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PRILOGA XII  
 
 

VZOREC SPORAZUMA Z ENIM UPRAVIČENCEM O DODELITVI 
NEPOVRATNIH SREDSTEV NIZKE VREDNOSTI EVROPSKEGA 

RAZISKOVALNEGA SVETA1 V OKVIRU PROGRAMA OBZORJE 20202 
(SPORAZUM Z ENIM UPRAVIČENCEM ZA ERC LOW-VALUE) 

 
 Spodnja razpredelnica vsebuje navodila za sestavljanje vzorca posebnega sporazuma o 

dodelitvi nepovratnih sredstev 
 
 

Splošne opombe 
 
 

 

• Ta sporazum temelji na vzorcu splošnega sporazuma z enim 
upravičencem o dodelitvi nepovratnih sredstev; 

• namesto zveze „[Komisija][agencija]“ je treba uporabljati samo 
„agencija“;  

• izbrati je treba možnosti za nepovratna sredstva nizke vrednosti (manj kot 
60 000 EUR); 

• odstraniti je treba možnosti za povezane tretje osebe; 
• odstraniti je treba sklicevanja na Euratom in možnosti zanj; 
• za nepovratna sredstva ERC Low-value bosta drugačni prilogi 2 in 4; 
• prilagoditi je treba kazalo; 
• prilagoditi je treba navzkrižna sklicevanja v opombah pod črto. 

 
Stranki Možnosti za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 

 
Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA) (v 
nadaljnjem besedilu: agencija) s pooblastili, ki jih nanjo prenese Evropska 
komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija)3, 
 

Priloge Priloge k sporazumu z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
Priloga 1       Opis ukrepa  
 
Priloga 2     Ocena proračuna ukrepa  
 
Priloga 3 Ni relevantno 
 
Priloga 4 Vzorec računovodskega izkaza 
 
Priloga 5 Ni relevantno  
 

                                                 
1  Z nepovratnimi sredstvi ERC Low-value se financirajo pobude, ukrepi ali študije, s katerimi bi se lahko 

okrepil neposreden ali posreden vpliv na raziskave ali raziskovalce, ki prejemajo sredstva ERC. 
2  Uredba (EU) št. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi 

okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 (v nadaljnjem besedilu: uredba 
št. 1291/2013 o okvirnem programu Obzorje 2020) (UL L 347, 20.12.2013 str. 104). 

3  Besedilo v poševnem tisku predstavlja možnosti vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki se 
uporabljajo za ta sporazum. 
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Priloga 6 Ni relevantno 
 

POGLAVJE 2 
 
ČLEN 4 – OCENA 
PRORAČUNA IN 
PRORAČUNSKE 
PRERAZPOREDI
TVE 

Nadomestna določba za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-
value: 
 
ČLEN 4 – OCENA PRORAČUNA IN PRORAČUNSKE 
PRERAZPOREDITVE 
 
4.1 Ocena proračuna 
 
„Ocena proračuna“ ukrepa je navedena v Prilogi 2. 
 
Vsebuje proračunsko kategorijo, ocenjene upravičene stroške in obliko 
stroškov (glej člena 5 in 6). 
 
4.2  Proračunske prerazporeditve  
 
Ni relevantno. 

POGLAVJE 3 
 
ČLEN 5 – 
ZNESEK IN 
OBLIKA 
NEPOVRATNIH 
SREDSTEV, 
STOPNJA 
POVRAČILA IN 
OBLIKA 
STROŠKOV 

Nadomestna določba za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-
value: 
 
ČLEN 5 – ZNESEK IN OBLIKA NEPOVRATNIH SREDSTEV, 
STOPNJA POVRAČILA IN OBLIKA STROŠKOV 
 
5.1 Najvišji znesek nepovratnih sredstev  
 
Najvišji znesek nepovratnih sredstev je [vstavite znesek (vstavite znesek z 
besedo)] EUR. 
 
5.2 Oblika nepovratnih sredstev, stopnja povračila in oblika 

stroškov 
 
Z nepovratnimi sredstvi se povrne 100 % upravičenih stroškov ukrepa 
(glej člen 6) („nepovratna sredstva za povračilo upravičenih stroškov“) 
(glej Prilogo 2).  
 
Ocenjeni upravičeni stroški ukrepa znašajo [vstavite znesek (vstavite 
znesek z besedo)] EUR.   
 
Upravičene neposredne in posredne stroške ukrepa (glej člen 6) je treba 
prijaviti kot pavšalni znesek, določen v Prilogi 2 (tj. v obliki „stroškov v 
pavšalnem znesku“). 
 
5.3  Končni znesek nepovratnih sredstev – izračun 
 
Končni znesek nepovratnih sredstev je odvisen od pravilnega izvajanja 
ukrepa v skladu s pogoji iz sporazuma.  
 
Ta znesek izračuna agencija ob plačilu razlike (glej člen 21), pri čemer 
uporabi naslednja koraka:  
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korak 1 – uporaba stopnje povračila  

 
korak 2 – zmanjšanje zaradi kršitve obveznosti 

 
5.3.1 Korak 1 – uporaba stopnje povračila pri upravičenih stroških 
 
Stopnja povračila (glej člen 5.2) se uporablja pri upravičenih stroških 
(stroških v pavšalnem znesku; glej člen 6), ki jih prijavi upravičenec in jih 
odobri agencija (glej člen 21). 
 
5.3.2 Korak 2 – zmanjšanje zaradi kršitve obveznosti, vendar ne 
zaradi nepravilnega izvajanja – zmanjšani najvišji znesek nepovratnih 
sredstev – izračun 
 
Če se nepovratna sredstva zmanjšajo (glej člen 43), agencija izračuna 
zmanjšani najvišji znesek nepovratnih sredstev tako, da znesek zmanjšanja 
(izračunan sorazmerno z resnostjo kršitve obveznosti v skladu s 
členom 43.2) odšteje od najvišjega zneska nepovratnih sredstev, 
določenega v členu 5.1. 

 
V tem primeru bo končni znesek nepovratnih sredstev tisti od spodaj 
navedenih, ki je nižji:  
 

− znesek, izračunan na podlagi koraka 1, ali  
 

− znesek, izračunan na podlagi koraka 2. 
 

5.4 Popravljen končni znesek nepovratnih sredstev – izračun 
 
Če agencija po plačilu razlike (zlasti po preverjanjih, pregledih, revizijah 
ali preiskavah; glej člen 22) zavrne stroške (glej člen 42) ali zmanjša 
nepovratna sredstva (glej člen 43), izračuna „popravljen končni znesek 
nepovratnih sredstev“.  
  
Agencija ta znesek izračuna na podlagi ugotovitev, kot sledi:  
 

− v primeru zavrnitve stroškov: z uporabo stopnje povračila pri 
popravljenih upravičenih stroških, ki jih odobri agencija; 

 
− v primeru zmanjšanja nepovratnih sredstev: sorazmerno z 

resnostjo kršitve obveznosti (glej člen 43.2).  
 
V primeru zavrnitve stroškov in zmanjšanja nepovratnih sredstev je 
popravljeni končni znesek nepovratnih sredstev tisti od zgoraj navedenih, 
ki je nižji.  
 

ČLEN 6 – 
UPRAVIČENI IN 
NEUPRAVIČENI 

Nadomestna določba za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-
value: 
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STROŠKI ČLEN 6 – UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI 
 
6.1 Upravičeni stroški 
 
Stroški za proračunsko kategorijo: 
 

A. Neposredni in posredni stroški ukrepa 
 
so upravičeni (v nadaljnjem besedilu: upravičeni stroški), če ustrezajo 
pavšalnemu znesku iz Priloge 2 in če so se ustrezne naloge ali deli ukrepa 
pravilno izvedli v skladu s Prilogo 1. 
 
6.2 Neupravičeni stroški  
 
„Neupravičeni stroški“ so: 
 

(a) stroški, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev (člen 6.1), ter 
 

(b) stroški, povrnjeni v okviru drugih nepovratnih sredstev EU ali 
Euratoma (vključno z nepovratnimi sredstvi, ki jih dodeli država 
članica in se financirajo iz proračuna EU ali Euratoma, in 
nepovratnimi sredstvi, ki jih dodelijo drugi organi, ki niso agencija, 
za izvajanje proračuna EU ali Euratoma); zlasti posredni stroški, če 
upravičenec v istem obdobju že prejema nepovratna sredstva za 
poslovanje, ki se financirajo iz proračuna EU ali Euratoma[;][.] 
 

[(c) MOŽNOST za stroškovne kategorije, ki so v delovnem 
programu izrecno izključene: [vstavite poimenovanje izključene 
stroškovne kategorije].]  

 
6.3 Posledice prijavljanja neupravičenih stroškov 
 
Prijavljeni stroški, ki so neupravičeni, bodo zavrnjeni (glej člen 42).  
 
To je lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 
poglavju 6.  
 

POGLAVJE 4 
 
ČLEN 7 – 
SPLOŠNA 
OBVEZNOST 
PRAVILNEGA 
IZVAJANJA 
UKREPA 
 

Nadomestna določba za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-
value: 
 
ČLEN 7 – SPLOŠNA OBVEZNOST PRAVILNEGA IZVAJANJA 

UKREPA 
 
7.1  Splošna obveznost pravilnega izvajanja ukrepa 
 
Upravičenec mora izvajati ukrep, kot je opisano v Prilogi 1 in v skladu z 
določbami sporazuma ter vsemi pravnimi obveznostmi v okviru prava EU 
ter mednarodnega in nacionalnega prava, ki se uporabljajo.  
 
7.2 Posledice neskladnosti  
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Če upravičenec ukrepa (ali dela ukrepa) ne izvaja pravilno, se bodo s tem 
povezani stroški šteli za neupravičene (glej člen 6) in bodo zavrnjeni (glej 
člen 42). 
 
Če upravičenec prekrši katero koli drugo obveznost, se nepovratna sredstva 
lahko zmanjšajo (glej člen 43).  
 
To je lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 
poglavju 6.  
 

ČLEN 8 – 
SREDSTVA ZA 
IZVAJANJE 
UKREPA – 
TRETJE OSEBE, 
KI SODELUJEJO 
PRI UKREPU 

Sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
ČLEN 8 – SREDSTVA ZA IZVAJANJE UKREPA – TRETJE 
OSEBE, KI SODELUJEJO PRI UKREPU 
 
Upravičenec mora imeti ustrezna sredstva za izvajanje ukrepa.  
 
Če je potrebno za izvedbo ukrepa, lahko upravičenec:  
 

− nabavi blago, gradnje in storitve (glej člen 10) ter  
 

− izvajanje nalog ukrepa, ki so opisane v Prilogi 1, zaupa 
podizvajalcem (glej člen 13). 

 
Upravičenec v teh primerih ohrani izključno odgovornost do agencije za 
izvedbo ukrepa. 
 

ČLEN 10 – 
NABAVA BLAGA, 
GRADENJ ALI 
STORITEV 

Nadomestna določba za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-
value: 
 
ČLEN 10 – NABAVA BLAGA, GRADENJ ALI STORITEV 
 
10.1  Pravila za nabavo blaga, gradenj ali storitev 
 
Če je potrebno za izvedbo ukrepa, lahko upravičenec nabavi blago, gradnje 
ali storitve.  
 
Upravičenec mora pri takšnih nabavah zagotoviti, da se izbere 
najugodnejša ponudba ali, če je ustrezno, najnižja cena. Pri tem se mora 
izogibati vsakršnemu navzkrižju interesov (glej člen 35).  
 
Upravičenec mora zagotoviti, da lahko agencija, Komisija, Evropsko 
računsko sodišče in Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) svoje 
pravice iz členov 22 in 23 uveljavljajo tudi pri njegovih izvajalcih. 
 
10.2  Posledice neskladnosti 
 
Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se 
nepovratna sredstva lahko zmanjšajo (glej člen 43). 
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Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, 
opisanih v poglavju 6. 
 

ČLEN 11 – 
UPORABA 
PRISPEVKOV V 
NARAVI, KI JIH 
TRETJE OSEBE 
ZAGOTOVIJO ZA 
PLAČILO 

Sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
ČLEN 11 – UPORABA PRISPEVKOV V NARAVI, KI JIH TRETJE 
OSEBE ZAGOTOVIJO ZA PLAČILO 
 
Ni relevantno. 
 

ČLEN 12 – 
UPORABA 
PRISPEVKOV V 
NARAVI, KI JIH 
TRETJE OSEBE 
ZAGOTOVIJO 
BREZPLAČNO 

Sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
ČLEN 12 – UPORABA PRISPEVKOV V NARAVI, KI JIH TRETJE 
OSEBE ZAGOTOVIJO BREZPLAČNO 
 
Ni relevantno. 
 

ČLEN 13 – 
IZVAJANJE 
NALOG UKREPA 
S STRANI 
PODIZVAJALCE
V 

Nadomestna določba za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-
value: 
 
ČLEN 13 – IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI 
PODIZVAJALCEV 
 
13.1 Pravila za oddajanje podizvajalskih naročil za izvajanje nalog 
ukrepa 
 
Če je potrebno za izvedbo ukrepa, lahko upravičenec odda podizvajalska 
naročila, ki zajemajo izvajanje določenih nalog ukrepa, ki so opisane v 
Prilogi 1. 
 
Upravičenec mora pri oddajanju podizvajalskih naročil zagotoviti, da se 
izbere najugodnejša ponudba ali, če je ustrezno, najnižja cena. Pri tem se 
mora izogibati vsakršnemu navzkrižju interesov (glej člen 35).  
 
Upravičenec mora zagotoviti, da lahko agencija, Komisija, Evropsko 
računsko sodišče in Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) svoje 
pravice iz členov 22 in 23 uveljavljajo tudi pri njegovih podizvajalcih. 
 
Upravičenec mora zagotoviti, da se njegove obveznosti iz členov 35, 36, 
38 in 46 uporabljajo tudi za podizvajalce. 
 
13.2  Posledice neskladnosti 
 
Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se 
nepovratna sredstva lahko zmanjšajo (glej člen 43).  
 
Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, 
opisanih v poglavju 6. 
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ČLEN 14 – 
IZVAJANJE 
NALOG UKREPA 
S STRANI 
POVEZANIH 
TRETJIH OSEB 

Sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
ČLEN 14 – IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI POVEZANIH 
TRETJIH OSEB 
 
Ni relevantno. 
 

ČLEN 15 – 
FINANČNA 
PODPORA 
TRETJIM 
OSEBAM  

Sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
ČLEN 15 – FINANČNA PODPORA TRETJIM OSEBAM 
 
Ni relevantno. 
 

ČLEN 16 – 
ZAGOTAVLJANJ
E 
NADNACIONALN
EGA ALI 
VIRTUALNEGA 
DOSTOPA DO 
RAZISKOVALNE 
INFRASTRUKTU
RE  

Sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
ČLEN 16 – ZAGOTAVLJANJE NADNACIONALNEGA ALI 
VIRTUALNEGA DOSTOPA DO RAZISKOVALNE 
INFRASTRUKTURE  
 
Ni relevantno. 
 

ČLEN 17 – 
SPLOŠNE 
OBVEZNOSTI 
OBVEŠČANJA 

17.1 Splošna obveznost posredovanja informacij na zahtevo  
 
Upravičenec mora med izvajanjem ukrepa ali pozneje posredovati vse 
informacije, ki se zahtevajo zaradi preverjanja pravilnega izvajanja ukrepa 
in izpolnjevanja obveznosti iz sporazuma. 

ČLEN 18 – 
HRANJENJE 
DOKUMENTOV – 
DOKAZILA 
 
 

Nadomestna določba za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-
value: 

 
ČLEN 18 – HRANJENJE DOKUMENTOV – DOKAZILA 
 
18.1 Obveznost hranjenja dokumentov in drugih dokazil za 

utemeljitev prijavljenih stroškov 
 
Upravičenec mora tri leta po plačilu razlike hraniti ustrezne dokumente in 
druga dokazila o tem, da so se ustrezne naloge ali del ukrepa, kot je 
opisano v Prilogi 1, izvajali pravilno. Upravičencu ni treba opredeliti 
dejanskih kritih upravičenih stroškov ali predložiti dokazil (na primer 
računovodskih izkazov), da dokaže znesek, prijavljen kot pavšalni znesek. 
 
Predložiti jih mora na zahtevo (glej člen 17) ali v okviru preverjanj, 
pregledov, revizij ali preiskav (glej člen 22).  
 
Če na podlagi sporazuma potekajo preverjanja, pregledi, revizije, 
preiskave, pravni spori ali druge izterjave zahtevkov (vključno z 
razširitvijo ugotovitev; glej člen 22), mora upravičenec dokumente in 
druga dokazila hraniti do konca teh postopkov. 
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Upravičenec mora hraniti izvirnike dokumentov. Digitalni in digitalizirani 
dokumenti se štejejo za izvirnike, če jih dovoljuje nacionalno pravo, ki se 
uporablja. Agencija lahko sprejme dokumente, ki niso izvirniki, če meni, 
da nudijo primerljivo zagotovilo. 
 
18.2 Posledice neskladnosti 
 
Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se 
bodo stroški, ki niso bili dovolj utemeljeni, šteli za neupravičene (glej 
člen 6) in bodo zavrnjeni (glej člen 42).  
 
Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, 
opisanih v poglavju 6. 
 

ČLEN 20 – 
POROČANJE – 
ZAHTEVKI ZA 
PLAČILO 
 
 

Nadomestna določba za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-
value: 

 
ČLEN 20 – POROČANJE – ZAHTEVKI ZA PLAČILO 
 
20.1 Obveznost predložitve poročila  
 
Upravičenec mora agenciji predložiti (glej člen 52) končno poročilo, 
določeno v tem členu. Finančno poročilo vključuje zahtevek za plačilo.  
 
Poročilo je treba sestaviti s pomočjo obrazcev in predlog iz elektronskega 
sistema komunikacije (glej člen 52).  
 
20.2 Obdobje poročanja 
 
Ukrep ima eno obdobje poročanja: 
 
 – OP1: od meseca 1 do meseca [X]. 
 
20.3 Redna poročila – zahtevki za vmesna plačila 
 
Ni relevantno. 
 
20.4 Končno poročilo – zahtevek za plačilo razlike 
 
Upravičenec mora v 60 dneh po koncu obdobja poročanja agenciji 
predložiti (glej člen 52) končno poročilo, ki vključuje zahtevek za plačilo 
razlike. 
 
Končno poročilo mora vključevati naslednje: 

 
(a) „končno tehnično poročilo“, ki vsebuje povzetek s: 

 
(i) pregledom rezultatov; 

 
(ii) sklepi o ukrepu; 
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(b) „končno finančno poročilo“, ki vsebuje „računovodski izkaz“ 

(glej Prilogo 4) in vključuje zahtevek za plačilo razlike.  
 

V računovodskem izkazu morajo biti podrobno navedeni upravičeni 
stroški (stroški v pavšalnem znesku; glej člen 6 in Prilogo 2). 
 
Zneskov, ki niso prijavljeni v računovodskem izkazu, agencija ne 
bo upoštevala. 
. 
 
Upravičenec mora potrditi, da: 
 

− so predložene informacije popolne, zanesljive in resnične; 
 

− so prijavljeni stroški upravičeni (tj. da se je ukrep pravilno 
izvedel; glej člen 6); 
 

− je stroške (tj. pravilno izvajanje ukrepa) mogoče utemeljiti z 
ustreznimi dokumenti in dokazili (glej člen 18), ki se bodo 
predložili na zahtevo (glej člen 17) ali v okviru preverjanj, 
pregledov, revizij in preiskav (glej člen 22). 

 
20.5 Informacije o nastalih skupnih izdatkih 
 
Ni relevantno. 
 
20.6 Valuta računovodskih izkazov  
 
Računovodski izkaz je treba sestaviti v eurih.  
 
20.7 Jezik poročila 
 
Poročilo (končno tehnično in končno finančno poročilo, vključno z 
računovodskim izkazom) je treba predložiti v jeziku sporazuma. 
 
20.8 Posledice neskladnosti – prekinitev roka za plačilo – odpoved 
 
Če predloženo poročilo ni v skladu s tem členom, lahko agencija prekine 
rok za plačilo (glej člen 47) in uporabi katerega koli od drugih ukrepov, 
opisanih v poglavju 6. 
 
Če upravičenec prekrši svojo obveznost predložitve poročila in te 
obveznosti ne izpolni v 30 dneh po pisnem opominu, ki ga pošlje agencija, 
se sporazum lahko odpove (glej člen 50). 
 

ČLEN 21 – 
PLAČILA IN 
UREDITEV 
PLAČIL 

Nadomestna določba za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-
value: 

 
21.1 Plačila, ki jih je treba izvršiti  
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Člen 21.1 Plačila, ki 
jih je treba izvršiti  
 

 
Upravičencu se izvršijo naslednja plačila: 
  

− eno plačilo predhodnega financiranja; 
 

− eno plačilo razlike na podlagi zahtevka za plačilo razlike (glej 
člen 20). 

 
Člen 21.2 Plačilo 
predhodnega 
financiranja – 
znesek – znesek, ki 
se zadrži za 
jamstveni sklad 

Nadomestna določba za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-
value: 

 
21.2 Plačilo predhodnega financiranja – znesek – znesek, ki se zadrži 
za jamstveni sklad 
 
[Privzeta MOŽNOST: Cilj predhodnega financiranja je, da se 
upravičencu zagotovijo likvidnostna sredstva. 
  
Predhodno financiranje ostane v lasti EU do končnega plačila. 
 
Znesek predhodnega financiranja bo [vstavite znesek (vstavite znesek z 
besedo)] EUR.  
   
Agencija bo, razen če se uporablja člen 48, izvedla plačilo predhodnega 
financiranja upravičencu v 30 dneh bodisi od datuma začetka veljavnosti 
sporazuma (glej člen 58) bodisi od 10. dneva pred datumom začetka 
ukrepa (glej člen 3), pri čemer se upošteva poznejši datum.  
  
Agencija od plačila predhodnega financiranja zadrži znesek v višini 
[vstavite znesek (vstavite znesek z besedo)] EUR, ki ustreza 5 % najvišjega 
zneska nepovratnih sredstev (glej člen 5.1), in ga prenese v „jamstveni 
sklad“.] 
 
[MOŽNOST, če je upravičenec JRC: Agencija bo plačilo predhodnega 
financiranja v višini [vstavite znesek, vključno s 5 %, ki se plačajo v 
jamstveni sklad (vstavite znesek z besedo)] EUR izvedla v 30 dneh od 
predložitve opomina dolžniku s strani JRC po podpisu „dogovora“.  

 
JRC se strinja, da agencija znesek v višini [vstavite znesek: 5 % zneska 
nepovratnih sredstev, namenjenega JRC (vstavite znesek z besedo)] EUR, 
ki ustreza njegovemu prispevku v jamstveni sklad (glej člen 21.2), v 
njegovem imenu prenese v jamstveni sklad.] 
 

Člen 21.3
 Vmesna 
plačila – znesek – 
izračun 

Sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
21.3 Vmesna plačila – znesek – izračun 
 
Ni relevantno. 
 

Člen 21.4
 Plačil

21.4 Plačilo razlike – znesek – izračun – sprostitev zneska, ki se 
zadrži za jamstveni sklad 
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o razlike – 
znesek – 
izračun – 
sprostitev 
zneska, ki se 
zadrži za 
jamstveni 
sklad 

 

 
S plačilom razlike se povrne preostali del upravičenih stroškov, ki jih ima 
upravičenec pri izvajanju ukrepa.  
 
Če je skupni znesek prejšnjih plačil večji od končnega zneska nepovratnih 
sredstev (glej člen 5.3), se plačilo razlike opravi kot izterjava (glej člen 44).  
 
Če je skupni znesek prejšnjih plačil nižji od končnega zneska nepovratnih 
sredstev, bo agencija razliko plačala v 90 dneh od prejema končnega 
poročila (glej člen 20.4), razen če se uporablja člen 47 ali 48. 
 
Plačilo je odvisno od odobritve končnega poročila. Ta odobritev ne pomeni 
priznanja skladnosti, verodostojnosti, popolnosti ali točnosti njegove 
vsebine. 
 
Dolgovani znesek razlike agencija izračuna tako, da od končnega zneska 
nepovratnih sredstev, določenega v skladu s členom 5.3, odšteje skupni 
znesek že izvršenega predhodnega financiranja: 
 

{končni znesek nepovratnih sredstev (glej člen 5.3), 
 

od česar se odšteje 
 

že izvršeni znesek predhodnega financiranja}. 
 
Ob plačilu razlike se bo znesek, ki se je zadržal za jamstveni sklad (glej 
zgoraj), sprostil in 
 

– če je razlika pozitivna: se bo sproščeni znesek v celoti plačal 
upravičencu skupaj z dolgovanim zneskom razlike;  

 
– če je razlika negativna (plačilo razlike v obliki izterjave): se bo 

odštela od sproščenega zneska (glej člen 44.1.2). Če je končni 
znesek: 
 

− pozitiven, se bo plačal upravičencu, 
 

− negativen, se bo izterjal.  
 
Znesek, ki ga je treba plačati, pa se lahko brez soglasja upravičenca pobota 
s katerim koli drugim zneskom, ki ga upravičenec dolguje agenciji, 
Komisiji ali drugi izvajalski agenciji (v okviru proračuna EU ali 
Euratoma), in sicer do najvišjega prispevka EU, ki je za upravičenca 
naveden v oceni proračuna (glej Prilogo 2). 
 

Člen 21.5 Obvestilo 
o zapadlih zneskih 

Nadomestna določba za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-
value: 

 
21.5 Obvestilo o zapadlih zneskih 
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Agencija bo upravičenca uradno obvestila o zapadlem znesku in navedla 
končni znesek nepovratnih sredstev.  
 
V primeru zmanjšanja nepovratnih sredstev ali izterjave neupravičenih 
zneskov bo pred obvestilom opravljen kontradiktorni postopek, ki je 
določen v členih 43 in 44. 
 

ČLEN 23a – 
UPRAVLJANJE 
INTELEKTUALN
E LASTNINE 
 

Sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
ČLEN 23a – UPRAVLJANJE INTELEKTUALNE LASTNINE 
 
Ni relevantno. 
 

ČLEN 24 – 
SPORAZUM O 
OBSTOJEČEM 
ZNANJU 
 

Sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
ČLEN 24 – SPORAZUM O OBSTOJEČEM ZNANJU 
 
Ni relevantno. 
 

ČLEN 25 – 
PRAVICE 
DOSTOPA DO 
OBSTOJEČEGA 
ZNANJA 

Sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
ČLEN 25 – PRAVICE DOSTOPA DO OBSTOJEČEGA ZNANJA 
 
Ni relevantno. 
 

ČLEN 26 – 
LASTNIŠTVO 
REZULTATOV 

Možnosti za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
ČLEN 26 – LASTNIŠTVO REZULTATOV 
 
[MOŽNOST: 26.1 Lastništvo upravičenca, ki rezultate ustvari 
 
Rezultati so last upravičenca, ki jih je ustvaril.  
 
„Rezultati“ pomenijo vse (materialne in nematerialne) rezultate 
dejavnosti, kot so podatki, znanje ali informacije, ustvarjeni v okviru 
ukrepa, ne glede na njihovo obliko ali vrsto in ne glede na to, ali se lahko 
zaščitijo ali ne, ter vse njim pripadajoče pravice, vključno s pravicami 
intelektualne lastnine.  
 
26.2 Skupno lastništvo več upravičencev 
 
Ni relevantno. 
 
26.3 Pravice tretjih oseb (vključno z osebjem)  
 
Če tretje osebe (vključno z osebjem) lahko zahtevajo pravice do rezultatov, 
mora upravičenec zagotoviti, da bo izpolnjeval obveznosti iz tega 
sporazuma.  
 
Če tretja oseba ustvari rezultate, mora upravičenec pridobiti vse potrebne 
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pravice (prenos lastništva, podelitev licence ali drugo) od tretje osebe, da 
bi lahko izpolnjeval svoje obveznosti, kot če bi navedene rezultate ustvaril 
sam. 
 
Če teh pravic ni mogoče pridobiti, upravičenec tretje osebe ne sme 
uporabiti za ustvarjanje rezultatov. 
 
26.4  Lastništvo agencije za zaščito rezultatov  
 
26.4.1 Agencija lahko ob soglasju upravičenca prevzame lastništvo nad 
rezultati zaradi njihove zaščite, če namerava upravičenec v največ štirih 
letih po obdobju, določenem v členu 3, rezultate razširjati, ne da bi jih pri 
tem zaščitil, razen v naslednjih primerih: 
 

(a) zaščita rezultatov ni zagotovljena, ker ni možna, smotrna ali 
upravičena (glede na okoliščine);  

 
(b) zaščita ni zagotovljena, ker komercialno ali industrijsko 

izkoriščanje rezultatov ni možno, ali 
 
(c) upravičenec namerava rezultate prenesti na tretjo osebo s sedežem 

v državi članici EU ali pridruženi državi4, ki bo rezultate zaščitila. 
  

Upravičenec mora pred začetkom razširjanja rezultatov, razen če velja 
eden od zgoraj navedenih primerov iz točke (a), (b) ali (c), o tem uradno 
obvestiti agencijo in ji obenem sporočiti morebitne razloge za odrekanje 
soglasja. Upravičenec lahko odreče soglasje le, če dokaže, da bi njegovi 
zakoniti interesi utrpeli veliko škodo. 
 
Če se agencija odloči, da prevzame lastništvo, o tem uradno obvesti 
upravičenca v 45 dneh po prejemu obvestila. 
 
Ti rezultati se ne smejo razširjati pred koncem tega obdobja ali, če 
agencija sprejme pozitivno odločitev, dokler ne sprejme potrebnih ukrepov 
za zaščito rezultatov.  
 
26.4.2 Agencija lahko ob soglasju upravičenca prevzame lastništvo nad 
rezultati zaradi njihove zaščite, če namerava upravičenec v največ štirih 
letih po obdobju, določenem v členu 3, zaščito rezultatov opustiti ali 
zaščite ne namerava podaljšati, razen v naslednjih primerih:  
 

(a) zaščita je opuščena, ker komercialno ali industrijsko izkoriščanje 
rezultatov ni možno, ali 

 

                                                 
4  Za opredelitev pojma glej člen 2(1)(3) Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v „okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – 
Obzorje 2020“ ter za razširjanje njegovih rezultatov („uredba št. 1290/2013 o pravilih za sodelovanje“): 
„pridružena država“ pomeni tretjo državo, ki je podpisnica mednarodnega sporazuma z Unijo, kakor je 
opredeljen v členu 7 uredbe št. 1291/2013 o okvirnem programu Obzorje 2020. Člen 7 določa pogoje za 
sodelovanje držav, ki niso članice EU, v programu Obzorje 2020. 
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(b) podaljšanje ne bi bilo upravičeno glede na okoliščine. 
 
Upravičenec, ki namerava zaščito rezultatov opustiti ali je ne namerava 
podaljšati, mora, razen če velja eden od zgoraj navedenih primerov iz 
točke (a) ali (b), o tem uradno obvestiti agencijo najmanj 60 dni pred 
prenehanjem zaščite ali dnem, ko podaljšanje ne bo več mogoče, in ji 
obenem sporočiti morebitne razloge za odrekanje soglasja. Upravičenec 
lahko odreče soglasje le, če dokaže, da bi njegovi zakoniti interesi utrpeli 
veliko škodo. 
 
Če se agencija odloči, da prevzame lastništvo, o tem uradno obvesti 
upravičenca v 45 dneh po prejemu obvestila. 
 
26.5 Posledice neskladnosti 
 
Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se 
nepovratna sredstva lahko zmanjšajo (glej člen 43).  
  
Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, 
opisanih v poglavju 6.] 
 
[Ni relevantno.] 
 

ČLEN 27 – 
ZAŠČITA 
REZULTATOV – 
PREPOZNAVNOS
T SREDSTEV EU 
 

Sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
ČLEN 27 – ZAŠČITA REZULTATOV – PREPOZNAVNOST 
SREDSTEV EU 
 
Ni relevantno. 
 

ČLEN 28 – 
IZKORIŠČANJE 
REZULTATOV 

Sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
ČLEN 28 – IZKORIŠČANJE REZULTATOV 
 
Ni relevantno. 
 

ČLEN 29 – 
RAZŠIRJANJE 
REZULTATOV – 
PROST DOSTOP – 
PREPOZNAVNOS
T SREDSTEV EU 

Sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
ČLEN 29 – RAZŠIRJANJE REZULTATOV – PROST DOSTOP – 
PREPOZNAVNOST SREDSTEV EU 
 
Ni relevantno. 
 

ČLEN 30 – 
PRENOS 
REZULTATOV IN 
PODELJEVANJE 
LICENC ZANJE 

Možnosti za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
ČLEN 30 – PRENOS REZULTATOV IN PODELJEVANJE LICENC 

ZANJE 
 
Ni relevantno. 
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ČLEN 31 – 
PRAVICE 
DOSTOPA DO 
REZULTATOV 

Nadomestna določba za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-
value: 

 
ČLEN 31 – PRAVICE DOSTOPA DO REZULTATOV 
 
[MOŽNOST: 31.1 Pravice dostopa za institucije, organe, urade ali 
agencije EU in države članice EU  
 
Upravičenec mora institucijam, organom, uradom ali agencijam EU 
omogočiti brezplačen dostop do svojih rezultatov za razvoj, izvajanje in 
spremljanje politik ali programov EU.  
 
Takšne pravice dostopa so omejene na nekomercialno in nekonkurenčno 
uporabo. 
 
To ne spremeni pravice do uporabe kakršnega koli gradiva, dokumentov 
ali informacij, ki jih posreduje upravičenec, za dejavnosti obveščanja in 
objavljanja (glej člen 38.2). 
 
31.2 Posledice neskladnosti 
 
Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se 
nepovratna sredstva lahko zmanjšajo (glej člen 43).] 
 
[MOŽNOST: Ni relevantno.] 
 

ČLEN 32 – 
POGOJI 
ZAPOSLOVANJA 
IN DELOVNI 
POGOJI ZA 
RAZISKOVALCE 
 

Sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
ČLEN 32 – POGOJI ZAPOSLOVANJA IN DELOVNI POGOJI ZA 
RAZISKOVALCE 
 
Ni relevantno. 

ČLEN 33 – 
ENAKOST 
SPOLOV 
 

Sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
ČLEN 33 – ENAKOST SPOLOV 
 
Ni relevantno. 
 

ČLEN 35 – 
NAVZKRIŽJE 
INTERESOV 

Možnosti za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
ČLEN 35 – NAVZKRIŽJE INTERESOV  
 
[MOŽNOST: 35.1 Obveznost izogibanja navzkrižju interesov 
 
Upravičenec mora sprejeti vse ukrepe, s katerimi bo preprečil, da bi bilo 
nepristransko in objektivno izvajanje ukrepa ogroženo zaradi 
gospodarskega interesa, političnih ali narodnostnih razlogov, družinskih 
ali čustvenih vezi ali kakršnega koli drugega skupnega interesa (v 
nadaljnjem besedilu: navzkrižje interesov). 
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Agencijo mora brez odlašanja uradno obvestiti o vseh okoliščinah, ki 
predstavljajo ali bi lahko bile podlaga za navzkrižje interesov, ter 
nemudoma sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi te okoliščine odpravil.  
 
Agencija lahko preveri, ali so sprejeti ukrepi ustrezni, in zahteva, da se v 
za to določenem roku sprejmejo dodatni ukrepi. 
 
35.2 Posledice neskladnosti  
 
Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se 
nepovratna sredstva lahko zmanjšajo (glej člen 43), sporazum pa se lahko 
odpove (glej člen 50). 
 
Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, 
opisanih v poglavju 6.] 
 
[MOŽNOST: Ni relevantno.] 

ČLEN 36 – 
ZAUPNOST 

Nadomestna določba za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-
value: 

 
ČLEN 36 – ZAUPNOST 
 
36.1 Splošna obveznost ohranjanja zaupnosti 
 
Stranki morata ohranjati zaupnost vseh podatkov, dokumentov ali drugega 
gradiva (v kakršni koli obliki), ki so v času razkritja opredeljeni kot zaupni 
(v nadaljnjem besedilu: zaupne informacije). 
 
Zaupne informacije lahko uporabljata za izvajanje sporazuma.  
 
Obveznosti glede zaupnosti se ne uporabljajo več, če: 
 

(a) se stranka, ki je podatke razkrila, strinja, da drugo stranko odveže 
obveznosti; 
 

(b) je bil prejemnik že seznanjen z informacijami ali če mu jih je tretja 
oseba, ki je ne zavezuje obveznost glede zaupnosti, posredovala 
brez obveznosti glede zaupnosti; 
 

(c) prejemnik dokaže, da je bila informacija razvita brez uporabe 
zaupnih informacij; 
 

(d) informacija postane splošno in javno razpoložljiva, ne da bi se 
kršila kakršna koli obveznost glede zaupnosti, ali 
 

(e) razkritje informacij zahteva pravo EU ali nacionalno pravo.  
 

36.2 Posledice neskladnosti 
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Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se 
nepovratna sredstva lahko zmanjšajo (glej člen 43).  
 
Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, 
opisanih v poglavju 6. 
 

ČLEN 37 – 
OBVEZNOSTI 
GLEDE 
VARNOSTI 
 

Sporazum z enim upravičencem za ERC Low-value: 
 
ČLEN 37 – OBVEZNOSTI GLEDE VARNOSTI 
 
Ni relevantno. 
 

ČLEN 38 – 
PROMOVIRANJE 
UKREPA – 
PREPOZNAVNOS
T SREDSTEV EU 

Nadomestna določba za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-
value: 

 
ČLEN 38 – PROMOVIRANJE UKREPA – PREPOZNAVNOST 

SREDSTEV EU 
 
38.1 Obveznost promoviranja ukrepa in njegovih rezultatov – 
informacije o sredstvih EU – obveznost in pravica do uporabe 
emblema EU – izjava o omejitvi odgovornosti agencije – pravica 
agencije do uporabe gradiva, dokumentov ali informacij 
 
Upravičenec mora promovirati ukrep in njegove rezultate.  
 
Razen če agencija ne zahteva ali se dogovori drugače ali če to ni mogoče, 
je treba pri vsaki dejavnosti obveščanja, povezani z ukrepom (med drugim 
tudi v elektronski obliki, prek družbenih medijev itd.), ter vsaki 
infrastrukturi, opremi in pomembnih rezultatih, ki se financirajo z 
nepovratnimi sredstvi: 
 

(a) prikazati emblem EU in logotip ERC ter 
 

(b) vključiti naslednje besedilo: 
 

Za dejavnosti obveščanja: „Ta projekt je prejel sredstva Evropskega 
raziskovalnega sveta v okviru programa Evropske unije za raziskave in 
inovacije Obzorje 2020 (sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev 
št. [številka]).“ 
 
Za infrastrukturo, opremo in pomembne rezultate: „Ta 
[infrastruktura][oprema][vstavite vrsto rezultata] je del projekta, ki je 
prejel sredstva Evropskega raziskovalnega sveta v okviru programa 
Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (sporazum o 
dodelitvi nepovratnih sredstev št. [številka]).“ 

 
Pri vsaki dejavnosti obveščanja, povezani z ukrepom, je treba navesti, da 
se pri tem odraža samo stališče avtorja in da agencija ni odgovorna za 
kakršno koli uporabo informacij, ki so tam vsebovane. 
 
Agencija lahko za svoje dejavnosti obveščanja in objavljanja uporabi 
informacije, ki so povezane z ukrepom, dokumente, zlasti povzetke za 
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objavo in končne rezultate za javnost, ter katero koli drugo gradivo, kot je 
slikovno ali avdiovizualno gradivo, ki ga prejme od upravičenca (med 
drugim tudi v elektronski obliki). 
 
Pravica do uporabe gradiva, dokumentov in informacij upravičenca 
vključuje: 
 

(a) uporabo za lastne namene (zlasti dajanje na razpolago osebam, ki 
delajo za agencijo ali katero koli drugo institucijo, organ, urad ali 
agencijo EU ali organ ali institucije v državah članicah EU, ter 
kopiranje ali reproduciranje celote ali delov v neomejenem številu); 

 
(b) razširjanje v javnosti (zlasti objavo v papirni obliki ter elektronski 

ali digitalni obliki, objavo na internetu v obliki prenosljivih ali 
neprenosljivih datotek, predvajanje prek katerega koli kanala, javno 
prikazovanje ali predstavljanje, sporočanje prek tiskovnih agencij 
ali vključevanje v splošno dostopne zbirke podatkov ali indekse); 

 
(c) urejanje ali preoblikovanje za dejavnosti obveščanja in 

objavljanja (vključno s krajšanjem, povzemanjem, vstavljanjem 
drugih elementov (kot so metapodatki, legende, drugi grafični, 
vizualni, zvočni ali besedilni elementi), izločanjem delov 
(npr. zvočnih ali video datotek), razdelitvijo na dele, uporabo v 
zbirki);   

 
(d) prevajanje;  

 
(e) omogočanje dostopa na podlagi posameznih zahtev v skladu z 

Uredbo (ES) št. 1049/2001 brez pravice do razmnoževanja ali 
izkoriščanja rezultatov; 

 
(f) hrambo v papirni, elektronski ali drugi obliki; 

 
(g) arhiviranje v skladu z veljavnimi pravili za upravljanje 

dokumentov in 
 

(h) pravico, da se tretjim osebam dovoli delovanje v njegovem imenu 
ali da se jim podeli podlicenca za načine izkoriščanja rezultatov, 
določene v točkah (b), (c), (d) in (f), če je to potrebno za dejavnosti 
agencije na področju obveščanja in objavljanja. 

 
38.2 Posledice neskladnosti 
 
Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se 
nepovratna sredstva lahko zmanjšajo (glej člen 43).  
 
Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, 
opisanih v poglavju 6. 
 

ČLEN 39 – ČLEN 39 – OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV  



Vzorci sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 – sporazum z enim 
upravičencem za ERC Low-value – september 2014 

 

19 
 

OBDELAVA 
OSEBNIH 
PODATKOV 

 
[MOŽNOST: 39.1 Dejavnosti agencije in Komisije na področju 

obdelave osebnih podatkov  
 
Agencija ali Komisija vse osebne podatke v sporazumu obdeluje v skladu z 
Uredbo št. 45/20015 in „uradnimi obvestili o postopkih obdelave“, ki se 
pošljejo uradni osebi za varstvo podatkov z agencije ali Komisije (javno 
dostopna v katalogu uradne osebe za varstvo podatkov).  
 
Takšne podatke bo obdelal „upravljavec podatkov“ z agencije za namene 
izvajanja, upravljanja in spremljanja sporazuma (vključno s preverjanji, 
pregledi, revizijami in preiskavami; glej člen 22).  
 
Osebe, katerih osebni podatki se obdelujejo, imajo pravico dostopa do 
svojih osebnih podatkov in njihovega popravljanja. V ta namen morajo 
kakršna koli vprašanja glede obdelave svojih osebnih podatkov poslati 
upravljavcu podatkov, in sicer prek kontaktne točke, navedene v „izjavi(-
ah) o varstvu osebnih podatkov za posamezno storitev (service specific 
privacy statement – SSPS)“, ki je (so) objavljena(-e) na spletiščih agencije 
in Komisije. 
 
Poleg tega imajo tudi pravico, da kadar koli vložijo pritožbo pri 
Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.  
 
39.2 Dejavnosti upravičenca na področju obdelave osebnih podatkov  
 
Upravičenec mora osebne podatke iz sporazuma obdelati v skladu s 
pravom EU in nacionalnim pravom o varstvu podatkov, ki se uporabljata 
(vključno z zahtevami glede dovoljenj ali obveščanja). 
 
Upravičenec lahko podeli svojemu osebju dostop samo do tistih podatkov, 
ki so izrecno potrebni za izvajanje, upravljanje in spremljanje sporazuma.  
 
Upravičenec mora obvestiti osebje, da agencija ali Komisija zbira in 
obdeluje njihove osebne podatke. V ta namen jim mora izjavo(-e) o varstvu 
osebnih podatkov za posamezno storitev (glej zgoraj) posredovati še pred 
posredovanjem njihovih podatkov agenciji ali Komisiji.  
 
39.3 Posledice neskladnosti 
 
Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz člena 39.2, 
lahko agencija uporabi katerega koli od ukrepov, opisanih v poglavju 6.] 
 
[MOŽNOST: Ni relevantno.] 
 

POGLAVJE 6 Nadomestna določba za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-

                                                 
5  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. Decembra 2000 o varstvu posameznikov 

pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov 
(UL L 8, 12.1.2001, str. 1).  
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ČLEN 42 – 
ZAVRNITEV 
NEUPRAVIČENI
H STROŠKOV   
 
Člen 42.1 Pogoji 
 
Člen 42.1.1 
 

value: 
 
42.1 Pogoji 
 
42.1.1 Agencija bo ob plačilu razlike ali pozneje zavrnila vse stroške, ki 
so neupravičeni (tj. če se ukrep, kot je opisan v Prilogi 1, ne izvaja 
pravilno; glej člen 6), zlasti po preverjanjih, pregledih, revizijah ali 
preiskavah (glej člen 22). 

Člen 42.2 
Neupravičeni 
stroški, ki se 
zavrnejo – izračun 
– postopek 

42.2 Neupravičeni stroški, ki se zavrnejo – izračun – postopek 
 
Neupravičeni stroški se bodo zavrnili sorazmerno glede na neizvedene 
naloge ali dele ukrepa. 
 
Če agencija zavrne stroške, ne da bi zmanjšala nepovratna sredstva (glej 
člen 43) ali izterjala neupravičene zneske (glej člen 44), bo uradno 
obvestila upravičenca o zavrnitvi stroškov, zneskih in razlogih za zavrnitev 
(po potrebi skupaj z obvestilom o zapadlih zneskih; glej člen 21.5). 
Upravičenec lahko v 30 dneh od prejema obvestila agencijo uradno obvesti 
o svojem nestrinjanju in razlogih zanj.  
 
Če agencija zavrne stroške z zmanjšanjem nepovratnih sredstev ali 
izterjavo neupravičenih zneskov, bo uradno obvestilo o zavrnitvi podala 
v „predhodnem informativnem dopisu“ o zmanjšanju ali izterjavi iz 
členov 43 in 44. 
 

Člen 42.3
 Učinki 

42.3 Učinki 
 
Če agencija zavrne stroške ob plačilu razlike, jih bo odštela od skupnih 
upravičenih prijavljenih stroškov za ukrep v računovodskem izkazu (glej 
člen 20.4). Nato bo izračunala plačilo razlike, kot je določeno v členu 21.4.    
 
Če agencija zavrne stroške po plačilu razlike, bo zavrnjeni znesek odštela 
od skupnih upravičenih prijavljenih stroškov v računovodskem izkazu. 
Nato bo izračunala popravljeni končni znesek nepovratnih sredstev, kot je 
določeno v členu 5.4.  
 

ČLEN 47 – 
PREKINITEV 
ROKA ZA 
PLAČILO  
 

47.1 Pogoji 
 
Agencija lahko kadar koli prekine rok za plačilo (glej člen od 21.2 
do 21.4), če zahtevka za plačilo (glej člen 20) ni mogoče odobriti, ker:  
 

(a) ni skladen z določbami sporazuma (glej člen 20);  
 

(b) tehnično ali finančno poročilo ni bilo predloženo ali ni popolno 
oziroma če so potrebne dodatne informacije ali 
 

(c) obstaja dvom glede upravičenosti stroškov, prijavljenih v 
računovodskem izkazu, in so potrebna dodatna preverjanja, 
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pregledi, revizije ali preiskave. 
 
47.2 Postopek 
 
Agencija bo upravičenca uradno obvestila o prekinitvi in razlogih zanjo.  
 
Prekinitev začne učinkovati na dan, ko agencija pošlje obvestilo (glej 
člen 52).  
 
Če pogoji za prekinitev roka za plačilo niso več izpolnjeni, se prekinitev 
odpravi in rok ponovno začne teči. 
 
Kadar prekinitev traja dlje kot dva meseca, lahko upravičenec agencijo 
vpraša, ali se bo prekinitev nadaljevala.  
 
Kadar je rok za plačilo prekinjen zaradi neskladnosti tehničnega ali 
finančnega poročila (glej člen 20) in popravljeno poročilo ali izkaz nista 
bila predložena oziroma sta bila predložena, vendar sta prav tako 
zavrnjena, lahko agencija odpove sporazum (glej člen 50(3)(1)(1)). 
 

ČLEN 48 – 
USTAVITEV 
PLAČIL  
 

48.1 Pogoji  
 
Agencija lahko kadar koli deloma ali v celoti ustavi plačila predhodnega 
financiranja oziroma plačilo razlike, če je upravičenec: 
 

(a) storil ali naj bi storil resne napake, nepravilnosti, goljufije ali če je 
ali naj bi resno kršil obveznosti v postopku dodelitve ali v okviru 
tega sporazuma ali  

 
(b) v zvezi z drugimi nepovratnimi sredstvi EU ali Euratoma, ki so mu 

bila dodeljena pod podobnimi pogoji, storil sistemske ali 
ponavljajoče se napake, nepravilnosti, goljufije ali resne kršitve 
obveznosti, ki znatno vplivajo na ta nepovratna sredstva (razširitev 
ugotovitev v zvezi z drugimi nepovratnimi sredstvi na ta 
nepovratna sredstva; glej člen 22.5.2).  

 
48.2 Postopek 
 
Pred ustavitvijo plačil bo agencija upravičenca uradno obvestila:  
 

− o svoji nameri, da ustavi plačila, in razlogih za to ter  
 

− da je pozvan, da predloži pripombe v 30 dneh po prejemu obvestila. 
  
Če agencija ne prejme pripomb ali sklene, da bo kljub prejetim pripombam 
nadaljevala postopek, upravičenca uradno obvesti o potrditvi ustavitve 
plačil. Drugače ga bo uradno obvestila o tem, da se postopek ustavitve 
plačil ne nadaljuje.  

 
Ustavitev plačil začne učinkovati na dan, ko agencija pošlje obvestilo o 
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potrditvi.  
 
Če so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje plačil, se bo ustavitev odpravila. 
Agencija bo o tem upravičenca uradno obvestila. 
 
Upravičenec lahko prekine izvajanje ukrepa (glej člen 49.1) ali odpove 
sporazum (glej člen 50.1 in 50.2). 
 

ČLEN 50 – 
ODPOVED 
SPORAZUMA  
 
Člen 50.1 Odpoved 
sporazuma s strani 
upravičenca 
 
Člen 50.1.2 Učinki 
 

Nadomestna določba za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-
value: 

 
50.1.2 Učinki 
 
Upravičenec mora v 60 dneh od začetka učinkovanja odpovedi predložiti 
končno poročilo (glej člen 20). 

 
Če agencija poročila ne prejme v roku (glej zgoraj), ne bodo povrnjeni 
nobeni stroški. 
 
Agencija bo na podlagi predloženega poročila, upravičenih stroškov in 
izpolnjevanja drugih obveznosti iz sporazuma izračunala končni znesek 
nepovratnih sredstev (glej člen 5.3) in razliko (glej člen 21).  
 
Zaradi nepravilne odpovedi se lahko zmanjšajo nepovratna sredstva (glej 
člen 43). 
 

Člen 50.3 Odpoved 
sporazuma s strani 
agencije 
 
Člen 50.3.3 Učinki  
 

Nadomestna določba za sporazum z enim upravičencem za ERC Low-
value: 

 
50.3.3 Učinki  

 
Upravičenec mora v 60 dneh od začetka učinkovanja odpovedi predložiti 
končno poročilo (glej člen 20). 
 
Če agencija poročila ne prejme v roku (glej zgoraj), ne bodo povrnjeni 
nobeni stroški. 
 
Agencija bo na podlagi predloženega poročila, upravičenih stroškov in 
izpolnjevanja drugih obveznosti iz sporazuma izračunala končni znesek 
nepovratnih sredstev (glej člen 5.3) in razliko (glej člen 21).  
 
To ne vpliva na pravico agencije, da zmanjša nepovratna sredstva (glej 
člen 43) ali naloži upravne in finančne kazni (člen 45).  
 
Upravičenec zaradi odpovedi s strani agencije ne more zahtevati 
odškodnine (glej člen 46). 

 



Številka sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev: [vstavite številko][vstavite okrajšavo][vstavite identifikacijsko oznako razpisa/podrazpisa]

 oblika tiska A4

Stroški skupaj
Stopnja 

povračila v %

Najvišji 

prispevek EU2

Najvišji 
znesek 

nepovratnih 

sredstev3

Oblika stroškov
4

Upravičenec

1 Za pogoje za upravičenost glej člen 6.

VZOREC PRILOGE 2 ZA SPORAZUM Z ENIM UPRAVIČENCEM ZA ERC LOW-VALUE

OCENA PRORAČUNA UKREPA

Ocenjeni upravičeni1 stroški 
(po proračunski kategoriji)

Prispevek EU

4 Za obliko stroškov glej člen 5.

3 „Najvišji znesek nepovratnih sredstev“ je najvišji znesek nepovratnih sredstev, ki ga določi Komisija/agencija. Običajno ustreza zaprošenemu znesku nepovratnih sredstev, 
vendar je lahko nižji.  

A. Neposredni in posredni stroški 
ukrepa

2 To je teoretični  znesek prispevka EU, ki ga sistem izračuna samodejno (tako da pomnoži vse stroške, predvidene v proračunu, s stopnjo povračila). Ta teoretični  znesek je 
omejen z „najvišjim zneskom nepovratnih sredstev“ (ki ga Komisija/agencija določi za ukrep) (glej člen 5.1).

v pavšalnem znesku



Številka sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev: [vstavite številko][vstavite okrajšavo][vstavite identifikacijsko oznako razpisa/podrazpisa]

oblika tiska A4

Stroški 
skupaj

Stopnja 
povračila v %

Najvišji 
prispevek EU

Zahtevani 
prispevek EU

Oblika stroškov
2

Upravičenec

VZOREC PRILOGE 4 ZA SPORAZUM Z ENIM UPRAVIČENCEM ZA ERC LOW-VALUE

Upravičeni1 stroški (po proračunski kategoriji) Prispevek EU

A. Neposredni in posredni stroški 
ukrepa

so predložene informacije popolne, zanesljive in resnične;

RAČUNOVODSKI IZKAZ ZA UPRAVIČENCA: [ime] ZA OBDOBJE POROČANJA [obdobje poročanja]

2 Za oblike stroškov glej člen 5.

1 Za pogoje za upravičenost glej člen 6. 

Upravičenec potrjuje, da:

so prijavljeni stroški upravičeni (glej člen 6);
je stroške mogoče utemeljiti z ustreznimi dokumenti in dokazili, ki se bodo predložili na zahtevo ali v okviru preverjanj, pregledov, revizij in preiskav (glej člene 17, 18 in 22).

v pavšalnem znesku
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