Plaćanje 
preostalog 
iznosa – 
iznos – 
izračun – 
oslobađanje 
iznosa 
zadržanog 
za jamstveni 
fond 

 

21.4. Plaćanje preostalog iznosa – iznos – izračun – oslobađanje 
iznosa zadržanog za jamstveni fond 

 
Plaćanjem preostalog iznosa nadoknađuje se preostali dio prihvatljivih 
troškova provedbe aktivnosti koji su nastali korisniku.  
 
Ako je ukupni iznos prethodnih plaćanja veći od konačnog iznosa 
bespovratnih sredstava (vidjeti članak 5.3.), plaćanje preostalog iznosa u 
obliku je povrata (vidjeti članak 44.).  
 
Ako je ukupni iznos prethodnih plaćanja manji od konačnog iznosa 
bespovratnih sredstava, Agencija plaća preostali iznos u roku od 90 dana 
od primitka završnog izvješća (vidjeti članak 20.4.), osim ako se 
primjenjuju članci 47. ili 48. 
 
Plaćanje podliježe odobrenju završnog izvješća. Njegovo odobrenje ne 
podrazumijeva priznavanje sukladnosti, vjerodostojnosti, potpunosti ili 
točnosti sadržaja. 
 
Iznos plativ kao preostali iznos izračunava Agencija oduzimanjem 
ukupnog isplaćenog iznosa pretfinanciranja od konačnog iznosa 
bespovratnih sredstava utvrđenog u skladu s člankom 5.3.: 
 

{konačni iznos bespovratnih sredstava (vidjeti članak 5.3.) 
 

umanjen za 
 

isplaćeno pretfinanciranje}. 
 
U trenutku plaćanja preostalog iznosa oslobađa se iznos zadržan za 
jamstveni fond (vidjeti gore) i: 
 

- ako je preostali iznos pozitivan: oslobođeni iznos plaća se korisniku 
u cijelosti zajedno s iznosom plativim kao preostali iznos,  

 
- ako je preostali iznos negativan (preostali iznos u obliku je 

povrata): oduzima se od oslobođenog iznosa (vidjeti 
članak 44.1.2.). Ako je dobiveni iznos: 
 

- pozitivan, plaća se korisniku, 
 

- negativan, osigurava se povrat.  
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Iznos koji je potrebno platiti može se, međutim, prebiti, bez pristanka 
korisnika, s drugim iznosima koje korisnik duguje Agenciji, Komisiji ili 
nekoj drugoj izvršnoj agenciji (u okviru proračuna EU-a ili Euratoma), do 
najvećeg iznosa doprinosa EU-a navedenog za korisnika u predviđenom 
proračunu (vidjeti Prilog 2.). 
 

Čl. 21.5. Obavijest 
o plativim iznosima 

Zamijenjena odredba za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za 
jednog korisnika: 

 
21.5. Obavijest o plativim iznosima 
 
Agencija službeno obavješćuje korisnika o plativom iznosu i navodi 
konačni iznos bespovratnih sredstava.  
 
U slučaju smanjenja iznosa bespovratnih sredstava ili povrata neopravdano 
isplaćenih iznosa, obavijesti prethodi kontradiktorni postupak iz članaka 
43. i 44. 
 

ČLANAK 23.a – 
UPRAVLJANJE 
INTELEKTUALNI
M 
VLASNIŠTVOM 
 

Bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog korisnika: 
 
ČLANAK 23.a – UPRAVLJANJE INTELEKTUALNIM 
VLASNIŠTVOM 
 
Nije primjenjivo. 
 

ČLANAK 24. – 
SPORAZUM O 
POSTOJEĆEM 
ZNANJU 
 

Bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog korisnika: 
 
ČLANAK 24. – SPORAZUM O POSTOJEĆEM ZNANJU 
 
Nije primjenjivo. 
 

ČLANAK 25. – 
PRAVA 
PRISTUPA 
POSTOJEĆEM 
ZNANJU 

Bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog korisnika: 
 
ČLANAK 25. – PRAVA PRISTUPA POSTOJEĆEM ZNANJU 
 
Nije primjenjivo. 
 

ČLANAK 26. – 
VLASNIŠTVO 
NAD 
REZULTATIMA 

Mogućnosti za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog 
korisnika: 

 
ČLANAK 26. – VLASNIŠTVO NAD REZULTATIMA 
 
[MOGUĆNOST: 26.1. Vlasništvo korisnika koji je proizveo 
rezultate 
 
Vlasnik rezultata je korisnik koji ih je proizveo.  
 
„Rezultati” znači svi (materijalni ili nematerijalni) proizvodi aktivnosti, 
kao što su podaci, znanje ili informacije, u bilo kojem obliku ili bilo koje 
prirode, bez obzira mogu li se zaštititi ili ne, dobiveni u okviru aktivnosti, 



Predlošci sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru programa Obzor 2020.: Obzor 2020. – 
bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti – jedan korisnik: rujan 2014. 

 

13 
 

te sva pripadajuća prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva.  
 
26.2. Zajedničko vlasništvo više korisnika 
 
Nije primjenjivo. 
 
26.3. Prava trećih osoba (uključujući osoblje)  
 
Ako treće osobe (uključujući osoblje) mogu zahtijevati prava na rezultate, 
korisnik mora osigurati poštovanje svojih obveza iz ovog sporazuma.  
 
Ako treća osoba proizvede rezultate, korisnik mora pribaviti sva potrebna 
prava (prijenos, licencije ili ostalo) od treće osobe, kako bi mogao ispuniti 
svoje obveze kao da je on sam proizveo te rezultate. 
 
Ako nije moguće dobiti prava, korisnik ne smije ostvarivati rezultate s 
pomoću treće osobe. 
 
26.4.  Vlasništvo Agencije radi zaštite rezultata  
 
26.4.1. Agencija uz pristanak korisnika može preuzeti vlasništvo nad 
rezultatima radi njihove zašite ako korisnik, do četiri godine nakon 
razdoblja iz članka 3., namjerava širiti svoje rezultate bez zaštite, osim u 
sljedećim slučajevima: 
 

(a) nepostojanje zaštite rezultat je toga što zaštita rezultata nije 
moguća, razumna ili opravdana (s obzirom na okolnosti);  

 
(b) nepostojanje zaštite rezultat je toga što nema dovoljno mogućnosti 

za komercijalno ili industrijsko iskorištavanje, ili 
 
(c) korisnik namjerava prenijeti rezultate na treću osobu s poslovnim 

nastanom u državi članici EU-a ili pridruženoj zemlji4, koja će 
zaštititi rezultate. 

  
Prije širenja rezultata i osim ako se primjenjuje neki od slučajeva iz točaka 
(a), (b) ili (c), korisnik mora službeno o tome obavijestiti Agenciju i 
istodobno navesti razloge odbijanja pristanka. Korisnik može odbiti dati 
pristanak samo ako dokaže da bi njegovi legitimni interesi pretrpjeli 
znatnu štetu. 
 
Ako Agencija odluči preuzeti vlasništvo, o tome mora službeno obavijestiti 
korisnika u roku od 45 dana od primitka obavijesti. 
 

                                                 
4  Za definiciju vidjeti članak 2. stavak 1. točku (3) Uredbe (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 

od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije 
Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata („Uredba br. 1290/2013 o pravilima za 
sudjelovanje”): „pridružena zemlja” znači treća zemlja koja je stranka međunarodnog sporazuma 
sklopljenog s Unijom, kako je određeno u članku 7. Uredbe (EU) br. 1291/2013 o Okvirnom programu 
Obzor 2020. U članku 7. propisani su uvjeti za pridruživanje zemalja koje nisu članice EU-a Obzoru 2020. 
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Ti se rezultati ne smiju širiti prije završetka tog razdoblja ili, ako Agencija 
donese pozitivnu odluku, dok ne poduzme nužne korake za zaštitu rezultata.  
 
26.4.2. Agencija uz pristanak korisnika može preuzeti vlasništvo nad 
rezultatima radi njihove zaštite ako korisnik, do četiri godine nakon 
razdoblja iz članka 3., namjerava prestati štititi rezultate ili ne tražiti 
produženje zaštite, osim u sljedećim slučajevima:  
 

(a) zaštita se prekida jer nema dovoljno mogućnosti za komercijalno ili 
industrijsko iskorištavanje, ili 

 
(b) produženje ne bi bilo opravdano u danim okolnostima. 

 
Korisnik koji namjerava prestati štiti rezultate ili ne tražiti produženje 
zaštite mora, osim ako se primjenjuje neki od slučajeva iz točaka (a) i (b), 
službeno o tome obavijestiti Agenciju barem 60 dana prije isteka zaštite ili 
kada produženje više nije moguće i istodobno navesti razloge odbijanja 
pristanka. Korisnik može odbiti dati pristanak samo ako dokaže da bi 
njegovi legitimni interesi pretrpjeli znatnu štetu. 
 
Ako Agencija odluči preuzeti vlasništvo, o tome će službeno obavijestiti 
korisnika u roku od 45 dana od primitka obavijesti. 
 
26.5. Posljedice nepoštovanja obveza 
 
Ako korisnik prekrši bilo koju od svojih obveza iz ovog članka, iznos 
bespovratnih sredstava može se smanjiti (vidjeti članak 43.).  
  
Zbog takve se povrede mogu poduzeti i neke od drugih mjera iz 
poglavlja 6.] 
 
[Nije primjenjivo.] 
 

ČLANAK 27. – 
ZAŠTITA 
REZULTATA – 
VIDLJIVOST 
FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA EU-a 
 

Bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog korisnika: 
 
ČLANAK 27. – ZAŠTITA REZULTATA – VIDLJIVOST 
FINANCIJSKIH SREDSTAVA EU-a 
 
Nije primjenjivo. 
 

ČLANAK 28. – 
ISKORIŠTAVANJ
E REZULTATA 

Bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog korisnika: 
 
ČLANAK 28. – ISKORIŠTAVANJE REZULTATA 
 
Nije primjenjivo. 
 

ČLANAK 29. – 
ŠIRENJE 
REZULTATA – 
OTVORENI 

Bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog korisnika: 
 
ČLANAK 29. – ŠIRENJE REZULTATA – OTVORENI PRISTUP – 
VIDLJIVOST FINANCIJSKIH SREDSTAVA EU-a 
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PRISTUP – 
VIDLJIVOST 
FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA EU-a 

 
Nije primjenjivo. 
 

ČLANAK 30. – 
PRIJENOS I 
LICENCIRANJE 
REZULTATA 

Mogućnosti za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog 
korisnika: 

 
ČLANAK 30. – PRIJENOS I LICENCIRANJE REZULTATA 
 
Nije primjenjivo. 
 

ČLANAK 31. – 
PRAVA 
PRISTUPA 
REZULTATIMA 

Zamijenjena odredba za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za 
jednog korisnika: 

 
ČLANAK 31. – PRAVA PRISTUPA REZULTATIMA 
 
[MOGUĆNOST: 31.1. Prava pristupa za institucije, tijela, urede ili 
agencije EU-a i za države članice EU-a  
 
Korisnik je dužan institucijama, tijelima, uredima ili agencijama EU-a 
omogućiti besplatan pristup svojim rezultatima za potrebe razvoja, 
provedbe ili praćenja politika ili programa EU-a.  
 
Takva prava pristupa ograničena su na nekomercijalnu i nekonkurentnu 
uporabu. 
 
Time se ne utječe na prava korištenja materijalima, dokumentima ili 
informacijama dobivenim od korisnika za komunikacijske ili promidžbene 
aktivnosti (vidjeti članak 38.2.). 
 
31.2. Posljedice nepoštovanja obveza 
 
Ako korisnik prekrši bilo koju od svojih obveza iz ovog članka, iznos 
bespovratnih sredstava može se smanjiti (vidjeti članak 43.).] 
 
[MOGUĆNOST: Nije primjenjivo.] 
 

ČLANAK 32. – 
ZAPOŠLJAVANJ
E I UVJETI RADA 
ZA 
ISTRAŽIVAČE 
 

Bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog korisnika: 
 
ČLANAK 32. – ZAPOŠLJAVANJE I UVJETI RADA ZA 
ISTRAŽIVAČE 
 
Nije primjenjivo. 

ČLANAK 33. – 
RAVNOPRAVNOS
T SPOLOVA 
 

Bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog korisnika: 
 
ČLANAK 33. – RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 
 
Nije primjenjivo. 
 

ČLANAK 35. – Mogućnosti za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog 
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SUKOB 
INTERESA 

korisnika: 
 
ČLANAK 35. – SUKOB INTERESA  
 
[MOGUĆNOST: 35.1. Obveza izbjegavanja sukoba interesa 
 
Korisnik mora poduzeti sve mjere kako bi spriječio situaciju u kojoj bi se 
mogla ugroziti nepristrana i objektivna provedba aktivnosti zbog 
gospodarskog interesa, političke ili nacionalne pripadnosti, obiteljskih ili 
emocionalnih veza ili drugih zajedničkih interesa („sukob interesa”). 
 
Mora bez odlaganja službeno obavijestiti Agenciju o situaciji koja 
predstavlja ili bi mogla predstavljati sukob interesa te odmah poduzeti sve 
potrebne korake za ispravljanje situacije.  
 
Agencija može provjeriti prikladnost poduzetih mjera i može tražiti da se 
do određenog roka poduzmu dodatne mjere. 
 
35.2. Posljedice nepoštovanja obveza  
 
Ako korisnik prekrši bilo koju od svojih obveza iz ovog članka, iznos 
bespovratnih sredstava može se smanjiti (vidjeti članak 43.) te se može 
raskinuti sporazum (vidjeti članak 50.) 
 
Zbog takve se povrede mogu poduzeti i neke od drugih mjera iz 
poglavlja 6.] 
 
[Nije primjenjivo.] 

ČLANAK 36. – 
POVJERLJIVOST 

Zamijenjena odredba za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za 
jednog korisnika: 

 
ČLANAK 36. – POVJERLJIVOST 
 
36.1. Opća obveza čuvanja povjerljivosti 
 
Stranke moraju čuvati povjerljivost podataka, dokumenata ili drugih 
materijala (u bilo kojem obliku) koji su u trenutku otkrivanja označeni kao 
povjerljivi („povjerljivi podaci”). 
 
Povjerljive podatke smiju upotrebljavati za provedbu sporazuma.  
 
Obveze povjerljivosti prestaju se primjenjivati u sljedećim slučajevima: 
 

(a) stranka koja otkriva podatke pristala je drugu stranku osloboditi 
obveze čuvanja povjerljivosti; 
 

(b) podaci su već bili poznati primatelju ili mu ih je bez obveze 
povjerljivosti dostavila treća osoba koja nije imala obvezu 
povjerljivosti; 
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(c) primatelj je dokazao da su podaci razvijeni bez uporabe povjerljivih 
podataka; 
 

(d) podaci su postali opće i javno dostupni, bez povrede obveze 
povjerljivosti, ili 
 

(e) otkrivanje podataka propisano je zakonodavstvom EU-a ili 
nacionalnim zakonodavstvom.  
 

36.2. Posljedice nepoštovanja obveza 
 
Ako korisnik prekrši bilo koju od svojih obveza iz ovog članka, iznos 
bespovratnih sredstava može se smanjiti (vidjeti članak 43.).  
 
Zbog takve se povrede mogu poduzeti i neke od drugih mjera opisanih u 
poglavlju 6. 
 

ČLANAK 37. – 
OBVEZE U 
POGLEDU 
SIGURNOSTI 
 

Bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za jednog korisnika: 
 
ČLANAK 37. – OBVEZE U POGLEDU SIGURNOSTI 
 
Nije primjenjivo. 
 

ČLANAK 38. – 
PROMIDŽBA 
AKTIVNOSTI – 
VIDLJIVOST 
FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA EU-a 

Zamijenjena odredba za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za 
jednog korisnika: 

 
ČLANAK 38. – PROMIDŽBA AKTIVNOSTI – VIDLJIVOST 

FINANCIJSKIH SREDSTAVA EU-a 
 
38.1. Obveza promidžbe aktivnosti i njezinih rezultata – informiranje 
o financijskim sredstvima EU-a – obveza i pravo uporabe simbola EU-
a – izjava o ograničenju odgovornosti Agencije – pravo Agencije da se 
koristi materijalima, dokumentima ili informacijama 
 
Korisnik mora promicati aktivnost i njezine rezultate.  
 
Osim ako Agencija zatraži ili se dogovori drugačije ili osim ako je to 
nemoguće, u svim komunikacijskim aktivnostima povezanima s aktivnošću 
(uključujući u elektroničkom obliku, na društvenim medijima itd.) te na 
svoj infrastrukturi, opremi i važnijim rezultatima koji se financiraju 
bespovratnim sredstvima, mora se: 
 

(a) prikazati simbol EU-a i logotip ERC-a i 
 

(b) navesti sljedeći tekst: 
 

Za komunikacijske aktivnosti: „Ovaj se projekt financira sredstvima 
Europskog istraživačkog vijeća (ERC) u okviru programa Europske unije 
za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (sporazum o dodjeli bespovratnih 
sredstava br. [broj])”. 
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Za infrastrukturu, opremu i važnije rezultate: „[Ova][Ovaj] 
[infrastruktura][oprema][upisati vrstu rezultata] dio je projekta koji se 
financira sredstvima Europskog istraživačkog vijeća (ERC) u okviru 
programa Europske unije za istraživanja i inovacije Obzor 2020. 
(sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. [broj])”. 

 
U okviru svake komunikacijske aktivnosti povezane s aktivnošću mora biti 
navedeno da ona odražava isključivo stajalište autora i da Agencija nije 
odgovorna za uporabu sadržanih informacija. 
 
Agencija se za svoje komunikacijske i promidžbene aktivnosti može 
koristiti informacijama koje se odnose na aktivnost i dokumentima, u 
prvom redu sažecima za objavu i javnim rezultatima, te drugim 
materijalima, kao što su slike ili audiovizualni materijal, koje primi od 
korisnika (uključujući u elektroničkom obliku). 
 
Pravo na korištenje materijalima, dokumentima i informacijama korisnika 
uključuje: 
 

(a) korištenje za vlastite potrebe (posebno stavljanje na raspolaganje 
osobama koje rade za Agenciju ili druge institucije, tijela, urede ili 
agencije EU-a ili tijela ili institucije država članica EU-a, te 
umnožavanje ili reproduciranje, u cijelosti ili dijelova, u 
neograničenom broju primjeraka); 

 
(b) distribuciju javnosti (posebno objavu u tiskanom obliku te 

elektroničkom ili digitalnom obliku, objavu na internetu, u obliku 
datoteke koja se može ili ne može preuzeti, emitiranje bilo kojom 
tehnikom prijenosa, javno izlaganje ili predstavljanje, priopćavanje  
preko medija ili uključivanje u opće dostupne baze podataka ili 
indekse); 

 
(c) uređivanje ili preoblikovanje za komunikacijske i promidžbene 

aktivnosti (uključujući skraćivanje, sažimanje, ubacivanje drugih 
elemenata (kao što su metapodaci, legende, drugi grafički, vizualni, 
audio ili tekstualni elementi), izdvajanje dijelova (npr. audio ili 
videodatoteka), podjela na dijelove, uporaba u kompilaciji);   

 
(d) prijevod;  

 
(e) osiguravanje pristupa na pojedinačni zahtjev bez prava na 

reproduciranje ili korištenje, u skladu s Uredbom (EZ) 
br. 1049/2001; 

 
(f) pohranu u tiskanom, elektroničkom ili drugom obliku; 

 
(g) arhiviranje u skladu s primjenjivim pravilima o upravljanju 

dokumentima i 
 

(h) pravo na ovlašćivanje trećih osoba za zastupanje ili izdavanje 
podlicencija za načine korištenja navedene u točkama (b), (c), (d) i 
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(f) trećim osobama ako je to potrebno za komunikacijske i 
promidžbene aktivnosti Agencije. 

 
38.2. Posljedice nepoštovanja obveza 
 
Ako korisnik prekrši bilo koju od svojih obveza iz ovog članka, iznos 
bespovratnih sredstava može se smanjiti (vidjeti članak 43.).  
 
Zbog takve se povrede mogu poduzeti i neke od drugih mjera opisanih u 
poglavlju 6. 
 

ČLANAK 39. – 
OBRADA 
OSOBNIH 
PODATAKA 

ČLANAK 39. – OBRADA OSOBNIH PODATAKA  
 
[MOGUĆNOST: 39.1. Obrada osobnih podataka koju provode 

Agencija i Komisija  
 
Sve osobne podatke iz sporazuma Agencija obrađuje u skladu s Uredbom 
(EZ) br. 45/20015 i u skladu s „obavijestima o postupcima obrade” 
upućenima službeniku Agencije ili Komisije za zaštitu podataka (javno 
dostupnima u registru službenika za zaštitu podataka).  
 
Takve podatke obrađuje „nadzornik podataka” Agencije ili Komisije za 
potrebe provedbe i praćenja provedbe sporazuma te upravljanja njime ili 
za potrebe zaštite financijskih interesa EU-a ili Euratoma (uključujući 
provjere, uvide, revizije i istrage; vidjeti članak 22.)  
 
Osobe čiji se osobni podaci obrađuju imaju pravo pristupiti svojim 
osobnim podacima i ispraviti ih. U tu svrhu upite o obradi osobnih 
podataka moraju poslati nadzorniku podataka s pomoću kontaktne točke 
navedene u „posebnoj izjavi o zaštiti osobnih podataka” (service specific 
privacy statement – SSPS) objavljenoj na web-mjestima Agencije i 
Komisije. 
 
Također se u bilo kojem trenutku imaju pravo obratiti Europskom 
nadzorniku za zaštitu podataka.  
 
39.2. Obrada osobnih podataka koju provodi korisnik  
 
Korisnik mora obrađivati osobne podatke iz sporazuma u skladu s 
primjenjivim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o 
zaštiti podataka (uključujući obveze traženja odobrenja ili obavješćivanja). 
 
Korisnik svojem osoblju smije odobriti pristup samo onim podacima koji 
su neophodni za provedbu, i praćenje sporazuma te upravljanje njime.  
 
Korisnik mora obavijestiti osoblje čije osobne podatke prikuplja i obrađuje 

                                                 
5  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s 

obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL 
L 8, 12.1.2001., str. 1.).  



Predlošci sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru programa Obzor 2020.: Obzor 2020. – 
bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti – jedan korisnik: rujan 2014. 

 

20 
 

Agencija ili Komisija. U tu im svrhu mora dostaviti posebnu izjavu o zaštiti 
osobnih podataka (vidjeti prethodno navedeno) prije nego što njihove 
podatke proslijedi Agenciji ili Komisiji.  
 
39.3. Posljedice nepoštovanja obveza 
 
Ako korisnik povrijedi bilo koju od svojih obveza iz članka 39.2., Agencija 
može primijeniti mjere iz poglavlja 6.] 
 
[Nije primjenjivo.] 
 

POGLAVLJE 6. 
 
ČLANAK 42. – 
ODBIJANJE 
NEPRIHVATLJIV
IH TROŠKOVA   
 
Čl. 42.1. Uvjeti 
 
Čl. 42.1.1. 
 

Zamijenjena odredba za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za 
jednog korisnika: 

 
42.1. Uvjeti 
 
42.1.1. Agencija, u trenutku plaćanja preostalog iznosa ili nakon toga, 
odbija sve troškove koji su neprihvatljivi (tj. ako se aktivnost iz Priloga 1. 
ne provodi ispravno; vidjeti članak 6.), posebno nakon provjera, uvida, 
revizija ili istraga (vidjeti članak 22.). 

Čl. 42.2. 
Neprihvatljivi 
troškovi koji se 
odbijaju – izračun 
– postupak 

42.2. Neprihvatljivi troškovi koji se odbijaju – izračun – postupak 
 
Neprihvatljivi troškovi odbijaju se razmjerno zadaćama ili dijelovima 
aktivnosti koji nisu provedeni. 
 
Ako Agencija odbije troškove bez smanjenja iznosa bespovratnih 
sredstava (vidjeti članak 43.) ili povrata neopravdano isplaćenih iznosa 
(vidjeti članak 44.), službeno će obavijestiti korisnika o odbijanju troškova, 
iznosima i razlozima odbijanja (ako je primjenjivo, zajedno s obavijesti o 
plativim iznosima; vidjeti članak 21.5.). Korisnik može, u roku od 30 dana 
od primitka obavijesti, službeno obavijestiti Agenciju o svojem neslaganju 
i razlozima neslaganja.  
 
Ako Agencija odbije troškove uz smanjenje iznosa bespovratnih 
sredstava ili povrat neopravdano plaćenih iznosa, službeno će 
obavijestiti o odbijanju u „prethodnom informativnom dopisu” o 
smanjenju ili povratu kako je utvrđeno u člancima 43. i 44. 
 

42.3. Učinci 42.3. Učinci 
 
Ako Agencija odbije troškove u trenutku plaćanja preostalog iznosa, 
odbijeni će iznos oduzeti od ukupnih prihvatljivih troškova za aktivnost 
prijavljenih u financijskom izvještaju (vidjeti članak 20.4.). Nakon toga 
izračunat će plaćanje preostalog iznosa kako je utvrđeno člankom 21.4.    
 
Ako Agencija odbije troškove nakon plaćanja preostalog iznosa, odbijeni 
će iznos oduzeti od ukupnih prihvatljivih troškova prijavljenih u 
financijskom izvještaju. Nakon toga izračunat će revidirani konačni iznos 
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bespovratnih sredstava kako je utvrđeno člankom 5.4.  
 

ČLANAK 47. – 
OBUSTAVA 
ROKA 
PLAĆANJA  
 

47.1. Uvjeti 
 
Agencija može u bilo kojem trenutku obustaviti rok plaćanja (vidjeti 
članke 21.2. do 21.4.) ako se zahtjev za plaćanje (vidjeti članak 20.) ne 
može odobriti jer:  
 

(a) nije u skladu s odredbama sporazuma (vidjeti članak 20.);  
 

(b) tehničko ili financijsko izvješće nije dostavljeno ili nije potpuno ili 
su potrebne dodatne informacije, ili 
 

(c) upitna je prihvatljivost troškova prijavljenih u financijskom 
izvještaju i potrebne su dodatne provjere, uvidi, revizije ili istrage. 

 
47.2. Postupak 
 
Agencija službeno obavješćuje korisnika o obustavi i razlozima obustave.  
 
Obustava počinje proizvoditi učinke na dan kada Agencija pošalje 
obavijest (vidjeti članak 52.).  
 
Ako više nisu ispunjeni uvjeti za obustavu roka plaćanja, obustava se 
ukida i preostalo razdoblje nastavlja teći. 
 
Ako obustava traje duže od dva mjeseca, korisnik može pitati Agenciju 
hoće li se obustava nastaviti.  
 
Ako je rok plaćanja obustavljen zbog nesukladnosti tehničkih ili 
financijskih izvješća (vidjeti članak 20.), a revidirano izvješće ili izvještaj 
nisu dostavljeni ili su dostavljeni, ali su također odbijeni, Agencija može 
raskinuti sporazum (vidjeti članak 50.3.1. točku (l)). 
 

ČLANAK 48. – 
OBUSTAVA 
PLAĆANJA  
 

48.1. Uvjeti  
 
Agencija u bilo kojem trenutku može obustaviti, u cijelosti ili djelomično, 
plaćanje pretfinanciranja ili plaćanje preostalog iznosa ako je korisnik: 
 

(a) počinio ili se sumnja da je počinio znatne pogreške, nepravilnosti, 
prijevare ili teške povrede obveza iz postupka dodjele ili iz 
sporazuma ili  

 
(b) počinio, u okviru drugih bespovratnih sredstava EU-a ili Euratoma 

koja su mu dodijeljena pod sličnim uvjetima, sustavne ili opetovane 
pogreške, nepravilnosti, prijevare ili teške povrede obveza koje 
imaju bitan učinak na ova bespovratna sredstva (proširenje nalaza 
koji se odnose na druga bespovratna sredstava na ova 
bespovratna sredstva; vidjeti članak 22.5.2.).  

 



Predlošci sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru programa Obzor 2020.: Obzor 2020. – 
bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti – jedan korisnik: rujan 2014. 

 

22 
 

48.2. Postupak 
 
Prije obustave plaćanja, Agencija službeno dostavlja korisniku obavijest 
kojom ga:  
 

- obavješćuje o namjeri da obustavi plaćanja i o razlozima obustave 
te  
 

- poziva da dostavi očitovanje u roku od 30 dana od primitka 
obavijesti. 

  
Ako Agencija ne primi očitovanje ili odluči nastaviti s postupkom unatoč 
očitovanju koje je zaprimila, dostavit će službenu obavijest o potvrdi 
obustave. U protivnom će dostaviti službenu obavijest da se postupak 
obustave ne nastavlja.  

 
Obustava počinje proizvoditi učinke na dan kada Agencija pošalje 
obavijest o potvrdi.  
 
Ako su ispunjeni uvjeti za nastavak plaćanja, obustava se ukida. Agencija 
o tome službeno obavješćuje korisnika. 
 
Korisnik može obustaviti provedbu aktivnosti (vidjeti članak 49.1.) ili 
raskinuti sporazum (vidjeti članke 50.1. i 50.2.). 
 

ČLANAK 50. – 
RASKID 
SPORAZUMA  
 
Čl. 50.1. Sporazum 
raskida korisnik 
 
Čl. 50.1.2. Učinci 
 

Zamijenjena odredba za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za 
jednog korisnika: 

 
50.1.2. Učinci 
 
Korisnik u roku od 60 dana od dana kada raskid počne proizvoditi učinke 
mora dostaviti završno izvješće (vidjeti članak 20.). 

 
Ako Agencija ne primi izvješće u navedenom roku, neće biti nadoknađeni 
nikakvi troškovi. 
 
Agencija izračunava konačni iznos bespovratnih sredstava (vidjeti 
članak 5.3.) i preostali iznos (vidjeti članak 21.) na temelju dostavljenih 
izvješća, prihvatljivih troškova i poštovanja ostalih obveza iz sporazuma.  
 
Nepropisni raskid može dovesti do smanjenja iznosa bespovratnih 
sredstava (vidjeti članak 43.). 
 

Čl. 50.3. Sporazum 
raskida Agencija 
 
Čl. 50.3.3. Učinci  
 

Zamijenjena odredba za bespovratna sredstva ERC-a male vrijednosti za 
jednog korisnika: 

 
50.3.3. Učinci  

 
Korisnik u roku od 60 dana od dana kada raskid počne proizvoditi učinke 
mora dostaviti završno izvješće (vidjeti članak 20.) 
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Ako Agencija ne primi izvješće u navedenom roku, neće biti nadoknađeni 
nikakvi troškovi. 
 
Agencija izračunava konačni iznos bespovratnih sredstava (vidjeti 
članak 5.3.) i preostali iznos (vidjeti članak 21.) na temelju dostavljenih 
izvješća, prihvatljivih troškova i poštovanja ostalih obveza iz sporazuma.  
 
To ne utječe na pravo Agencije da smanji iznos bespovratnih sredstava 
(vidjeti članak 43.) ili da odredi administrativne ili novčane kazne 
(članak 45.).  
 
Korisnik nema pravo tražiti odštetu ako je raskid pokrenula Agencija 
(vidjeti članak 46.). 

 



Broj sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava: [upisati broj][upisati skraćeni naziv][upisati broj poziva/podpoziva]

 ispis formata A4

Ukupni troškovi
Stopa 

nadoknade %

Najveći 
doprinos EU-

a2

Najveći iznos 
bespovratnih 

sredstava3

Vrsta troškova 
4

Korisnik

1 Vidjeti članak 6. za uvjete prihvatljivosti

PREDLOŽAK PRILOGA 2. ZA BESPOVRATNA SREDSTVA ERC-a MALE VRIJEDNOSTI – JEDAN KORISNIK

PREDVIĐENI PRORAČUN ZA AKTIVNOST

Predviđeni prihvatljivi1 troškovi (po proračunskoj 
kategoriji)

Doprinos EU-a

4 Vidjeti članak 5. za vrstu troškova

3 „Najveći iznos bespovratnih sredstava” je najveći iznos bespovratnih sredstava koji je utvrdila Komisija/Agencija. U pravilu odgovara traženom iznosu bespovratnih sredstava, 
ali može biti manji.  

A. Izravni i neizravni troškovi 
aktivnosti

2 Ovo je teoretski  iznos doprinosa EU-a koji sustav izračunava automatski (množenjem svih planiranih troškova sa stopom nadoknade). Taj  teoretski  iznos ograničen je na 
„najveći iznos bespovratnih sredstava” (koji je Komisija/Agencija odlučila odobriti za aktivnost) (vidjeti članak 5.1.).

Jednokratni iznos



Broj sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava: [upisati broj][upisati skraćeni naziv][upisati broj poziva/podpoziva]

ispis formata A4

Ukupni 
troškovi

Stopa 
nadoknade %

Najveći 
doprinos EU-a

Traženi 
doprinos EU-a

Vrsta troškova 
2

Korisnik

PREDLOŽAK PRILOGA 4. ZA BESPOVRATNA SREDSTVA ERC-a MALE VRIJEDNOSTI – JEDAN KORISNIK

Prihvatljivi1 troškovi (po proračunskoj 
kategoriji)

Doprinos EU-a

A. Izravni i neizravni troškovi 
aktivnosti

Dostavljeni podaci su potpuni, pouzdani i istiniti.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ KORISNIKA [naziv] ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE [izvještajno razdoblje]

2 Vidjeti članak 5. za vrste troškova

1 Vidjeti članak 6. za uvjete prihvatljivosti 

Korisnik ovime potvrđuje sljedeće:

Prijavljeni troškovi su prihvatljivi (vidjeti članak 6.),
Troškovi se mogu potkrijepiti odgovarajućom evidencijom i popratnom dokumentacijom koje će se dostaviti na zahtjev ili u okviru provjera, uvida, revizija i istraga (vidjeti 
članke 17., 18. i 22.).

Jednokratni iznos
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