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ZGODOVINA SPREMEMB 

Različic
a 

Datum 
objave 

Spremembe 

1.0 11. 12. 2013  Prvotna različica 

2.0 in 2.1 1. 10. 2014 

1. 10. 2015 

 Glavne spremembe glede na različico 1 vzorca sporazuma o 

dodelitvi nepovratnih sredstev so: 

 člen 20.6 „Valuta računovodskih izkazov in preračunavanje v 
eure“: da se upravičencem, katerih računovodski izkazi so v 
valuti, ki ni euro, omogoči, da preračunajo v eure vse nastale 

stroške ne glede na valuto, v kateri so nastali (podobno kot 
pri projektih 7. OP); 

 člen 21.2 „Plačilo predhodnega financiranja – znesek – 

znesek, ki se zadrži za jamstveni sklad“: da se upravičencem 
omogoči prejetje plačila predhodnega financiranja 10 dni pred 
datumom začetka ukrepa; 

 člen 38.1.2 „Informacije o sredstvih EU – obveznost in 
pravica do uporabe emblema EU in logotipa ERC“: za večjo 
prepoznavnost sredstev Evropskega raziskovalnega sveta v 
okviru programa Evropske unije za raziskave in inovacije 

Obzorje 2020 za vsako dejavnost obveščanja, povezano s 
kakršno koli infrastrukturo, uporabljeno opremo in 
pomembnimi rezultati ukrepa v okviru programa Obzorje 

2020. 

 Druge manjše spremembe ubeseditve in popravki tipkarskih 
napak so prikazani v različici z vidnimi spremembami. 

3.0 20. 7. 2016  Glavne spremembe glede na različico 2.1 vzorca sporazuma o 
dodelitvi nepovratnih sredstev so: 

 uuvedba možnosti za partnerskega glavnega raziskovalca 

(Co-PI) za vsa nepovratna sredstva ERC za raziskave na 
novem področju, če se ukrep izvaja pod vodstvom več kot 
enega glavnega raziskovalca; 

o člen 4.2 „Proračunske prerazporeditve“: večja proračunska 
prožnost za upravičence, ki lahko prerazporedijo zneske med 
oblikami stroškov znotraj proračunske kategorije neposrednih 

stroškov za osebje brez spremembe sporazuma o dodelitvi 
nepovratnih sredstev, tudi če niso predvideli navedene oblike 
stroškov v Prilogi 2; 

o člen 6.2.A „Neposredni stroški za osebje“: da se v večji meri 

upoštevajo običajne prakse stroškovnega računovodstva 
upravičencev, tako da se jim omogoči izračun urne postavke 
ne samo na celotno poslovno leto, temveč tudi na mesec;  

o člen 29.3 „Prost dostop do podatkov iz raziskav“: da se vzorci 
sporazumov ERC o dodelitvi nepovratnih sredstev uskladijo s 
pravili o prostem dostopu iz vzorca splošnega sporazuma o 

dodelitvi nepovratnih sredstev; 

o člen 34.1 „Obveznost spoštovanja etičnih načel in načel 
raziskovalne integritete“: da se poudarijo standardi 
raziskovalne integritete, ki jih morajo upoštevati upravičenci;  

o člen 34.2 „Dejavnosti, ki odpirajo etična vprašanja“: da se za 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-multi_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-multi_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-multi_v2.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/erc/h2020-mga-erc-multi_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/erc/h2020-mga-erc-multi_v3.0_en.pdf
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upravičence poenostavijo obveznosti poročanja o etiki pred 

začetkom dejavnosti, ki odpira etična vprašanja; 

o člen 36.1 „Splošna obveznost ohranjanja zaupnosti“: da se 

omogoči širši dostop do zaupnih informacij osebju 

Komisije/agencije ter drugim institucijam in organom EU;  

o člen 48 „Ustavitev plačil“: razširja možnost za 
Komisijo/agencijo, da ustavi plačilo razlike samo za enega ali 
več upravičencev;  

o člen 48 „Ustavitev plačil“, člen 49 „Prekinitev izvajanja 
ukrepa“ in člen 50.3 „Odpoved sporazuma ali sodelovanja 
enega ali več upravičencev s strani [Komisije][agencije]“: da 

se pojasni, da bo Komisija/agencija zaradi zaupnosti in za 
varstvo osebnih podatkov v primeru revizij, pregledov, 
preiskav itn. izvedla kontradiktorni postopek neposredno z 

zadevnim upravičencem (v tem primeru bo obveščen tudi 
koordinator);  

o člen 50.3 „Odpoved sporazuma ali sodelovanja enega ali več 
upravičencev s strani [Komisije][agencije]“: 

Komisija/agencija lahko odpove sodelovanje upravičenca, če 
ni zahteval spremembe sporazuma o dodelitvi nepovratnih 
sredstev, da bi odpovedal sodelovanje z njim povezane tretje 

osebe, za katero veljajo enaki pogoji kot za upravičenca, za 
katerega se lahko odpove sodelovanje; na primer, če je 
povezana tretja oseba v stečaju.   

Druge manjše spremembe ubeseditve in popravki tipkarskih 
napak so prikazani v različici z vidnimi spremembami. 

4.0 27. 2. 2017  Glavne spremembe glede na različico 3.0 vzorca sporazuma o 

dodelitvi nepovratnih sredstev so v: 

 členu 6.2.A „Neposredni stroški za osebje“; 

 členu 6.2.A.2 „Stroški fizičnih oseb, ki delajo na podlagi 

neposredne pogodbe, sklenjene z upravičencem“; 

 členu 6.2.D.5 „Notranje zaračunani neposredni stroški“; 

 členu 6.2.E „Posredni stroški“; 

 novem členu 14a „Izvajanje nalog ukrepa s strani 
mednarodnih partnerjev“; 

 členu 52.1 „Načini in sredstva komuniciranja“. 

 Druge manjše spremembe ubeseditve in popravki tipkarskih 

napak so prikazani v različici z vidnimi spremembami. 

 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/erc/h2020-mga-erc-multi_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/erc/h2020-mga-erc-multi_track-v3.0-v4.0_en.doc
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VZOREC SPORAZUMA O DODELITVI NEPOVRATNIH SREDSTEV  

V OKVIRU PROGRAMA OBZORJE 2020
1
 

NEPOVRATNA SREDSTVA EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA SVETA ZA ZAČETEK 

SAMOSTOJNE POTI, ZA UTRDITEV POLOŽAJA IN ZA PRIZNANE RAZISKOVALCE
2
  

(SPORAZUM ERC Z VEČ UPRAVIČENCI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  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). 
2  Z nepovratnimi sredstvi ERC (tj. sredstva za začetek samostojne poti, za utrditev položaja, za priznane 

raziskovalce in za sinergije) se financirajo odlični raziskovalci in njihove raziskovalne ekipe pri prelomnih 

raziskavah na novih področjih znanja, ki sicer prinašajo velike koristi, a so zelo tvegane. 

Uvodne opombe  

 

Odstopanja vzorca sporazuma ERC z več upravičenci od vzorca splošnega sporazuma z več 

upravičenci: 

Na splošno: 

 Namesto izraza „koordinator“ se uporablja izraz „glavni upravičenec“ (tudi v prilogah). 

 Namesto zveze „[Komisija][agencija]“ se uporablja samo „agencija“.  

 Odstranjeni so sklicevanja na Euratom in možnosti zanj. 

 Namesto izraza „tehnično poročilo“ se uporablja izraz „znanstveno poročilo“.  

 Prilogi 2 (dela A in B) in 4 sta drugačni. 

 Kazalo je prilagojeno. 

 Navzkrižna sklicevanja v opombah pod črto so prilagojena. 

V posameznih členih: 

 Preambula 

 Člen 5.2  

 Člen 7.1 

 Člen 11.1, člen 12.1, člen 13.1 ter člen 50.1.1, 50.1.2., 50.2.2, 50.3.1, 50.3.2. in 50.3.3 (po 

potrebi sklicevanja na finančno oz. znanstveno poročanje) 

 Člena 15 in 16 (nista relevantna) 

 Člena 20 in 21 (posebna člena za ERC o poročanju in plačilih) 

 Člen 25.4, člen 26.3, člen 27.3, člen 28.2, člen 29.2, 29.3 in 29.4, člen 31.4 in 31.6 ter 

člen 38.1.2 in 38.2.1 (po potrebi sklicevanja na financiranje ERC, logotip ERC in glavnega 

raziskovalca) 

 Člen 32 (določbe o delovnih pogojih za glavnega raziskovalca) 

 Člen 41.3 (določbe o notranjih dogovorih) 

 Člen 56a (poseben člen za ERC o prenosljivosti) 
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 Modre opombe pod črto se ne bodo pojavile v besedilu, ki ga informacijski sistem ustvari za podpis 

(gre zgolj za interna navodila).  
 Besedilo v sivi barvi pomeni, da se besedilo, ki se pojavlja v vzorcu splošnega sporazuma o dodelitvi 

nepovratnih sredstev, ne uporablja v tem sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev. 
 

 Za možnosti [v poševnem tisku v oglatih oklepajih]: možnost, ki se uporablja, je treba izbrati v 
informacijskem sistemu. Možnost, ki ni izbrana, se samodejno ne prikaže ali se prikaže kot možnost 
„ni relevantno“. Izbrane možnosti se prikažejo v poševnem tisku brez oklepajev in brez naslova 
možnosti (da bi upravičenec lahko zlahka opazil, da se uporablja posebno pravilo). 

 V polja [sive barve v oglatih oklepajih] (tudi če so del možnosti, kot je navedeno v prejšnji alineji): 
vnesite ustrezne podatke v informacijski sistem.  

 Informacijski sistem bo ustvaril podatkovni list, na katerem bodo potrjene izbrane možnosti in 
vneseni podatki. 

 

 

 

SPORAZUM O DODELITVI NEPOVRATNIH SREDSTEV  

 

ŠTEVILKA [vstavite številko] – [vstavite okrajšavo] 

 

 

Ta sporazum (v nadaljnjem besedilu: sporazum) sklenejo naslednje stranke:  

 

na eni strani 

 

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA) (v nadaljnjem besedilu: 

agencija) s pooblastili, ki jih nanjo prenese Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: 

Komisija), ki jo za namene podpisa tega sporazuma zastopa [položaj, [generalni direktorat, 

direktorat, enota] [oddelek]], [ime in priimek]
3
,  

  

in  

 

na drugi strani 

 

1. „glavni upravičenec“: 

 

[polno uradno ime (kratko ime)], s sedežem [polni uradni naslov], [MOŽNOST za 

upravičence, ki so zavezanci za DDV: identifikacijska številka za DDV [vstavite številko],] 

[MOŽNOST za glavnega upravičenca, ki ne prejema sredstev EU: kot „upravičenec, ki ne 

prejema sredstev EU“ (glej člen 9),] ki ga za namene podpisa tega sporazuma zastopa 

[položaj, ime in priimek], ki gosti [in zaposluje] naslednjega [privzeta MOŽNOST: 

„glavnega raziskovalca“:
 4
 

 

                                                 
3 Oseba, ki zastopa agencijo, mora biti odredbodajalec (na podlagi prenosa ali nadaljnjega prenosa pooblastil), 

določen v skladu z dokumentom št. 60008 z dne 22. februarja 2001 „Mise en place de la Charte des 

ordonnateurs“ (Izvajanje listine o odredbodajalcih). 
4  Besedilo v poševnem tisku predstavlja možnosti vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki se 

uporabljajo za ta sporazum. 
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- [ime][datum in kraj rojstva],]
5
 

 

[MOŽNOST za nepovratna sredstva za sinergije in druga nepovratna sredstva ERC z več 

kot enim glavnim raziskovalcem: „glavnega raziskovalca referenta“: 

 

- [ime][datum in kraj rojstva] 

 

[in „drugega(-e) glavnega(-e) raziskovalca(-e)“: 

 

- [ime][datum in kraj rojstva] 

- [ime][datum in kraj rojstva]],] 

 

in naslednji drugi upravičenci, če podpišejo „pristopni obrazec“ (glej Prilogo 3 in člen 56): 

 

2. [polno uradno ime (kratko ime)], s sedežem [polni uradni naslov], [MOŽNOST za 

upravičence, ki so zavezanci za DDV: identifikacijska številka za DDV [vstavite številko],] 

[MOŽNOST za nepovratna sredstva za sinergije in druga nepovratna sredstva ERC z več 

kot enim glavnim raziskovalcem: ki gosti [in zaposluje] „drugega(-e) glavnega(-e) 

raziskovalca(-e)“: 

 

- [ime][datum in kraj rojstva] 

 

- [ime][datum in kraj rojstva]  

 

[enako za vsakega upravičenca] 

 

[MOŽNOST za upravičence, ki ne prejemajo sredstev EU: X. [polno uradno ime (kratko 

ime)], s sedežem [polni uradni naslov], [MOŽNOST za upravičence, ki so zavezanci za 

DDV: identifikacijska številka za DDV [vstavite številko],] kot „upravičenec, ki ne prejema 

sredstev EU“ (glej člen 9),] 

 

[enako za vsakega upravičenca] 

 

[MOŽNOST, če je upravičenec JRC: in X. Skupno raziskovalno središče (JRC) s sedežem 

[polni uradni naslov], če podpiše upravni dogovor (glej Prilogo 3b)]. 

 

Če ni določeno drugače, sklicevanja na „upravičenca“ ali „upravičence“ vključujejo glavnega 

upravičenca [MOŽNOST, če sodeluje JRC: in Skupno raziskovalno središče (JRC)]. 

 

[MOŽNOST za nepovratna sredstva za sinergije in druga nepovratna sredstva ERC z več 

kot enim glavnim raziskovalcem: Če ni določeno drugače, sklicevanja na „glavnega 

raziskovalca“ ali „glavne raziskovalce“ vključujejo glavnega raziskovalca referenta.] 

 

Zgoraj navedene stranke so se dogovorile, da sklenejo sporazum pod spodaj navedenimi 

pogoji.  

                                                 
5  Besedilo v poševnem tisku predstavlja možnosti vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki se 

uporabljajo za ta sporazum. 
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Upravičenci s podpisom sporazuma ali pristopnega obrazca [MOŽNOST, če je upravičenec 

JRC: ali upravnega dogovora] sprejmejo nepovratna sredstva in se strinjajo, da jih bodo 

porabili na lastno odgovornost in v skladu s sporazumom ter vsemi obveznostmi in pogoji, ki 

so v njem določeni.  

 

Sporazum sestavljajo: 

 

Pogoji 

 

Priloga 1  Opis ukrepa  

 

Priloga 2  Ocena proračuna ukrepa  

 

2a Dodatne informacije o oceni proračuna  

 

Priloga 3  Pristopni obrazci  

  

[MOŽNOST, če se uporablja člen 14 in je agencija zahtevala solidarno 

odgovornost: 3a Izjava o solidarni odgovornosti povezanih tretjih oseb]  

 

 [MOŽNOST, če sodeluje JRC: 3b Upravni dogovor] 

 

Priloga 4 Vzorec računovodskega izkaza 

 

Priloga 5 Vzorec potrdila o računovodskih izkazih  

 

Priloga 6 Vzorec potrdila o metodologiji 
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POGLAVJE 1  SPLOŠNO 

 

ČLEN 1 – PREDMET SPORAZUMA  

 

Ta sporazum določa pravice in obveznosti ter pogoje, ki se uporabljajo za nepovratna 

sredstva, dodeljena upravičencem za izvedbo ukrepa iz poglavja 2. 

 

 

POGLAVJE 2  UKREP 

 

ČLEN 2 – NAČRTOVANI UKREP  

 

Nepovratna sredstva se dodelijo za ukrep z naslovom [vstavite naslov ukrepa] – [vstavite 

okrajšavo] (v nadaljnjem besedilu: ukrep), kot je opisan v Prilogi 1. 

 

ČLEN 3 – TRAJANJE IN DATUM ZAČETKA UKREPA 

 

Ukrep bo trajal [vstavite številko] mesecev od [privzeta MOŽNOST 1: prvega dne v mesecu 

po datumu začetka veljavnosti sporazuma (glej člen 58)] [MOŽNOST 2, če je potrebno za 

ukrep: [vstavite datum]]
6
 (v nadaljnjem besedilu: datum začetka ukrepa).  

 

ČLEN 4 – OCENA PRORAČUNA IN PRORAČUNSKE PRERAZPOREDITVE  

 

4.1 Ocena proračuna 

 

„Ocena proračuna“ ukrepa je navedena v Prilogi 2. 

 

Vsebuje ocenjene upravičene stroške in oblike stroškov, razčlenjene po upravičencu [(in 

povezani tretji osebi)] ter proračunski kategoriji (glej člen 5, člen 6 [in člen 14]). 

[MOŽNOST, če se uporablja člen 9 ali člen 14a: Prikazuje tudi ocenjene stroške 

[upravičencev, ki ne prejemajo sredstev EU (glej člen 9)][in][mednarodnih partnerjev (glej 

člen 14a)].] 

 

4.2  Proračunske prerazporeditve  

 

Razčlenitev ocene proračuna, ki je navedena v Prilogi 2, se lahko prilagodi – brez spremembe 

sporazuma (glej člen 55) – s prerazporeditvami zneskov med upravičenci, proračunskimi 

kategorijami in/ali oblikami stroškov iz Priloge 2, če se ukrep izvaja, kot je opisano v Prilogi 

1. 

 

                                                 
6 Ta datum mora biti prvi dan v mesecu in mora nastopiti po datumu začetka veljavnosti sporazuma, razen če 

odredbodajalec odredi drugače, če vložnik lahko izkaže potrebo po tem, da se ukrep začne izvajati pred 

začetkom veljavnosti sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev ali na dan, ki ni prvi dan v mesecu. V 

vsakem primeru datum začetka ne sme biti pred datumom vložitve vloge za nepovratna sredstva (člen 130 

finančne uredbe). 
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Vendar upravičenci ne smejo dodati stroškov v zvezi s podizvajalskimi naročili, ki niso 

določena v Prilogi 1, razen če so takšna dodatna podizvajalska naročila odobrena s 

spremembo sporazuma ali v skladu s členom 13.  

 

 

POGLAVJE 3  NEPOVRATNA SREDSTVA 

 

ČLEN 5 – ZNESEK IN OBLIKA NEPOVRATNIH SREDSTEV, STOPNJE 

POVRAČILA IN OBLIKE STROŠKOV 

 

5.1 Najvišji znesek nepovratnih sredstev  

 

„Najvišji znesek nepovratnih sredstev“ je [vstavite znesek (vstavite znesek z besedo)] 

EUR. 

 

5.2 Oblika nepovratnih sredstev, stopnje povračila in oblike stroškov 

 

Z nepovratnimi sredstvi se povrne 100 % upravičenih stroškov upravičencev [in povezanih 

tretjih oseb] za ukrep (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 stroške (glej člen 6) je treba prijaviti v naslednjih oblikah („oblike stroškov“): 

 

(a) za neposredne stroške za osebje:  

 

- kot dejansko nastale stroške (v nadaljnjem besedilu: dejanski stroški) ali  

 

- na podlagi zneska na enoto, ki ga izračuna upravičenec v skladu s svojimi običajnimi 

praksami stroškovnega računovodstva (v nadaljnjem besedilu: stroški na enoto).  

 

Stroške za osebje za lastnike MSP ali upravičence, ki so fizične osebe in ne prejemajo 

plače (glej točki A.4 in A.5 člena 6.2), je treba prijaviti na podlagi zneska na enoto, ki je 

določen v Prilogi 2a (stroški na enoto); 

 

(b)  za neposredne stroške oddajanja podizvajalskih naročil: kot dejansko nastale 

stroške (dejanski stroški);  

 

(c) za neposredne stroške zagotavljanja finančne podpore tretjim osebam: ni 

relevantno; 

 

(d)  za druge neposredne stroške:  

 

- za stroške notranje zaračunanih blaga in storitev: na podlagi zneska na enoto, ki 

ga izračuna upravičenec v skladu s svojimi običajnimi praksami stroškovnega 

računovodstva (stroški na enoto); 

 

- za vse druge stroške: kot dejansko nastale stroške (dejanski stroški); 
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(e)  za posredne stroške: na podlagi pavšalne stopnje, ki se uporablja v skladu s točko E 

člena 6.2 (v nadaljnjem besedilu: stroški na podlagi pavšalne stopnje); 

 

(f) za posebno(-e) stroškovno(-e) kategorijo(-e): ni relevantno. 

  

5.3  Končni znesek nepovratnih sredstev – izračun 

 

„Končni znesek nepovratnih sredstev“ je odvisen od dejanskega obsega, v katerem se izvaja 

ukrep v skladu s pogoji iz sporazuma.  

 

Ta znesek izračuna agencija ob plačilu razlike (glej člen 21.4), pri čemer uporabi naslednje 

korake:  

 

korak 1 – uporaba stopenj povračila pri upravičenih stroških 

 

korak 2 – omejitev na najvišji znesek nepovratnih sredstev 

 

korak 3 – zmanjšanje zaradi pravila neprofitnosti 

 

korak 4 – zmanjšanje zaradi resnih napak, nepravilnosti ali goljufij ali resnih kršitev 

obveznosti  

 

5.3.1  Korak 1 – uporaba stopenj povračila pri upravičenih stroških 

 

Stopnja(-e) povračila (glej člen 5.2) se uporablja(-jo) pri upravičenih stroških (dejanskih 

stroških, stroških na enoto in stroških na podlagi pavšalne stopnje; glej člen 6), ki jih prijavijo 

upravičenci [in povezane tretje osebe] (glej člen 20) in jih odobri agencija (glej člen 21). 

 

5.3.2  Korak 2 – omejitev na najvišji znesek nepovratnih sredstev 

 

Če je znesek, izračunan na podlagi koraka 1, višji od najvišjega zneska nepovratnih sredstev, 

določenega v členu 5.1, se omeji na slednji znesek. 

 

5.3.3  Korak 3 – zmanjšanje zaradi pravila neprofitnosti 

 

Nepovratna sredstva ne smejo ustvariti dobička.  

 

„Dobiček“ pomeni tisti del zneska, izračunanega na podlagi korakov 1 in 2, h kateremu se 

dodajo še skupni prejemki ukrepa, ki presega skupne upravičene stroške ukrepa.  

 

„Skupni upravičeni stroški ukrepa“ so konsolidirani skupni upravičeni stroški, ki jih odobri 

agencija. 

 

„Skupni prejemki ukrepa“ so konsolidirani skupni prejemki, ustvarjeni v času trajanja 

ukrepa (glej člen 3).  

 

Prejemki so: 
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(a) prihodek, ki ga ustvari ukrep; če se prihodek ustvari s prodajo opreme ali drugih 

sredstev, kupljenih v okviru sporazuma, prejemek ne presega zneska, ki je na podlagi 

sporazuma prijavljen kot upravičen; 

 

(b) finančni prispevki tretjih oseb upravičencu [ali povezani tretji osebi], ki se izrecno 

uporabljajo za ta ukrep, in 

 

(c) prispevki v naravi, ki jih tretje osebe zagotovijo brezplačno in se izrecno uporabljajo 

za ta ukrep, če so prijavljeni kot upravičeni stroški. 

 

Prejemki pa niso: 

 

(a)  prihodek, ki se ustvari z izkoriščanjem rezultatov ukrepa (glej člen 28); 

 

(b) finančni prispevki tretjih oseb, če jih je mogoče uporabiti za kritje stroškov, ki niso 

upravičeni stroški (glej člen 6); 

 

(c) finančni prispevki tretjih oseb, za katere ne velja obveznost odplačila zneska, ki na 

koncu obdobja iz člena 3 ostane neporabljen. 

 

Morebitni dobiček se odšteje od zneska, izračunanega na podlagi korakov 1 in 2. 

 

5.3.4  Korak 4 – zmanjšanje zaradi resnih napak, nepravilnosti ali goljufij ali resnih 

kršitev obveznosti – zmanjšani znesek nepovratnih sredstev – izračun 

 

Če se nepovratna sredstva zmanjšajo (glej člen 43), bo agencija izračunala zmanjšani znesek 

nepovratnih sredstev tako, da bo znesek zmanjšanja (izračunan sorazmerno z resnostjo napak, 

nepravilnosti ali goljufij ali kršitev obveznosti v skladu s členom 43.2) odštela od najvišjega 

zneska nepovratnih sredstev, določenega v členu 5.1. 

 

Končni znesek nepovratnih sredstev bo tisti od spodaj navedenih, ki je nižji:  

 

- znesek, izračunan na podlagi korakov 1 do 3, ali  

 

- zmanjšani znesek nepovratnih sredstev na podlagi koraka 4.  

 

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), na 

podlagi ugotovitev za zadevnega upravičenca 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 za zadevnega upravičenca odobri agencija; 
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- v primeru zmanjšanja nepovratnih sredstev: z izračunom deleža zadevnega 

upravičenca v znesku nepovratnih sredstev, zmanjšanem sorazmerno z resnostjo 

napak, nepravilnosti ali goljufij ali kršitev obveznosti (glej člen 43.2).  

 

V primeru zavrnitve stroškov in zmanjšanja nepovratnih sredstev je popravljeni končni 

znesek nepovratnih sredstev za zadevnega upravičenca tisti od zgoraj navedenih, ki je nižji.  

 

ČLEN 6 – UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI  

 

6.1 Splošni pogoji za upravičenost stroškov  

 

„Upravičeni stroški“ so stroški, ki izpolnjujejo naslednja merila:  

 

(a) za dejanske stroške: 

 

(i)  morajo biti stroški, ki jih je upravičenec dejansko imel;  

 

(ii)  morajo nastati v obdobju, določenem v členu 3, z izjemo stroškov, povezanih s 

predložitvijo rednega poročila za zadnje obdobje poročanja in končnega poročila 

(glej člen 20);  

 

(iii)  morajo biti navedeni v oceni proračuna, določeni v Prilogi 2; 

 

(iv)  morajo nastati v povezavi z ukrepom, kot je opisan v Prilogi 1, in biti potrebni 

za njegovo izvajanje; 

 

(v)  morajo biti določljivi in preverljivi ter zlasti knjiženi v računovodskih izkazih 

upravičenca v skladu z računovodskimi standardi, ki se uporabljajo v državi, kjer 

ima upravičenec sedež, in v skladu z običajnimi praksami stroškovnega 

računovodstva upravičenca;   

 

(vi)  morajo biti skladni z nacionalnim davčnim in delovnim pravom ter pravom 

socialne varnosti, ki se uporabljajo, ter 

 

(vii)  morajo biti smotrni, utemeljeni in v skladu z načeli dobrega finančnega 

poslovodenja, zlasti glede gospodarnosti in učinkovitosti; 

 

(b) za stroške na enoto:  

 

(i)   te stroške je treba izračunati, kot sledi:  

 
{zneski na enoto, ki so določeni v Prilogi 2a ali ki jih izračuna upravičenec v skladu s svojimi 

običajnimi praksami stroškovnega računovodstva (glej točko A člena 6.2 in člen 6.2.D.5), 

 

pomnoženo s  

 

številom dejanskih enot}; 

 

(ii)   število dejanskih enot mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
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- enote morajo biti dejansko uporabljene ali proizvedene v obdobju, določenem 

v členu 3; 

 

- enote morajo biti potrebne za izvajanje ukrepa ali proizvedene v okviru ukrepa 

in 

 

- število enot mora biti določljivo in preverljivo, zlasti pa podprto z dokumenti 

in dokazili (glej člen 18);  

 

(c) za stroške na podlagi pavšalne stopnje:  

 

(i)  te stroške je treba izračunati z uporabo pavšalne stopnje, določene v Prilogi 2, 

in 

 

(ii)  stroški (dejanski stroški ali stroški na enoto [ali stroški v pavšalnem znesku]), 

pri katerih se uporablja pavšalna stopnja, morajo izpolnjevati pogoje za 

upravičenost, ki so določeni v tem členu.  

 

6.2 Posebni pogoji za upravičenost stroškov 

 

Stroški so upravičeni, če izpolnjujejo splošne pogoje (glej zgoraj) in posebne pogoje, ki so 

določeni spodaj za vsako od naslednjih proračunskih kategorij: 

 

A. neposredni stroški za osebje;  

B. neposredni stroški oddajanja podizvajalskih naročil;  

C. ni relevantno; 

D. drugi neposredni stroški; 

E. posredni stroški; 

F. ni relevantno. 

 

„Neposredni stroški“ so stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem ukrepa in jih je zato 

mogoče neposredno pripisati ukrepu. Ti stroški ne smejo vključevati nobenih posrednih 

stroškov (glej točko E spodaj). 

 

„Posredni stroški“ so stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem ukrepa in jih zato ni 

mogoče neposredno pripisati ukrepu.  

 

A. Neposredni stroški za osebje  

 

Vrste upravičenih stroškov za osebje  

 

A.1 Stroški za osebje so upravičeni, če so povezani z osebjem, ki dela za upravičenca na 

podlagi pogodbe o zaposlitvi (ali enakovrednega akta o imenovanju) in je dodeljeno ukrepu (v 

nadaljnjem besedilu: stroški za zaposlene (ali osebje z enakovrednim statusom)). Stroški 

morajo biti omejeni na plače (tudi med starševskim dopustom), prispevke za socialno varnost, 

davke in druge stroške, vključene v prejemke osebja, če izhajajo iz nacionalnega prava ali 

pogodbe o zaposlitvi (ali enakovrednega akta o imenovanju).  
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Upravičenci, ki so nepridobitni pravni subjekti
7
, lahko kot stroške za osebje prijavijo tudi 

dodatne prejemke osebja, dodeljenega ukrepu (vključno s plačili na podlagi dopolnilnih 

pogodb ne glede na njihovo vrsto), če:  

 

(a) se dodatni prejemki izplačujejo v skladu z običajnimi praksami upravičenca in 

dosledno vsakič, ko se zahteva isto delo ali strokovno znanje; 

 

(b) so merila, ki se uporabljajo za izračun dopolnilnih plačil, objektivna in jih upravičenec 

uporablja na splošno ne glede na uporabljeni vir financiranja.  

 

„Dodatni prejemki“ pomenijo kateri koli del prejemkov, ki presega znesek, ki bi bil izplačan 

osebi za delo na projektih, financiranih v okviru nacionalnih shem. 

 

Za dodatne prejemke za osebje, dodeljeno ukrepu, je upravičen naslednji znesek:  

 

(a) če oseba dela celo leto s polnim delovnim časom izključno na ukrepu: do 8 000 EUR; 

 

(b) če oseba dela izključno na ukrepu, vendar ne s polnim delovnim časom ali ne celo 

leto: do ustreznega sorazmernega zneska od 8 000 EUR ali 

 

(c) če oseba ne dela izključno na ukrepu: do sorazmernega zneska, ki se izračuna, kot 

sledi:  

 

{{8 000 EUR,  
 

deljeno s  

 

številom letnih produktivnih ur (glej spodaj)},  

 

pomnoženo s 

 

številom delovnih ur, ki jih je oseba med letom opravila na ukrepu}. 

 

A.2 Stroški fizičnih oseb, ki delajo na podlagi neposredne pogodbe, sklenjene z 

upravičencem, ki ni pogodba o zaposlitvi, so upravičeni stroški za osebje, če:  

 

(a) oseba dela pod podobnimi pogoji kot zaposleni (zlasti kar zadeva način organizacije 

dela, naloge, ki se izvajajo, ter prostore, kjer se te naloge izvajajo); 

 

(b) rezultati opravljenega dela pripadajo upravičencu (če ni izjemoma dogovorjeno 

drugače) in 

 

                                                 
7  Za opredelitev pojma glej člen 2(1)(14) 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 (v nadaljnjem besedilu: uredba št. 1290/2013 o pravilih 

za sodelovanje) (UL L 347, 20.12.2013, str. 81): „nepridobitni pravni subjekt“ pomeni pravni subjekt, ki 

je po svoji pravni obliki nepridobitne narave ali ima pravno ali statutarno obveznost, da dobička ne deli 

svojim delničarjem ali posameznim članom.  
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(c) se stroški ne razlikujejo bistveno od stroškov za osebje, ki opravlja podobne naloge na 

podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z upravičencem.  

  

A.3 Stroški za osebje, ki ga začasno napoti tretja oseba za plačilo, so upravičeni stroški za 

osebje, če so izpolnjeni pogoji iz člena 11.1. 

 

A.4 Stroški lastnikov za upravičence, ki so mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: 

lastniki MSP), ki delajo na ukrepu in ne prejemajo plače, so upravičeni stroški za osebje, če 

ustrezajo znesku na enoto iz Priloge 2a, pomnoženemu s številom dejanskih delovnih ur, 

opravljenih na ukrepu.   

 

A.5 Stroški „upravičencev, ki so fizične osebe“ in ne prejemajo plače, so upravičeni stroški 

za osebje, če ustrezajo znesku na enoto iz Priloge 2a, pomnoženemu s številom dejanskih 

delovnih ur, opravljenih na ukrepu.   

 

Izračun  

 

Stroške za osebje morajo upravičenci izračunati, kot sledi: 

 

{{urna postavka,  
 

pomnoženo s  

 

številom dejanskih delovnih ur, opravljenih na ukrepu},  

 

ki se jim prištejejo   

 

za nepridobitne pravne subjekte: dodatni prejemki osebja, dodeljenega ukrepu, pod zgoraj določenimi 

pogoji (točka A.1)}. 

 

Število dejanskih ur, prijavljenih za osebo, mora biti določljivo in preverljivo (glej člen 18).  

 

Skupno število ur, prijavljenih v okviru nepovratnih sredstev EU ali Euratoma, za osebo za 

leto ne more biti višje od števila letnih produktivnih ur, ki se uporabijo za izračun urne 

postavke. Zato je največje število ur, ki se lahko prijavijo v okviru nepovratnih sredstev: 

 
{število letnih produktivnih ur za leto (glej spodaj), 

 

od česar se odšteje 

 

skupno število ur, ki jih upravičenec za navedeno osebo za navedeno leto prijavi v okviru drugih 

nepovratnih sredstev EU ali Euratoma}. 
 

„Urna postavka“ je ena od naslednjih: 

 

(a) za stroške za osebje, ki so prijavljeni kot dejanski stroški (tj. proračunske kategorije A.1, 

A.2, A.3 [in A.6]): urna postavka se izračuna za celotno poslovno leto, kot sledi: 

 
{dejanski letni stroški za osebje (z izjemo dodatnega prejemka) za osebo,  

 

deljeno s  
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številom letnih produktivnih ur}, 

 

pri čemer se uporabijo stroški za osebje in število produktivnih ur za vsako celotno 

poslovno leto, ki ga zajema zadevno obdobje poročanja. Če poslovno leto na koncu 

obdobja poročanja ni zaključeno, morajo upravičenci uporabiti urno postavko 

zadnjega razpoložljivega zaključenega poslovnega leta.  

 

Upravičenci lahko za „število letnih produktivnih ur“ uporabijo eno od naslednjih 

možnosti:  

 

(i)  „nespremenljivo število ur“: 1 720 ur za osebe s polnim delovnim časom (ali 

ustrezno sorazmerno število ur za osebe, ki ne delajo s polnim delovnim 

časom);  

 

(ii)  „letne produktivne ure posameznika“: skupno število delovnih ur, ki jih oseba 

opravi v tem letu za upravičenca in ki se izračuna, kot sledi:  

 
{letne delovne ure osebe (na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kolektivne pogodbe ali 

nacionalnega prava, ki se uporabljata), 

 

ki se jim prištejejo  

 

opravljene nadure,  

 

od česar se odšteje  

 

odsotnost (na primer bolniški in izredni dopust)}. 

 

„Letne delovne ure“ pomenijo obdobje, v katerem mora osebje delati, biti na 

voljo delodajalcu in izvajati svoje dejavnosti ali naloge na podlagi pogodbe o 

zaposlitvi ali kolektivne pogodbe ali nacionalne zakonodaje o delovnem času, 

ki se uporabljata.  

 

Te možnosti ni mogoče uporabiti, če pogodba o zaposlitvi (ali kolektivna 

pogodba ali nacionalna zakonodaja o delovnem času, ki se uporabljata) ne 

omogoča določitve letnih delovnih ur; 

 

(iii)  „standardne letne produktivne ure“: standardno število letnih ur, ki ga na 

splošno uporablja upravičenec za svoje osebje v skladu s svojimi običajnimi 

praksami stroškovnega računovodstva. To število mora obsegati vsaj 90 % 

„standardnih letnih delovnih ur“.  

 

Te možnosti ni mogoče uporabiti, če ni veljavne reference za standardne letne 

delovne ure.  

 

Pri vseh možnostih se dejanski čas starševskega dopusta osebe, dodeljene ukrepu, 

lahko odšteje od števila letnih produktivnih ur. 

 

Alternativno lahko upravičenci izračunajo urno postavko na mesec, kot sledi: 
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{dejanski mesečni stroški za osebje (brez dodatnih prejemkov) za osebo,  

 

deljeno s  

 

{številom letnih produktivnih ur / 12}}, 

 

pri čemer se uporabijo stroški za osebje za vsak mesec in letne produktivne ure 

(dvanajstina) v skladu z možnostjo (i) ali (iii) zgoraj, tj. 

 

- nespremenljivim številom ur ali 

 

- standardnimi letnimi produktivnimi urami. 

 

Čas starševskega dopusta se pri izračunu urne postavke na mesec ne sme odšteti. 

Vendar lahko upravičenci prijavijo stroške za osebje, nastale v obdobjih starševskega 

dopusta, sorazmerno s časom, ki ga je oseba porabila za ukrep v navedenem 

poslovnem letu. 

 

Če se deli osnovnih prejemkov ustvarijo v obdobju, ki je daljše od enega meseca, 

lahko upravičenci vključijo le delež, ustvarjen v zadevnem mesecu (ne glede na 

znesek, ki je bil dejansko plačan za navedeni mesec).  

 

Vsak upravičenec mora v vsakem celotnem poslovnem letu uporabiti le eno možnost (na 

celotno poslovno leto ali na mesec);  

 

(b) za stroške za osebje, ki so prijavljeni na podlagi stroškov na enoto (tj. proračunske 

kategorije A.1, A.2, A.4, A.5 [in A.6]): urna postavka je ena od naslednjih:  

 

(i) za lastnike MSP ali upravičence, ki so fizične osebe: urna postavka iz Priloge 

2a (glej točki A.4 in A.5 zgoraj); ali 

 

(ii) za stroške za osebje, ki so prijavljeni v skladu z običajnimi praksami 

stroškovnega računovodstva upravičenca: urna postavka, ki jo upravičenec 

izračuna v skladu s svojimi običajnimi praksami stroškovnega računovodstva, 

če:  

 

- se uporabljene prakse stroškovnega računovodstva uporabljajo dosledno, na 

podlagi objektivnih meril in ne glede na vir financiranja; 

 

- se urna postavka izračuna z uporabo dejanskih stroškov za osebje, ki so 

knjiženi v računovodskih izkazih upravičenca, z izjemo vseh neupravičenih 

stroškov ali stroškov, vključenih v druge proračunske kategorije. 

 

Upravičenec lahko prilagodi dejanske stroške za osebje na podlagi elementov, 

predvidenih v proračunu, ali ocenjenih elementov. Navedeni elementi morajo 

biti relevantni za izračun stroškov za osebje in razumni ter morajo ustrezati 

objektivnim in preverljivim informacijam; 
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in 

 

- se urna postavka izračuna z uporabo števila letnih produktivnih ur (glej zgoraj). 

 

B. Neposredni stroški oddajanja podizvajalskih naročil (vključno s povezanimi dajatvami, 

davki in pristojbinami, kot je neodbitni davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plača 

upravičenec) so upravičeni, če so izpolnjeni pogoji iz člena 13.1.1. 

 

C. Neposredni stroški zagotavljanja finančne podpore tretjim osebam  

 

Ni relevantno. 

 

D. Drugi neposredni stroški  

 

D.1 Potni stroški in z njimi povezana nadomestila (vključno s povezanimi dajatvami, davki 

in pristojbinami, kot je neodbitni davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plača upravičenec) 

so upravičeni, če so v skladu z običajnimi praksami upravičenca glede potovanj. 

 

D.2 [Privzeta MOŽNOST 1: Stroški amortizacije opreme, infrastrukture ali drugih sredstev 

(novih ali rabljenih), kot so knjiženi v računovodskih izkazih upravičenca, so upravičeni, če 

so bila sredstva nabavljena v skladu s členom 10.1.1 ter odpisana v skladu z mednarodnimi 

računovodskimi standardi in običajnimi računovodskimi praksami upravičenca. 

 

Stroški najema ali zakupa opreme, infrastrukture ali drugih sredstev (vključno s povezanimi 

dajatvami, davki in pristojbinami, kot je neodbitni davek na dodano vrednost (DDV), ki ga 

plača upravičenec) so tudi upravičeni, če ne presegajo stroškov amortizacije podobne 

opreme, infrastrukture ali sredstev in ne vključujejo nobenih provizij.  

 

Stroški opreme, infrastrukture ali drugih sredstev, ki se prispevajo v naravi za plačilo, so 

upravičeni, če ne presegajo stroškov amortizacije podobne opreme, infrastrukture ali sredstev 

in ne vključujejo nobenih provizij ter če so izpolnjeni pogoji iz člena 11.1. 

 

Edini del stroškov, ki se bo upošteval, je tisti del, ki ustreza trajanju ukrepa in stopnji 

dejanske uporabe za namene ukrepa.] 

 

[MOŽNOST 2 (namesto zgornje možnosti), ki se uporabi, če je predvidena v delovnem 

programu
8
: Stroški nabave opreme, infrastrukture ali drugih sredstev (novih ali rabljenih) 

(kot so knjiženi v računovodskih izkazih upravičenca) so upravičeni, če so bili oprema, 

infrastruktura ali druga sredstva nabavljeni v skladu s členom 10.1.1. 

 

Stroški najema ali zakupa opreme, infrastrukture ali drugih sredstev (vključno s povezanimi 

dajatvami, davki in pristojbinami, kot je neodbitni davek na dodano vrednost (DDV), ki ga 

plača upravičenec) so tudi upravičeni, če ne presegajo stroškov amortizacije podobne 

opreme, infrastrukture ali sredstev in ne vključujejo nobenih provizij. 

 

                                                 
8  Ta možnost se uporabi kot izjema le, če jo upravičuje narava ukrepa in namen uporabe opreme ali sredstev, 

pod pogojem, da je predvidena v delovnem programu. 
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Stroški opreme, infrastrukture ali drugih sredstev, ki se prispevajo v naravi za plačilo, so 

upravičeni, če ne presegajo stroškov amortizacije podobne opreme, infrastrukture ali sredstev 

in ne vključujejo nobenih provizij ter če so izpolnjeni pogoji iz člena 11.1.] 

 

D.3 Stroški drugega blaga in storitev (vključno s povezanimi dajatvami, davki in 

pristojbinami, kot je neodbitni davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plača upravičenec) so 

upravičeni, če: 

 

(a) se blago in storitve nabavijo izrecno za ukrep in v skladu s členom 10.1.1 ali 

 

(b) če se prispevajo v naravi za plačilo in v skladu s členom 11.1. 

 

Takšno blago in storitve vključujejo na primer potrošni material in zaloge, razširjanje 

rezultatov (vključno z odprtim dostopom), zaščito rezultatov, potrdila o računovodskih 

izkazih (če jih zahteva sporazum), potrdila o metodologiji, prevode in objave. 

 

D.4 Usredstveni in operativni stroški „velike raziskovalne infrastrukture“
9
 [Privzeta 

MOŽNOST 1:, ki se neposredno uporablja za ukrep, so upravičeni, če: 

 

(a)  vrednost velike raziskovalne infrastrukture predstavlja vsaj 75 % skupnih osnovnih 

sredstev (po zgodovinski vrednosti v zadnji zaključeni bilanci stanja pred datumom 

podpisa sporazuma ali kot je določeno na podlagi stroškov najema in zakupa 

raziskovalne infrastrukture
10

); 

 

(b)  Komisija pozitivno oceni metodologijo upravičenca za prijavo stroškov za velike 

raziskovalne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: predhodna ocena); 

 

(c)  upravičenec kot neposredne upravičene stroške prijavi samo tisti del stroškov, ki 

ustreza trajanju ukrepa in stopnji dejanske uporabe za namene ukrepa, in 

 

(d)  izpolnjujejo pogoje, ki so podrobneje navedeni v opombah k sporazumom o dodelitvi 

nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020.] 

 

[MOŽNOST 2, ki se uporablja, če je predvidena v delovnem programu: Ni relevantno.] 

 

                                                 
9  „Velika raziskovalna infrastruktura“ pomeni raziskovalno infrastrukturo v skupni vrednosti vsaj 

20 milijonov EUR za upravičenca, izračunani kot seštevek zgodovinskih vrednosti sredstev posamezne 

raziskovalne infrastrukture tega upravičenca, kot so izkazane v njegovi zadnji zaključeni bilanci stanja pred 

datumom podpisa sporazuma ali kot je določeno na podlagi stroškov najema in zakupa raziskovalne 

infrastrukture. 
10  Za opredelitev pojma glej člen 2(6) uredbe št. 1291/2013 o okvirnem programu Obzorje 2020: „raziskovalna 

infrastruktura“ pomeni objekte, vire in storitve, ki jih uporabljajo raziskovalne skupnosti za raziskave in 

spodbujanje inovacij na svojih področjih. Po potrebi se lahko uporabljajo izven področja raziskav, na primer 

pri izobraževanju ali javnih storitvah. Zajemajo glavno znanstveno opremo ali sklope instrumentov, 

kognitivne vire, kot so zbirke, arhivi ali znanstveni podatki, e-infrastrukturo, kot so podatki, računalniški 

sistemi in komunikacijska omrežja, ter vso drugo infrastrukturo edinstvene narave, ki je bistvena za 

doseganje odličnosti pri raziskavah in inovacijah. Takšna infrastruktura je lahko „na enem mestu“, 

„virtualna“ ali „razpršena“. 
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D.5 Stroški notranje zaračunanih blaga in storitev, ki se neposredno uporabljajo za ukrep, 

so upravičeni, če: 

 

(a) so prijavljeni na podlagi stroškov na enoto, izračunanih v skladu z običajnimi 

praksami stroškovnega računovodstva upravičenca; 

  

(b) se uporabljene prakse stroškovnega računovodstva uporabljajo dosledno, na podlagi 

objektivnih meril in ne glede na vir financiranja; 

 

(c) se stroški na enoto izračunajo z uporabo dejanskih stroškov blaga ali storitev, ki so 

knjiženi v računovodskih izkazih upravičenca, z izjemo vseh neupravičenih stroškov 

ali stroškov, vključenih v druge proračunske kategorije.  

 

Upravičenec lahko prilagodi dejanske stroške na podlagi elementov, predvidenih v 

proračunu, ali ocenjenih elementov. Navedeni elementi morajo biti relevantni za 

izračun stroškov in razumni ter morajo ustrezati objektivnim in preverljivim 

informacijam;  

 

(d) stroški na enoto ne vključujejo stroškovnih postavk, ki niso neposredno povezane s 

proizvodnjo oziroma zagotavljanjem zaračunanih blaga ali storitev.  

 

„Notranje zaračunani blago in storitve“ pomenijo blago ali storitve, ki jih upravičenec 

zagotavlja neposredno za ukrep in jih vrednoti na podlagi svojih običajnih praks stroškovnega 

računovodstva. 

 

E. Posredni stroški  
 

Posredni stroški so upravičeni, če so prijavljeni na podlagi pavšalne stopnje v višini 25 % 

upravičenih neposrednih stroškov (glej člen 5.2 in točke A do D zgoraj), ki izključujejo:  

 

(a)  stroške oddajanja podizvajalskih naročil [in]   

 

(b) stroške prispevkov v naravi, ki jih zagotovijo tretje osebe in se ne uporabljajo v 

prostorih upravičenca; 

 

(c) ni relevantno; 

 

(d)  ni relevantno. 

 

Upravičenci, ki prejemajo nepovratna sredstva za poslovanje
11

, ki se financirajo iz 

proračuna EU ali Euratoma, ne morejo prijaviti posrednih stroškov za obdobje, v katerem 

                                                 
11  Za opredelitev pojma glej člen 121(1)(b) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba 

št. 966/2012) (UL L 218, 26.10.2012, str. 1): „nepovratna sredstva za poslovanje“ so neposredni finančni 

prispevki v obliki nepovratnih sredstev iz proračuna za financiranje delovanja organa, ki si prizadeva za cilj v 

splošnem interesu EU ali ima cilj, ki je del politike EU in jo podpira. 
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prejemajo nepovratna sredstva za poslovanje, razen če lahko dokažejo, da nepovratna sredstva 

za poslovanje ne krijejo nobenih stroškov ukrepa. 

 

F. Posebna(-e) stroškovna(-e) kategorija(-e) 

 

Ni relevantno. 

 

6.3 Pogoji za upravičenost stroškov povezanih tretjih oseb   

 

[MOŽNOST 1, če se uporablja člen 14: Stroški, ki so jih imele povezane tretje osebe, so 

upravičeni, če smiselno izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za upravičenost, ki so določeni 

v tem členu (člen 6.1 in 6.2) in členu 14.1.1.] 

 

[MOŽNOST 2: Ni relevantno.] 

 

6.4 Pogoji za upravičenost prispevkov v naravi, ki jih tretje osebe zagotovijo 

brezplačno  

 

Prispevki v naravi, ki se zagotovijo brezplačno, so upravičeni neposredni stroški (za 

upravičenca [ali povezano tretjo osebo]), če stroški, ki so jih imele tretje osebe, smiselno 

izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za upravičenost, ki so določeni v tem členu (člen 6.1 

in 6.2) in členu 12.1.   

 

6.5 Neupravičeni stroški 

 

„Neupravičeni stroški“ so: 

 

(a) stroški, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev (člen 6.1 do 6.4), zlasti: 

 

(i) stroški v zvezi z donosom od kapitala; 

 

(ii) dolgovi in stroški servisiranja dolga; 

 

(iii) rezervacije za prihodnje izgube ali dolgove; 

 

(iv) dolgovane obresti;  

 

(v) dvomljivi dolgovi;  

 

(vi) negativne tečajne razlike; 

 

(vii) bančni stroški, ki jih zaračuna banka upravičenca za nakazila agencije;  

 

(viii) prekomerni ali nepremišljeni izdatki; 

 

(ix) odbitni DDV; 

  

(x) stroški, ki nastanejo med prekinitvijo izvajanja ukrepa (glej člen 49); 
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(b)  stroški, ki so prijavljeni 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, razen če lahko dokaže, da nepovratna 

sredstva za poslovanje ne krijejo nobenih stroškov ukrepa[;][.]  

 

[(c) MOŽNOST za stroškovne kategorije, ki so v delovnem programu izrecno 

izključene: [vstavite poimenovanje izključene stroškovne kategorije]].  

 

6.6 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 PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK 

 

ODDELEK 1 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z IZVAJANJEM UKREPA 

 

ČLEN 7 – SPLOŠNA OBVEZNOST PRAVILNEGA IZVAJANJA UKREPA 

 

7.1  Splošna obveznost pravilnega izvajanja ukrepa 

 

Upravičenci morajo 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.  

 

Upravičenci morajo zagotoviti, da se naloge ukrepa, opisane v Prilogi 1, izvajajo pod 

vodstvom [glavnega raziskovalca][glavnih raziskovalcev]. 

 

7.2 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 8 – SREDSTVA ZA IZVAJANJE UKREPA – TRETJE OSEBE, KI 

SODELUJEJO PRI UKREPU 

 

Upravičenci morajo imeti ustrezna sredstva za izvajanje ukrepa.  

 

Če je potrebno za izvedbo ukrepa, lahko upravičenci:  

 

- nabavijo blago, gradnje in storitve (glej člen 10);  
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- uporabijo prispevke v naravi, ki jih tretje osebe zagotovijo za plačilo (glej člen 11); 

 

- uporabijo prispevke v naravi, ki jih tretje osebe zagotovijo brezplačno (glej člen 12);  

 

- izvajanje nalog ukrepa, ki so opisane v Prilogi 1, zaupajo podizvajalcem (glej člen 13); 

 

- izvajanje nalog ukrepa, ki so opisane v Prilogi 1, zaupajo povezanim tretjim osebam 

(glej člen 14); 

 

- izvajanje nalog ukrepa, ki so opisane v Prilogi 1, zaupajo mednarodnim partnerjem 

(glej člen 14a). 

 

Upravičenci v teh primerih ohranijo izključno odgovornost do agencije in drugih 

upravičencev za izvedbo ukrepa.  

 

ČLEN 9 – IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI UPRAVIČENCEV, KI NE 

PREJEMAJO SREDSTEV EU  
 

[MOŽNOST 1 za upravičence, ki ne prejemajo sredstev EU: 9.1 Pravila za izvajanje nalog 

ukrepa s strani upravičencev, ki ne prejemajo sredstev EU 

 

Upravičenci, ki [niso upravičeni do sredstev EU][ali][ne zahtevajo sredstev] (v nadaljnjem 

besedilu: upravičenci, ki ne prejemajo sredstev EU), morajo naloge ukrepa, ki so jim 

dodeljene v Prilogi 1, izvajati v skladu s členom 7.1.  

 

Njihovi stroški so ocenjeni v Prilogi 2, vendar: 

 

- ne bodo povrnjeni in 

 

- ne bodo upoštevani pri izračunu nepovratnih sredstev (glej člen 5.2, 5.3 in 5.4 ter 

člen 21). 

 

[MOŽNOST A, če upravičenec, ki ne prejema sredstev EU, NI glavni upravičenec in nima 

povezanih tretjih oseb, ki prejemajo sredstva EU: Poglavje 3, členi 10 do 14, člen 18.1.2, 

člen 20.3 in 20.4, člen 21, člen 23a, člen 26.4, člen 27.2, člen 28.1 [MOŽNOST: (z izjemo 

dodatnih obveznosti izkoriščanja rezultatov)], člen 28.2, člen 30.3 in člen 31.5 ter členi 40, 

42, 43, 44, 47 in 48 se ne uporabljajo za [privzeta MOŽNOST 1: te 

upravičence][MOŽNOST 2, če se za nepovratna sredstva uporablja več kot ena od teh treh 

možnosti: [vstavite kratko ime upravičenca]].  

 

Pri [teh upravičencih][tem upravičencu] se ne bodo izvajala finančna preverjanja, pregledi 

in revizije na podlagi člena 22.] 

 

[MOŽNOST B, če ima upravičenec/koordinator, ki ne prejema sredstev EU, povezane tretje 

osebe, ki prejemajo sredstva EU: Poglavje 3, členi 10 do 14, člen 20.4, člen 23a in člen 40 se 

ne uporabljajo za [privzeta MOŽNOST 1: te upravičence][MOŽNOST 2, če se za 
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nepovratna sredstva uporablja več kot ena od teh treh možnosti: [vstavite kratko ime 

upravičenca]].  

Člen 26.4, člen 27.2, člen 28.1 [MOŽNOST: (z izjemo dodatnih obveznosti izkoriščanja 

rezultatov)], člen 28.2, člen 30.3 in člen 31.5 se ne uporabljajo za rezultate, ki so bili 

ustvarjeni brez sredstev EU. 

Pri [teh upravičencih][tem upravičencu] se ne bodo izvajala finančna preverjanja, pregledi 

in revizije na podlagi člena 22 za [njihove][njegove] lastne stroške.] 

[MOŽNOST C, če JE upravičenec, ki ne prejema sredstev EU, glavni upravičenec in nima 

povezanih tretjih oseb, ki prejemajo sredstva EU: Poglavje 3, členi 10 do 14, člen 18.1.2, 

člen 20.4, člen 23a, člen 26.4, člen 27.2, člen 28.1 [MOŽNOST: (z izjemo dodatnih 

obveznosti izkoriščanja rezultatov)], člen 28.2, člen 30.3, člen 31.5 in člen 40 se ne 

uporabljajo za [privzeta MOŽNOST 1: te upravičence][MOŽNOST 2, če se za nepovratna 

sredstva uporablja več kot ena od teh treh možnosti: [vstavite kratko ime upravičenca]].  

Pri [teh upravičencih][tem upravičencu] se ne bodo izvajala finančna preverjanja, pregledi 

in revizije na podlagi člena 22 za [njihove][njegove] lastne stroške.] 

 

Upravičenci, ki ne prejemajo sredstev EU, lahko drugemu upravičencu zagotovijo prispevke v 

naravi. V tem primeru se za namene členov 11 in 12 štejejo za tretjo osebo. 

 

[dodatna MOŽNOST za upravičence, ki ne zahtevajo sredstev: Če upravičenec, ki ne 

zahteva sredstev, sredstva prejme pozneje (s spremembo sporazuma; glej člen 55), vse 

obveznosti veljajo retroaktivno.] 

 

9.2  Posledice neskladnosti 

 

Če upravičenec, ki ne prejema sredstev EU, prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega 

člena, se lahko njegovo sodelovanje pri sporazumu odpove (glej člen 50). 

 

Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6, ki se uporabljajo v tem primeru.] 

  

[MOŽNOST 2: Ni relevantno.] 

 

ČLEN 10 – NABAVA BLAGA, GRADENJ ALI STORITEV 

 

10.1  Pravila za nabavo blaga, gradenj ali storitev 

 

10.1.1 Če je potrebno za izvedbo ukrepa, lahko upravičenci nabavijo blago, gradnje ali 

storitve.  

 

Upravičenci morajo pri takšnih nabavah zagotoviti, da se izbere najugodnejša ponudba ali, če 

je ustrezno, najnižja cena. Pri tem se morajo izogibati vsakršnemu navzkrižju interesov (glej 

člen 35).  
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[MOŽNOST: Če nabavna vrednost preseže […] EUR, morajo upravičenci upoštevati tudi 

naslednja pravila: […].
12

] 

 

Upravičenci morajo 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 njihovih izvajalcih. 

 

10.1.2  Upravičenci, ki so „(javni) naročniki“ v smislu Direktive 2004/18/ES
13

 (ali 

2014/24/EU
14

) ali „naročniki“ v smislu Direktive 2004/17/ES
15

 (ali 2014/25/EU
16

), morajo 

spoštovati nacionalno pravo o javnih naročilih, ki se uporablja. 

 

10.2  Posledice neskladnosti 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz člena 10.1.1, se bodo stroški v 

zvezi z zadevnim naročilom šteli za neupravičene (glej člen 6) in bodo zavrnjeni (glej 

člen 42). 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz člena 10.1.2, 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 11 – UPORABA PRISPEVKOV V NARAVI, KI JIH TRETJE OSEBE 

ZAGOTOVIJO ZA PLAČILO 

 

11.1  Pravila za uporabo prispevkov v naravi za plačilo 

 

Če je potrebno za izvedbo ukrepa, lahko upravičenci uporabijo prispevke v naravi, ki jih tretje 

osebe zagotovijo za plačilo. 

 

Upravičenci lahko stroške v zvezi s plačilom prispevkov v naravi prijavijo kot upravičene 

(glej člen 6.1 in 6.2) do višine stroškov tretjih oseb za začasno napotene osebe, prispevano 

                                                 
12  Če se odredbodajalec odloči, da bo določil posebna pravila, mora pri tem ustrezno upoštevati načelo 

sorazmernosti in vrednost naročil ter sorazmerno višino prispevkov EU glede na skupne stroške ukrepa in 

tveganje. Posebna pravila morajo temeljiti na pravilih iz finančne uredbe. Izogniti se je treba preprostemu 

sklicevanju na finančno uredbo brez jasne navedbe določb, ki se uporabljajo. Posebna pravila se lahko 

določijo samo za oddajo naročil, katerih vrednost je višja od 60 000 EUR. Odredbodajalec lahko na podlagi 

ocene tveganja določi prag, ki je višji od 60 000 EUR. 
13  Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za 

oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L 134, 30.4.2004, str. 114). 
14  Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in 

razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65). 
15  Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za 

oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih 

storitev (UL L 134, 30.4.2004, str. 1). 
16  Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju 

naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih 

storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 243). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:SL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:SL:NOT
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opremo, infrastrukturo ali druga sredstva ali drugo prispevano blago in storitve. Ti stroški 

bodo izkazani v računovodskih izkazih upravičencev in se bodo šteli za stroške, ki so jih imeli 

upravičenci (glej člen 6.1 in 6.2). 

 

Tretje osebe in njihovi prispevki morajo biti določeni v Prilogi 1. Vendar lahko agencija brez 

spremembe sporazuma (glej člen 55) odobri prispevke v naravi, ki niso določeni v Prilogi 1, 

če: 

 

- so posebej upravičeni v rednem finančnem poročilu in  

 

- njihova uporaba ne povzroči sprememb sporazuma, ki bi vzbudile dvome o sklepu o 

dodelitvi nepovratnih sredstev ali ki bi kršile načelo enake obravnave vložnikov vlog 

za nepovratna sredstva. 

 

Upravičenci morajo 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 tretjih osebah. 

 

11.2 Posledice neskladnosti 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se bodo stroški v zvezi s 

plačilom prispevkov v naravi 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 12 – UPORABA PRISPEVKOV V NARAVI, KI JIH TRETJE OSEBE 

ZAGOTOVIJO BREZPLAČNO 

 

12.1 Pravila za uporabo brezplačnih prispevkov v naravi 

 

Če je potrebno za izvedbo ukrepa, lahko upravičenci uporabijo prispevke v naravi, ki jih tretje 

osebe zagotovijo brezplačno.  

 

Upravičenci lahko stroške, ki so jih imele tretje osebe za začasno napotene osebe, prispevano 

opremo, infrastrukturo ali druga sredstva ali drugo prispevano blago in storitve, prijavijo kot 

upravičene v skladu s členom 6.4. 

 

Tretje osebe in njihovi prispevki morajo biti določeni v Prilogi 1. Vendar lahko agencija brez 

spremembe sporazuma (glej člen 55) odobri prispevke v naravi, ki niso določeni v Prilogi 1, 

če: 

 

- so posebej upravičeni v rednem finančnem poročilu in 

 

- njihova uporaba ne povzroči sprememb sporazuma, ki bi vzbudile dvome o sklepu o 

dodelitvi nepovratnih sredstev ali ki bi kršile načelo enake obravnave vložnikov vlog za 

nepovratna sredstva. 
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Upravičenci morajo 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 tretjih osebah. 

 

12.2  Posledice neskladnosti 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se bodo stroški, ki so jih 

imele tretje osebe v zvezi s prispevkom v naravi, 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 13 – IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI PODIZVAJALCEV 

 

13.1 Pravila za oddajanje podizvajalskih naročil za izvajanje nalog ukrepa 

 

13.1.1 Če je potrebno za izvedbo ukrepa, lahko upravičenci oddajo podizvajalska naročila, ki 

zajemajo izvajanje določenih nalog ukrepa, ki so opisane v Prilogi 1. 

 

Oddajanje podizvajalskih naročil se lahko nanaša le na omejen del ukrepa.  

 

Upravičenci morajo pri oddajanju podizvajalskih naročil zagotoviti, da se izbere najugodnejša 

ponudba ali, če je ustrezno, najnižja cena. Pri tem se morajo izogibati vsakršnemu navzkrižju 

interesov (glej člen 35).  

 

[MOŽNOST: Če vrednost podizvajalskega naročila preseže […] EUR, morajo upravičenci 

upoštevati tudi naslednja pravila: […].
17

] 

 

Naloge, ki jih je treba izvajati, in ocenjene stroške za vsako podizvajalsko naročilo je treba 

določiti v Prilogi 1, skupne ocenjene stroške oddajanja podizvajalskih naročil na 

posameznega upravičenca pa v Prilogi 2. Vendar lahko agencija brez spremembe sporazuma 

(glej člen 55) odobri podizvajalska naročila, ki niso določena v prilogah 1 in 2, če: 

 

- so posebej upravičena v rednem finančnem poročilu in  

 

- ne povzročijo sprememb sporazuma, ki bi vzbudile dvome o sklepu o dodelitvi 

nepovratnih sredstev ali ki bi kršile načelo enake obravnave vložnikov vlog za 

nepovratna sredstva. 

 

                                                 
17  Če se odredbodajalec odloči, da bo določil posebna pravila, mora pri tem ustrezno upoštevati načelo 

sorazmernosti in vrednost naročil ter sorazmerno višino prispevkov EU glede na skupne stroške ukrepa in 

tveganje. Posebna pravila morajo temeljiti na pravilih iz finančne uredbe. Izogniti se je treba preprostemu 

sklicevanju na finančno uredbo brez jasne navedbe določb, ki se uporabljajo. Posebna pravila se lahko 

določijo samo za oddajo naročil, katerih vrednost je višja od 60 000 EUR. Odredbodajalec lahko na podlagi 

ocene tveganja določi prag, ki je višji od 60 000 EUR.  
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[MOŽNOST za zaupne informacije: Naloge ukrepa, ki vključujejo zaupne informacije, so 

lahko predmet podizvajalskega naročila samo po izrecni (pisni) odobritvi agencije (glej 

člen 37).] 

 

Upravičenci morajo 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 njihovih podizvajalcih. 

 

13.1.2 Upravičenci morajo zagotoviti, da se njihove obveznosti iz členov 35, 36, 38 in 46 

uporabljajo tudi za podizvajalce. 

 

Upravičenci, ki so „(javni) naročniki“ v smislu Direktive 2004/18/ES (ali 2014/24/EU) ali 

„naročniki“ v smislu Direktive 2004/17/ES (ali 2014/25/EU), morajo spoštovati nacionalno 

pravo o javnih naročilih, ki se uporablja. 

 

13.2  Posledice neskladnosti 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz člena 13.1.1, se bodo stroški v 

zvezi z zadevnim podizvajalskim naročilom šteli za neupravičene (glej člen 6) in bodo 

zavrnjeni (glej člen 42). 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz člena 13.1.2, 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 14 – IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI POVEZANIH TRETJIH OSEB 

 

[MOŽNOST 1: 14.1  Pravila za zaupanje izvajanja dela ukrepa povezanim tretjim osebam  

 

14.1.1 Naslednji pridruženi subjekti
18

 in tretje osebe, ki so pravno povezane z 

upravičencem
19

 (v nadaljnjem besedilu: povezane tretje osebe), lahko izvajajo naloge ukrepa, 

ki so jim dodeljene v Prilogi 1: 

                                                 
18  Za opredelitev pojma glej člen 2(1)(2) uredbe št. 1290/2013 o pravilih za sodelovanje: „pridruženi subjekt“ 

pomeni vsak pravni subjekt, ki: 

– je pod neposrednim ali posrednim nadzorom udeleženca ali 

– je pod istim neposrednim ali posrednim nadzorom kot udeleženec ali  

– neposredno ali posredno nadzoruje udeleženca.  

„Nadzor“ je lahko v kateri koli od naslednjih oblik: 

(a) neposredni ali posredni več kot 50-odstotni delež nominalne vrednosti emisijskega osnovnega 

kapitala v zadevnem pravnem subjektu ali večina glasovalnih pravic delničarjev ali družabnikov 

navedenega subjekta ali 

(b) dejanska ali pravna neposredna ali posredna pristojnost odločanja v zadevnem pravnem subjektu. 

Vendar naslednji odnosi med pravnimi subjekti sami po sebi ne štejejo za nadzorni odnos: 

(a) ista javna investicijska korporacija, institucionalni vlagatelj ali družba tveganega kapitala ima 

neposredni ali posredni več kot 50-odstotni delež nominalne vrednosti emisijskega osnovnega 

kapitala ali večino glasovalnih pravic delničarjev ali družabnikov; 

(b) zadevne pravne subjekte ima v lasti ali jih nadzira isti javni organ. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:SL:NOT
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–  [ime subjekta (kratko ime)], pridružen [kratko ime upravičenca] ali povezan z njim 

[MOŽNOST, če se zahteva solidarna odgovornost:, če sprejme solidarno 

odgovornost z upravičencem (glej Prilogo 3a)] 

–  [ime subjekta (kratko ime)], pridružen [kratko ime upravičenca] ali povezan z njim 

[MOŽNOST, če se zahteva solidarna odgovornost:, če sprejme solidarno 

odgovornost z upravičencem (glej Prilogo 3a)] 

[enako za druge povezane tretje osebe]  

 

Povezane tretje osebe lahko prijavijo kot upravičene tiste stroške, ki so jih imele pri izvajanju 

nalog ukrepa v skladu s členom 6.3.  

 

Upravičenci morajo 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 povezanih tretjih osebah. 

 

14.1.2 Upravičenci morajo zagotoviti, da se njihove obveznosti iz členov 18, 20, 35, 36 in 38 

uporabljajo tudi za povezane tretje osebe.  

 

14.2 Posledice neskladnosti  

 

Če pride do kršitve katere koli obveznosti iz člena 14.1.1, se bodo stroški povezane tretje 

osebe šteli za neupravičene (glej člen 6) in bodo zavrnjeni (glej člen 42).  

 

Če pride do kršitve katere koli obveznosti iz člena 14.1.2, se nepovratna sredstva lahko 

zmanjšajo (glej člen 43). 

 

Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6.] 

 

[MOŽNOST 2: Ni relevantno.] 

 

ČLEN 14a – IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI MEDNARODNIH 

PARTNERJEV 

 

[MOŽNOST 1: 14a.1 Pravila za zaupanje izvajanja dela ukrepa mednarodnim partnerjem 

 

Naslednji mednarodni partnerji
20

 lahko izvajajo naloge ukrepa, ki so jim dodeljene v Prilogi 

1: 

 

- [ime subjekta (kratko ime)], mednarodni partner [kratko ime upravičenca]  

- [ime subjekta (kratko ime)], mednarodni partner [kratko ime upravičenca]  

                                                                                                                                                         
19  „Tretja oseba, ki je pravno povezana z upravičencem,“ je vsak pravni subjekt, ki je pravno povezan z 

upravičencem, kar vključuje sodelovanje, ki ni omejeno na ukrep. 
20  „Mednarodni partner“ je vsak pravni subjekt s sedežem v nepridruženi tretji državi, ki ni upravičen do 

sredstev v skladu s členom 10 uredbe št. 1290/2013 o pravilih za sodelovanje. 
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[enako za druge mednarodne partnerje] 

 

Stroški mednarodnih partnerjev so ocenjeni v Prilogi 2, vendar: 

 

 ne bodo povrnjeni in 

 

 ne bodo upoštevani pri izračunu nepovratnih sredstev. 

 

Upravičenci morajo 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 njihovih mednarodnih partnerjih. 

  

Upravičenci morajo zagotoviti, da se njihove obveznosti iz člena 18.1.1, člena 20.2 ter členov 

35, 36 in 38 uporabljajo tudi za njihove mednarodne partnerje. 

 

14a.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.] 

 

[MOŽNOST 2: Ni relevantno.] 

 

ČLEN 15 – FINANČNA PODPORA TRETJIM OSEBAM 

 

Ni relevantno. 

  

ČLEN 16 – ZAGOTAVLJANJE NADNACIONALNEGA ALI VIRTUALNEGA 

DOSTOPA DO RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE 

 

Ni relevantno. 

 

 

ODDELEK 2  PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM 

NEPOVRATNIH SREDSTEV  

 

ČLEN 17 – SPLOŠNE OBVEZNOSTI OBVEŠČANJA 

 

17.1 Splošna obveznost posredovanja informacij na zahtevo  

 

Upravičenci morajo med izvajanjem ukrepa ali pozneje v skladu s členom 41.2 posredovati 

vse informacije, ki se zahtevajo zaradi preverjanja upravičenosti stroškov, pravilnega 

izvajanja ukrepa in izpolnjevanja katerih koli drugih obveznosti iz sporazuma.  

 

17.2 Obveznost dopolnjevanja informacij in obveščanja o dogodkih in okoliščinah, ki 

bi verjetno vplivali na sporazum 
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Vsak upravičenec mora dopolnjevati informacije, ki so shranjene v registru upravičencev na 

portalu za udeležence (prek elektronskega sistema komunikacije; glej člen 52), zlasti 

informacije o imenu, naslovu, pravnih zastopnikih, pravni obliki in vrsti organizacije. 

 

Vsak upravičenec mora nemudoma obvestiti glavnega upravičenca, ki mora nato nemudoma 

obvestiti agencijo in druge upravičence, o čemer koli od naslednjega:  

 

(a) o dogodkih, ki bi verjetno znatno vplivali na izvajanje ukrepa ali finančne interese EU 

ali povzročili zamudo pri izvajanju ukrepa, zlasti: 

 

(i) spremembah njegovih pravnih, finančnih, tehničnih, organizacijskih ali 

lastniških okoliščin [ali okoliščin z njim povezanih tretjih oseb in  

 

(ii) spremembah imena, naslova, pravne oblike in vrste organizacije z njim 

povezanih tretjih oseb;] 

 

(b) o okoliščinah, ki vplivajo na: 

 

(i) odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev ali 

 

(ii) izpolnjevanje zahtev iz sporazuma. 

 

17.3 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 18 – HRANJENJE DOKUMENTOV – DOKAZILA 

 

18.1 Obveznost hranjenja dokumentov in drugih dokazil 

 

Upravičenci morajo [privzeta MOŽNOST 1: pet let][MOŽNOST 2 za nepovratna sredstva 

nizke vrednosti
21

: tri leta] po plačilu razlike hraniti dokumente in druga dokazila, da bi lahko 

dokazali pravilno izvajanje ukrepa in upravičenost stroškov, ki so jih prijavili.  

 

Predložiti jih morajo na zahtevo (glej člen 17) ali v okviru preverjanj, pregledov, revizij ali 

preiskav (glej člen 22).  

 

                                                 
21  Za opredelitev pojma glej člen 185 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o 

pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki 

se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 362, 31.12.2012, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: uredba 

št. 1268/2012 o pravilih uporabe): „nepovratna sredstva nizke vrednosti“ ne presegajo 60 000 EUR. 
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Če na podlagi sporazuma potekajo preverjanja, pregledi, revizije, preiskave, pravdni postopki 

ali druge izterjave zahtevkov (vključno z razširitvijo ugotovitev; glej člen 22), morajo 

upravičenci dokumente in druga dokazila hraniti do konca teh postopkov. 

 

Upravičenci morajo 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.   

 

18.1.1 Dokumenti in druga dokazila o znanstvenem in tehničnem izvajanju 

 

Upravičenci morajo hraniti dokumente in druga dokazila o znanstvenem in tehničnem 

izvajanju ukrepa v skladu s sprejetimi standardi na zadevnem področju. 

 

18.1.2 Dokumenti in druga dokazila za utemeljitev prijavljenih stroškov 

 

Upravičenci morajo hraniti dokumente in dokazila za utemeljitev prijavljenih stroškov, in 

sicer: 

 

(a)  za dejanske stroške: ustrezne dokumente in druga dokazila, kot so pogodbe, 

podizvajalske pogodbe, računi in računovodske evidence, s katerimi dokažejo 

prijavljene stroške. Poleg tega morajo običajne prakse stroškovnega računovodstva in 

postopki notranjega kontroliranja upravičencev omogočati neposredno uskladitev 

prijavljenih zneskov z zneski, knjiženimi v njihovih računovodskih izkazih, ter zneski, 

navedenimi v dokazilih; 

 

(b) za stroške na enoto: ustrezne dokumente in druga dokazila o številu prijavljenih enot. 

Upravičencem ni treba opredeliti dejanskih kritih upravičenih stroškov ali hraniti ali 

predložiti dokazil (na primer računovodskih izkazov), da dokažejo znesek, prijavljen 

na enoto.     

 

Upravičenci morajo za stroške na enoto, izračunane v skladu z običajnimi 

praksami stroškovnega računovodstva upravičenca, hraniti tudi ustrezne 

dokumente in dokazila o tem, da uporabljene prakse stroškovnega računovodstva 

izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v členu 6.2.  

 

Upravičenci [in povezane tretje osebe] lahko Komisiji v odobritev predložijo potrdilo 

(sestavljeno v skladu s Prilogo 6), v katerem je navedeno, da njihove običajne prakse 

stroškovnega računovodstva izpolnjujejo te pogoje (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o 

metodologiji). Če je potrdilo odobreno, se stroški, ki so prijavljeni v skladu s to 

metodologijo, naknadno ne bodo več izpodbijali, razen če upravičenci prikrijejo 

informacije za namen odobritve; 

 

(c) za stroške na podlagi pavšalne stopnje: ustrezne dokumente in druga dokazila o 

upravičenosti stroškov, pri katerih se uporablja pavšalna stopnja. Upravičencem ni 

treba opredeliti kritih stroškov ali predložiti dokazil (na primer računovodskih 

izkazov), da dokažejo znesek, prijavljen na podlagi pavšalne stopnje.  

 

Poleg tega morajo upravičenci za stroške za osebje (ki so prijavljeni kot dejanski stroški ali 

na podlagi stroškov na enoto) voditi časovne evidence za število prijavljenih ur. Časovne 
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evidence morajo biti v pisni obliki, najmanj enkrat mesečno pa jih morajo potrditi osebe, ki 

delajo na ukrepu, ter njihovi nadzorniki. Če zanesljivih časovnih evidenc, v katerih so 

navedene ure, opravljene na ukrepu, ni, lahko agencija sprejme drugačna dokazila o številu 

prijavljenih ur, če meni, da nudijo ustrezno zagotovilo.  

 

Izjema od tega pravila je, da za osebe, ki delajo izključno na ukrepu, časovnih evidenc ni 

treba voditi, če upravičenec podpiše izjavo, s katero potrdi, da zadevne osebe delajo izključno 

na ukrepu.  

 

[MOŽNOST, če se uporablja člen 14: Za stroške, ki jih prijavijo povezane tretje osebe (glej 

člen 14), mora izvirnike računovodskih izkazov in potrdil o računovodskih izkazih povezanih 

tretjih oseb hraniti upravičenec.] 

 

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), 

nepovratna sredstva pa se lahko zmanjšajo (glej člen 43).  

 

Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6.  

 

ČLEN 19 – PREDLOŽITEV KONČNIH REZULTATOV 

 

19.1 Obveznost predložitve končnih rezultatov  

 

Glavni upravičenec mora predložiti „končne rezultate“, ki so opredeljeni v Prilogi 1, v 

skladu z roki in pogoji, določenimi v navedeni prilogi.  

 

19.2 Posledice neskladnosti 

 

Če glavni upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, lahko agencija 

uporabi katerega koli od ukrepov, opisanih v poglavju 6. 

 

ČLEN 20 – POROČANJE – ZAHTEVKI ZA PLAČILO 

 

20.1  Obveznost predložitve poročil  

 

Glavni upravičenec mora agenciji predložiti (glej člen 52) znanstvena in finančna poročila, 

določena v tem členu. Finančno poročilo vključuje zahtevke za plačilo.  

 

Poročila je treba sestaviti s pomočjo obrazcev in predlog iz elektronskega sistema 

komunikacije (glej člen 52). 

 

20.2  Znanstveno poročanje – obdobja poročanja 

 

Ukrep je razdeljen na naslednja „obdobja znanstvenega poročanja“: 

 

- OZP1: od meseca 1 do meseca [X]  
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- [OZP2: od meseca [X+1] do meseca [Y]  

- OZP3: od meseca [Y+1] do meseca [Z]  

- [enako za vsa druga OZP]  

-  končno OZP: od meseca [N+1] do [zadnjega meseca projekta].] 

 

Glavni upravičenec mora agenciji predložiti:  

 

- v 60 dneh po koncu vsakega obdobja (razen zadnjega) „redno znanstveno poročilo“ 

in 

 

- v 60 dneh po koncu zadnjega obdobja poročanja „končno znanstveno poročilo“.  

 

Redno znanstveno poročilo mora vključevati:  

 

(a) informacije o znanstvenem napredku dela;  

 

(b) dosežke in rezultate ukrepa, kot so objave, in izjavo o vsaki večji spremembi 

znanstvene strategije; 

 

(c) informacije o tem, ali in kako je bil zagotovljen prost dostop do teh rezultatov (glej 

člen 29); 

 

(d) povzetek dosežkov ukrepa za objavo s strani agencije.   

 

Končno znanstveno poročilo mora: 

 

(a) predstaviti končne rezultate, dosežke in sklepe ukrepa ter način njihovega razširjanja 

(vključno z znanstvenimi objavami) (glej člen 29); 

 

(b) vsebovati povzetek dosežkov ukrepa za objavo s strani agencije. 

 

20.3  Finančno poročanje – zahtevki za plačilo – obdobja poročanja 

 

Ukrep je razdeljen na naslednja „obdobja finančnega poročanja“:  

 

- OFP1: od meseca 1 do meseca [X]  

- [OFP2: od meseca [X+1] do meseca [Y] 

- OFP3: od meseca [Y+1] do meseca [Z]  

- [enako za vsa druga OFP]  

-  končno OFP: od meseca [N+1] do [zadnjega meseca projekta].] 

 

Glavni upravičenec mora v 60 dneh po koncu vsakega obdobja agenciji predložiti „finančno 

poročilo“ za vsako obdobje poročanja. 

 

Finančno poročilo mora vsebovati: 

 

(a) informacije o upravičenih stroških, vključno z „razpredelnico z razčlenitvijo 

neposrednih stroškov“ in „razpredelnico nadaljnjih proračunskih ukrepov“; 
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(b) „posamezne računovodske izkaze“ (glej Prilogo 4) vsakega upravičenca [in vsake 

povezane tretje osebe] za zadevno obdobje poročanja. 

 

V posameznih računovodskih izkazih morajo biti podrobno navedeni upravičeni 

stroški (dejanski stroški, stroški na enoto in stroški na podlagi pavšalne stopnje; glej 

člen 6) za vsako proračunsko kategorijo (glej Prilogo 2). 

 

Upravičenci [in povezane tretje osebe] morajo prijaviti vse upravičene stroške, tudi če 

– v primeru dejanskih stroškov, stroškov na enoto in stroškov na podlagi pavšalne 

stopnje – presegajo zneske, ki so navedeni v oceni proračuna (glej Prilogo 2). 

Zneskov, ki niso prijavljeni v računovodskem izkazu, agencija ne bo upoštevala. 

  

Če se posamezen računovodski izkaz ne predloži za obdobje poročanja, se lahko 

vključi v redno finančno poročilo za naslednje obdobje poročanja. 

 

V končnih računovodskih izkazih je treba tudi podrobno navesti prejemke ukrepa 

(glej člen 5.3.3). 

 

Vsak upravičenec [in vsaka povezana tretja oseba] mora[ta] potrditi, da: 

 

- so predložene informacije popolne, zanesljive in resnične; 

 

- so prijavljeni stroški upravičeni (glej člen 6); 

 

- je stroške mogoče utemeljiti z ustreznimi dokumenti in dokazili (glej člen 18), ki se 

bodo predložili na zahtevo (glej člen 17) ali v okviru preverjanj, revizij in preiskav 

(glej člen 22), in  

 

- za zadnje obdobje poročanja: da so vsi prejemki prijavljeni (glej člen 5.3.3); 

 

(c) [MOŽNOST 1, če je upravičenec JRC: informacije o znesku vsakega vmesnega 

plačila in plačila razlike, ki ga mora agencija izplačati Skupnemu raziskovalnemu 

središču (JRC);][MOŽNOST 2: ni relevantno;] 

 

(d) „zbirni računovodski izkaz“, ki ga samodejno ustvari elektronski sistem 

komunikacije ter ki združeno povzema posamezne računovodske izkaze za zadevno 

obdobje poročanja in vključuje zahtevek za vmesno plačilo (oz. za zadnje obdobje 

finančnega poročanja zahtevek za plačilo razlike); 

 

(e) samo za zadnje obdobje finančnega poročanja: „potrdilo o računovodskih izkazih“ 

(glej Prilogo 5) za vsakega upravičenca [in povezano tretjo osebo], če zahteva[ta] 

skupni prispevek v višini 325 000 EUR ali več v obliki povračila dejanskih stroškov in 

stroškov na enoto, ki se izračunajo na podlagi njegovih [oz. njenih] običajnih praks 

stroškovnega računovodstva (glej člen 5.2 in člen 6.2). 

 

20.4  Valuta računovodskih izkazov in preračunavanje v eure 

 

Računovodske izkaze je treba sestaviti v eurih.  
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Upravičenci [in povezane tretje osebe], katerih računovodski izkazi so v valuti, ki ni euro, 

morajo stroške, knjižene v njihovih računovodskih izkazih, preračunati v eure z uporabo 

povprečja dnevnih deviznih tečajev (ki so objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske 

unije), ki je izračunano za zadevno obdobje poročanja.  

 

Če dnevni devizni tečaj eura za zadevno valuto ni objavljen v Uradnem listu Evropske unije, 

je treba preračun izvesti s povprečjem mesečnih računovodskih tečajev (ki so objavljeni na 

spletišču Komisije), ki je izračunano za zadevno obdobje poročanja.  

 

Upravičenci [in povezane tretje osebe], katerih računovodski izkazi so v eurih, morajo 

stroške, ki so nastali v valuti, ki ni euro, preračunati v skladu s svojimi običajnimi 

računovodskimi praksami. 

 

20.5 Jezik poročil  

 

Vsa poročila (znanstvena in finančna, vključno z računovodskimi izkazi) je treba predložiti v 

jeziku sporazuma. 

 

20.6 Posledice neskladnosti  

 

Če predložena poročila niso 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 glavni upravičenec prekrši svojo obveznost predložitve poročil in te obveznosti ne izpolni 

v 30 dneh po pisnem opominu, lahko agencija odpove sporazum (glej člen 50) ali uporabi 

katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v poglavju 6. 

 

ČLEN 21 – PLAČILA IN UREDITEV PLAČIL  

 

21.1 Plačila, ki jih je treba izvršiti   

 

Glavnemu upravičencu se izvršijo naslednja plačila: 

 

- eno plačilo predhodnega financiranja; 

 

- eno ali več vmesnih plačil na podlagi zahtevka(-ov) za vmesno plačilo (glej člen 20) 

in 

 

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

 

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

sklad 

 

Cilj predhodnega financiranja je, da se upravičencem zagotovijo likvidnostna sredstva.  

 

Predhodno financiranje ostane v lasti EU do končnega plačila. 

 

Znesek predhodnega financiranja bo [vstavite znesek (vstavite znesek z besedo)] EUR.  
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Agencija bo, razen če se uporablja člen 48, izvršila plačilo predhodnega financiranja 

glavnemu 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: Poleg tega se celotni del plačila predhodnega 

financiranja v zvezi s Skupnim raziskovalnim središčem (JRC) ([vstavite znesek (vstavite 

znesek z besedo)]) ne plača glavnemu upravičencu, temveč ga hrani agencija za JRC.] 

 

21.3 Vmesna plačila – znesek – izračun 

 

Z vmesnimi plačili se povrnejo upravičeni stroški, ki nastanejo pri izvajanju ukrepa v 

ustreznih obdobjih poročanja. 

 

Agencija bo glavnemu upravičencu dolgovani znesek vmesnega plačila plačala v 90 dneh po 

prejemu finančnega poročila (glej člen 20.3), razen če se uporablja člen 47 ali 48. 

 

Plačilo je odvisno od odobritve finančnega poročila. Ta odobritev ne pomeni priznanja 

skladnosti, verodostojnosti, popolnosti ali točnosti njegove vsebine. 

 

Dolgovani znesek vmesnega plačila agencija izračuna z naslednjima korakoma: 

 

korak 1 – uporaba stopnje povračila 

 

korak 2 – omejitev na 90 % najvišjega zneska nepovratnih sredstev  

 

21.3.1  Korak 1 – uporaba stopnje povračila  

 

Stopnja povračila (glej člen 5.2) se uporablja pri upravičenih stroških (dejanskih stroških, 

stroških na enoto in stroških na podlagi pavšalne stopnje; glej člen 6), ki jih prijavijo 

upravičenci [in povezane tretje osebe] (glej člen 20) in jih odobri agencija (glej zgoraj) za 

zadevno obdobje poročanja. 

 

21.3.2  Korak 2 – omejitev na 90 % najvišjega zneska nepovratnih sredstev 

 

Skupni znesek predhodnega financiranja in vmesnih plačil ne sme presegati 90 % najvišjega 

zneska nepovratnih sredstev, določenega v členu 5.1. Najvišji znesek za vmesna plačila se 

izračuna, kot sledi:  

 

{90 % najvišjega zneska nepovratnih sredstev (glej člen 5.1),  
 

od česar se odštejejo 

 

{predhodno financiranje in prejšnja vmesna plačila}}. 
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21.4 Plačilo razlike – znesek – izračun – sprostitev zneska, ki se zadrži za jamstveni 

sklad 

 

S plačilom razlike se povrne preostali del upravičenih stroškov, ki jih imajo upravičenci pri 

izvajanju ukrepa.  

 

Če je skupni znesek prejšnjih plačil višji 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 finančnega poročila in končnega znanstvenega 

poročila (glej člen 20), razen če se uporablja člen 47 ali 48. 

 

Plačilo je odvisno od odobritve finančnega poročila in končnega znanstvenega poročila. Ta 

odobritev ne pomeni priznanja skladnosti, verodostojnosti, popolnosti ali točnosti njune 

vsebine. 

 

Dolgovani znesek razlike agencija izračuna tako, da od končnega zneska nepovratnih 

sredstev, določenega v skladu s členom 5.3, odšteje skupni znesek predhodnega financiranja 

in že izvršenih (morebitnih) vmesnih plačil: 

 

{končni znesek nepovratnih sredstev (glej člen 5.3), 
 

od česar se odštejejo 

 

{predhodno financiranje in (morebitna) vmesna plačila}}. 

 

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 glavnemu 

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 glavnemu upravičencu,  

 

- negativen, se bo izterjal. 

 

Znesek, ki ga je treba plačati, pa se lahko brez soglasja upravičencev 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 tega 

upravičenca naveden v oceni proračuna (glej Prilogo 2). 

 

21.5 Obvestilo o zapadlih zneskih  

 

Ob izvrševanju plačil bo agencija glavnega upravičenca uradno obvestila o zapadlem znesku 

in navedla, ali gre za vmesno plačilo ali plačilo razlike.  
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V primeru plačila razlike bo v obvestilu naveden tudi 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.  

 

21.6 Valuta plačil  

 

Agencija bo vsa plačila izvršila v eurih.  

 

21.7 Plačila glavnemu upravičencu – izvedba plačil upravičencem   

 

Plačila se izvršijo glavnemu upravičencu.  

 

S plačili, ki se izvršijo glavnemu upravičencu, se agencija razreši obveznosti plačila.  

 

Glavni upravičenec mora plačila upravičencem izvesti brez neupravičenega odloga. 

 

Predhodno financiranje pa se lahko izvede samo: 

 

(a) če je k sporazumu pristopilo najnižje število upravičencev, ki je določeno v razpisu za 

zbiranje predlogov (glej člen 56), in 

 

(b) upravičencem, ki so pristopili k sporazumu (glej člen 56). 

 

21.8 Bančni račun za plačila  

 

Vsa plačila se izvršijo na naslednji bančni račun: 

  

 

Ime banke: […]   

Polno ime imetnika računa: […]  

Celotna številka računa (vključno z bančnimi kodami): […]  

[Koda IBAN: […]]
22

 

 

21.9 Stroški nakazila plačil  

 

Stroški nakazila plačil se razdelijo na naslednji način:  

 

- agencija nosi stroške nakazil, ki jih zaračuna njena banka; 

 

- upravičenec nosi stroške nakazil, ki jih zaračuna njegova banka; 

 

- stranka, zaradi katere je treba nakazilo ponoviti, plača stroške ponovnega nakazila. 

 

21.10 Datum plačila  

                                                 
22 Za države, v katerih se koda IBAN ne uporablja, se uporablja koda BIC ali SWIFT. 
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Za plačila agencije se šteje, da so izvršena na dan, ko so knjižena v breme njenega računa.  

 

21.11 Posledice neskladnosti  

 

21.11.1 Če agencija plačila ne izvrši v roku za plačilo (glej zgoraj), so upravičenci upravičeni 

do zamudnih obresti po obrestni meri, ki jo Evropska centralna banka (ECB) uporablja v 

svojih operacijah glavnega refinanciranja v eurih (v nadaljnjem besedilu: referenčna obrestna 

mera), povečani za tri odstotne točke in pol. Referenčna obrestna mera je obrestna mera, ki 

velja prvi dan v mesecu, v katerem se izteče rok za plačilo, kakor je objavljena v seriji C 

Uradnega lista Evropske unije.  

 

Kadar so zamudne obresti enake ali manjše od 200 EUR, se bodo glavnemu upravičencu 

plačale samo na zahtevo, predloženo v dveh mesecih po prejemu zapoznelega plačila. 

 

Zamudne obresti se ne obračunajo, če so vsi upravičenci države članice EU (vključno z organi 

regionalne in lokalne uprave ali drugimi javnimi organi, ki za namene tega sporazuma 

delujejo v imenu države članice). 

 

Prekinitev roka za plačilo ali ustavitev plačil (glej člena 47 in 48) se ne bo štela za zapoznelo 

plačilo. 

 

Zamudne obresti se zaračunajo za obdobje od dne po roku za plačilo (glej zgoraj) do vključno 

dne plačila.  

 

Zamudne obresti se ne upoštevajo pri izračunu končnega zneska nepovratnih sredstev.  

 

21.11.2 Če glavni upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se 

nepovratna sredstva lahko zmanjšajo (glej člen 43), sporazum ali sodelovanje glavnega 

upravičenca pa se lahko odpove (glej člen 50).  

 

Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za druge ukrepe, opisane v poglavju 6. 

 

ČLEN 22 – PREVERJANJA, PREGLEDI, REVIZIJE IN PREISKAVE – 

RAZŠIRITEV UGOTOVITEV 

 

22.1 Preverjanja, pregledi in revizije s strani agencije in Komisije 

 

22.1.1 Pravica do izvajanja preverjanj 

 

Agencija ali Komisija bo med izvajanjem ukrepa ali pozneje preverila pravilno izvajanje 

ukrepa in izpolnjevanje obveznosti iz sporazuma, vključno z oceno končnih rezultatov in 

poročil.  

 

V ta namen lahko agenciji ali Komisiji pomagajo zunanje osebe ali organi. 

 

Agencija ali Komisija lahko zahteva tudi dodatne informacije v skladu s členom 17. Agencija 

ali Komisija lahko od upravičencev zahteva, da ji takšne informacije posredujejo neposredno.  
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Posredovane informacije morajo biti točne, natančne in popolne ter v zahtevani obliki, 

vključno z elektronsko obliko. 

 

22.1.2 Pravica do izvajanja pregledov  

 

Agencija ali Komisija lahko med izvajanjem ukrepa ali pozneje opravi preglede pravilnega 

izvajanja ukrepa (vključno z oceno končnih rezultatov in poročil), izpolnjevanja obveznosti iz 

sporazuma ter stalne znanstvene ali tehnološke ustreznosti ukrepa.  

 

Pregledi se lahko začnejo do dveh let po plačilu razlike. O njih se uradno obvesti glavnega ali 

zadevnega upravičenca, šteje pa se, da so se začeli na dan uradnega obvestila. 

 

Če se pregled opravi pri tretji osebi (glej člene 10 do 16), mora zadevni upravičenec o tem 

obvestiti tretjo osebo.  

 

Agencija ali Komisija lahko preglede opravi neposredno (s svojim osebjem) ali posredno (z 

zunanjimi osebami ali organi, ki so za to imenovani). Identiteto zunanjih oseb ali organov 

sporoči glavnemu ali zadevnemu upravičencu. Slednja imata pravico, da nasprotujeta 

imenovanju na podlagi poslovne zaupnosti.  

 

Glavni ali zadevni upravičenec mora v zahtevanem roku poleg že predloženih končnih 

rezultatov in poročil predložiti vse druge morebitne informacije in podatke (vključno z 

informacijami o uporabi sredstev). Agencija ali Komisija lahko od upravičencev zahteva, da ji 

takšne informacije posredujejo neposredno.  

 

Od glavnega ali zadevnega upravičenca se lahko zahteva, da sodeluje na sestankih, med 

drugim tudi z zunanjimi strokovnjaki.  

 

Upravičenci morajo pri pregledih na kraju samem dovoliti dostop do svojih lokacij in 

prostorov, tudi zunanjim osebam ali organom, ter zagotoviti, da so informacije nemudoma na 

voljo. 

 

Posredovane informacije morajo biti točne, natančne in popolne ter v zahtevani obliki, 

vključno z elektronsko obliko. 

  

Na podlagi ugotovitev pregleda se sestavi „poročilo o pregledu“.  

 

Agencija ali Komisija bo o poročilu o pregledu uradno obvestila glavnega ali zadevnega 

upravičenca, ki mora v 30 dneh uradno sporočiti svoje pripombe („kontradiktorni postopek 

pregleda“).  

 

Pregledi (in poročila o pregledih) so v jeziku sporazuma.  

 

22.1.3  Pravica do izvajanja revizij 

 

Agencija ali Komisija lahko med izvajanjem ukrepa ali pozneje izvede revizije pravilnega 

izvajanja ukrepa in izpolnjevanja obveznosti iz sporazuma.  
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Revizije se lahko začnejo do dveh let po plačilu razlike. O njih se uradno obvesti glavnega ali 

zadevnega upravičenca, šteje pa se, da so se začele na dan uradnega obvestila. 

 

Če se revizija opravi pri tretji osebi (glej člene 10 do 16), mora zadevni upravičenec o tem 

obvestiti tretjo osebo.  

 

Agencija ali Komisija lahko revizije izvede neposredno (s svojim osebjem) ali posredno (z 

zunanjimi osebami ali organi, ki so za to imenovani). Identiteto zunanjih oseb ali organov 

sporoči glavnemu ali zadevnemu upravičencu. Slednja imata pravico, da nasprotujeta 

imenovanju na podlagi poslovne zaupnosti.  

 

Glavni ali zadevni upravičenec mora v zahtevanem roku predložiti vse informacije (vključno 

z zaključenimi računovodskimi izkazi, posameznimi plačilnimi listi ali drugimi osebnimi 

podatki) za preverjanje skladnosti s sporazumom. Agencija ali Komisija lahko od 

upravičencev zahteva, da ji takšne informacije posredujejo neposredno. 

 

Upravičenci morajo pri revizijah na kraju samem dovoliti dostop do svojih lokacij in 

prostorov, tudi zunanjim osebam ali organom, ter zagotoviti, da so informacije nemudoma na 

voljo. 

 

Posredovane informacije morajo biti točne, natančne in popolne ter v zahtevani obliki, 

vključno z elektronsko obliko. 

 

Na podlagi ugotovitev revizije se sestavi „osnutek revizijskega poročila“.  

 

Agencija ali Komisija bo o osnutku revizijskega poročila uradno obvestila glavnega ali 

zadevnega upravičenca, ki mora v 30 dneh uradno sporočiti svoje pripombe („kontradiktorni 

postopek revizije“). Komisija ali agencija lahko to obdobje v upravičenih primerih podaljša. 

 

Pripombe glavnega ali zadevnega upravičenca se bodo upoštevale v „končnem revizijskem 

poročilu“. Glavnega ali zadevnega upravičenca se o poročilu uradno obvesti.  

 

Revizije (in revizijska poročila) so v jeziku sporazuma.  

 

Agencija ali Komisija lahko dostopa tudi do zakonsko predpisanih evidenc upravičencev za 

namene rednega ocenjevanja stroškov na enoto ali zneskov na podlagi pavšalne stopnje . 

 

22.2 Preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)  

 

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) lahko kadar koli med izvajanjem ukrepa ali 

pozneje v skladu z uredbama št. 883/2013
23

 in št. 2185/96
24

 (in v skladu z določbami in 

postopki iz navedenih uredb) izvaja preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju 

                                                 
23  Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, 

ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 

Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1). 
24  Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/1996 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju 

samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in 

drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2). 
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samem, da bi ugotovil, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali katerega koli drugega 

nezakonitega dejanja, ki škodi finančnim interesom EU.  

 

22.3 Preverjanja in revizije Evropskega računskega sodišča  

 

Evropsko računsko sodišče lahko kadar koli med izvajanjem ukrepa ali pozneje izvaja revizije 

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in členom 161 finančne 

uredbe št. 966/2012
25

. 

 

Evropsko računsko sodišče ima pravico dostopa za namene preverjanj in revizij. 

 

22.4 Preverjanja, pregledi, revizije in preiskave za mednarodne organizacije  

 

[MOŽNOST 1 za mednarodne organizacije: Evropska unija, vključno z Evropskim uradom 

za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropskim računskim sodiščem, lahko v skladu s svojimi 

finančnimi predpisi izvaja preverjanja, preglede, revizije in preiskave, tudi na kraju samem.  

 

Ta člen se bo uporabljal v skladu z vsemi posebnimi sporazumi, ki jih v zvezi s tem sklenejo 

mednarodne organizacije in Evropska unija.] 

 

[MOŽNOST 2: Ni relevantno.] 

 

22.5 Posledice ugotovitev preverjanj, pregledov, revizij in preiskav – razširitev 

ugotovitev 

 

22.5.1  Ugotovitve v zvezi s temi nepovratnimi sredstvi 

 

Ugotovitve, ki izhajajo iz preverjanj, pregledov, revizij ali preiskav, opravljenih v zvezi s temi 

nepovratnimi sredstvi, so lahko podlaga za zavrnitev neupravičenih stroškov (glej člen 42), 

zmanjšanje nepovratnih sredstev (glej člen 43), izterjavo neupravičenih zneskov (glej člen 44) 

ali katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v poglavju 6.   

 

Zavrnitev stroškov ali zmanjšanje nepovratnih sredstev po plačilu razlike bo podlaga za 

popravljeni končni znesek nepovratnih sredstev (glej člen 5.4). 

 

Ugotovitve, ki izhajajo iz preverjanj, pregledov, revizij ali preiskav, so lahko podlaga za 

zahtevek za spremembo Priloge 1 (glej člen 55).  

 

Preverjanja, pregledi, revizije ali preiskave, v okviru katerih se ugotovijo sistemske ali 

ponavljajoče se napake, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti, imajo lahko tudi 

posledice pri drugih nepovratnih sredstvih EU ali Euratoma, ki so bila dodeljena pod 

podobnimi pogoji („razširitev ugotovitev v zvezi s temi nepovratnimi sredstvi na druga 

nepovratna sredstva“). 

 

                                                 
25  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 

pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 

1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 
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Poleg tega so ugotovitve iz preiskave OLAF lahko tudi podlaga za kazenski pregon na 

podlagi nacionalnega prava. 

 

22.5.2 Ugotovitve v zvezi z drugimi nepovratnimi sredstvi  

 

Agencija ali Komisija lahko ugotovitve v zvezi z drugimi nepovratnimi sredstvi razširi na ta 

nepovratna sredstva (v nadaljnjem besedilu: razširitev ugotovitev v zvezi z drugimi 

nepovratnimi sredstvi na ta nepovratna sredstva), če: 

 

(a) se ugotovi, da je zadevni upravičenec v zvezi z drugimi nepovratnimi sredstvi EU ali 

Euratoma, ki so bila dodeljena pod podobnimi pogoji, storil sistemske ali ponavljajoče 

se napake, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti, ki znatno vplivajo na ta 

nepovratna sredstva, in 

 

(b) se zadevnega upravičenca o navedenih ugotovitvah, skupaj s seznamom nepovratnih 

sredstev, na katera te ugotovitve vplivajo, uradno obvesti najpozneje dve leti po 

plačilu razlike teh nepovratnih sredstev.  

 

Razširitev ugotovitev je lahko podlaga za zavrnitev stroškov (glej člen 42), zmanjšanje 

nepovratnih sredstev (glej člen 43), izterjavo neupravičenih zneskov (glej člen 44), ustavitev 

plačil (glej člen 48), prekinitev izvajanja ukrepa (glej člen 49) ali odpoved (glej člen 50). 

 

22.5.3 Postopek  

 

Agencija ali Komisija bo zadevnega upravičenca uradno obvestila o sistemskih ali 

ponavljajočih se napakah in o tem, da namerava te revizijske ugotovitve razširiti, ter mu 

obenem predložila seznam nepovratnih sredstev, na katera te ugotovitve vplivajo.  

 

22.5.3.1 Če se ugotovitve nanašajo na upravičenost stroškov, uradno obvestilo vključuje: 

 

(a) poziv k predložitvi pripomb o seznamu nepovratnih sredstev, na katera vplivajo 

ugotovitve; 

 

(b) zahtevo za predložitev popravljenih računovodskih izkazov za vsa takšna 

nepovratna sredstva;  

 

(c) korekcijsko stopnjo za ekstrapolacijo, ki jo agencija ali Komisija določi na podlagi 

sistemskih ali ponavljajočih se napak za izračun zneskov, ki se zavrnejo, če zadevni 

upravičenec:  

 

(i)  meni, da predložitev popravljenih računovodskih izkazov ni mogoča ali 

izvedljiva, ali 

 

(ii) ne predloži popravljenih računovodskih izkazov.  

 

Zadevni upravičenec lahko v 90 dneh po prejemu obvestila predloži pripombe ali popravljene 

računovodske izkaze ali predlaga ustrezno utemeljeno alternativno korekcijsko metodo. 

Agencija ali Komisija lahko to obdobje v upravičenih primerih podaljša. 
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Agencija ali Komisija lahko nato v skladu s členom 42 začne postopek zavrnitve na podlagi: 

 

- popravljenih računovodskih izkazov, če so odobreni, 

 

- predlagane alternativne korekcijske metode, če je sprejeta, 

 

ali 

 

- prvotno priglašene korekcijske stopnje za ekstrapolacijo, če ne prejme nobenih 

pripomb ali popravljenih računovodskih izkazov, če pripomb ali predlagane 

alternativne korekcijske metode ne sprejme ali če popravljenih računovodskih izkazov 

ne odobri. 

 

22.5.3.2 Če se ugotovitve nanašajo na resne napake, nepravilnosti ali goljufije ali resne 

kršitve obveznosti, uradno obvestilo vključuje: 

 

(a) poziv k predložitvi pripomb o seznamu nepovratnih sredstev, na katera vplivajo 

ugotovitve, in 

 

(b) pavšalno stopnjo, ki jo agencija ali Komisija namerava uporabiti v skladu z načelom 

sorazmernosti. 

 

Zadevni upravičenec lahko v 90 dneh po prejemu obvestila predloži pripombe ali predlaga 

ustrezno utemeljeno alternativno pavšalno stopnjo.  

 

Agencija ali Komisija lahko nato v skladu s členom 43 začne postopek zmanjšanja na podlagi: 

 

- predlagane alternativne pavšalne stopnje, če je sprejeta, 

 

ali 

 

- prvotno priglašene pavšalne stopnje, če ne prejme nobenih pripomb ali če pripomb ali 

predlagane alternativne pavšalne stopnje ne sprejme. 

 

22.6 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 23 – OCENA UČINKA UKREPA 

 

23.1 Pravica do ocene učinka ukrepa 

 

Agencija ali Komisija lahko izvede vmesne in končne ocene učinka ukrepa glede na cilj 

programa [EU].  
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Ocene se lahko začnejo izvajati med izvajanjem ukrepa in do [privzeta MOŽNOST 1: 

petih][MOŽNOST 2 za nepovratna sredstva nizke vrednosti: treh] let po plačilu razlike. 

Šteje se, da se je ocena začela izvajati na dan uradnega obvestila glavnemu upravičencu ali 

drugim upravičencem. 

 

Agencija ali Komisija lahko te ocene izvede neposredno (s svojim osebjem) ali posredno (z 

zunanjimi organi ali osebami, ki jih za to pooblasti). 

 

Glavni upravičenec ali drugi upravičenci morajo predložiti vse informacije, ki so potrebne za 

oceno učinka ukrepa, med drugim tudi informacije v elektronski obliki. 

 

23.2 Posledice neskladnosti 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, lahko agencija uporabi 

ukrepe, opisane v poglavju 6.  

 

 

ODDELEK 3 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z OBSTOJEČIM ZNANJEM IN 

REZULTATI 

 

PODODDELEK 1 SPLOŠNO 

 

ČLEN 23a – UPRAVLJANJE INTELEKTUALNE LASTNINE  

 

23a.1 Obveznost sprejemanja ukrepov za izvajanje priporočila Komisije o upravljanju 

intelektualne lastnine pri dejavnostih prenosa znanja  

 

Upravičenci, ki so univerze ali druge javne raziskovalne organizacije, morajo sprejeti ukrepe 

za izvajanje načel, določenih v točkah 1 in 2 kodeksa ravnanja, ki je priložen priporočilu 

Komisije o upravljanju intelektualne lastnine pri dejavnostih prenosa znanja
26

.  

 

To ne spremeni obveznosti, določenih v pododdelkih 2 in 3 tega oddelka. 

 

Upravičenci morajo zagotoviti, da so raziskovalci in tretje osebe, ki sodelujejo pri ukrepu, z 

njimi seznanjeni. 

 

23a.2 Posledice neskladnosti 

 

Če upravičenec prekrši svoje obveznosti iz tega člena, lahko agencija uporabi katerega koli od 

ukrepov, opisanih v poglavju 6.  

 

 

PODODDELEK 2 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z OBSTOJEČIM 

ZNANJEM  

                                                 
26  Priporočilo Komisije C(2008) 1329 z dne 10. aprila 2008 o upravljanju intelektualne lastnine pri dejavnostih 

prenosa znanja in kodeks ravnanja za univerze in druge javne raziskovalne organizacije, ki je priložen temu 

priporočilu. 
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ČLEN 24 – SPORAZUM O OBSTOJEČEM ZNANJU 

 

24.1 Sporazum o obstoječem znanju 

 

Upravičenci morajo (pisno) opredeliti in soglašati, kaj velja za obstoječe znanje za izvajanje 

ukrepa (v nadaljnjem besedilu: sporazum o obstoječem znanju).  

 

„Obstoječe znanje“ pomeni podatke, znanje ali informacije kakršne koli oblike ali vrste 

(materialne ali nematerialne), vključno z vsemi pravicami, kot so pravice intelektualne 

lastnine, ki:  

 

(a) jih imajo upravičenci pred pristopom k sporazumu in 

 

(b)  so potrebni za izvajanje ukrepa ali izkoriščanje njegovih rezultatov. 

 

24.2 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 25 – PRAVICE DOSTOPA DO OBSTOJEČEGA ZNANJA  
 

25.1 Uveljavljanje pravic dostopa – opustitev pravic dostopa – nepodeljevanje 

podlicenc 

 

Za uveljavljanje pravic dostopa je treba najprej podati pisno zahtevo (v nadaljnjem besedilu: 

zahteva za dostop).  

 

„Pravice dostopa“ pomenijo pravice do uporabe rezultatov ali obstoječega znanja pod pogoji, 

določenimi v tem sporazumu. 

 

Opustitev pravic dostopa je veljavna samo, če je podana pisno. 

 

Če ni dogovorjeno drugače, pravice dostopa ne vključujejo pravice do podeljevanja podlicenc.  

 

25.2 Pravice dostopa za druge upravičence za izvajanje lastnih nalog v okviru ukrepa 

 

Upravičenci morajo drug drugemu omogočiti brezplačen dostop do obstoječega znanja, ki ga 

potrebujejo za izvajanje lastnih nalog v okviru ukrepa, razen če upravičenec, ki ima v lasti 

obstoječe znanje, pred pristopom k sporazumu: 

 

(a) druge upravičence obvesti, da so za njegovo obstoječe znanje določene pravne 

omejitve, med drugim tudi tiste, ki izhajajo iz pravic tretjih oseb (vključno z osebjem), 

ali 
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(b) se dogovori z drugimi upravičenci, da dostop ne bo brezplačen.   

 

25.3 Pravice dostopa za druge upravičence za izkoriščanje lastnih rezultatov 

 

Upravičenci morajo drug drugemu pod poštenimi in razumnimi pogoji omogočiti dostop do 

obstoječega znanja, ki ga potrebujejo za izkoriščanje lastnih rezultatov, razen če upravičenec, 

ki ima v lasti obstoječe znanje, pred pristopom k sporazumu obvesti druge upravičence, da so 

za njegovo obstoječe znanje določene pravne omejitve, med drugim tudi tiste, ki izhajajo iz 

pravic tretjih oseb (vključno z osebjem). 

 

„Pošteni in razumni pogoji“ pomenijo ustrezne pogoje, vključno z morebitnimi finančnimi 

pogoji in pogoji za brezplačnost, ki upoštevajo specifične okoliščine zahteve za dostop, 

denimo dejansko ali potencialno vrednost rezultatov ali obstoječega znanja, do katerega se 

zahteva dostop, in/ali obseg, trajanje ali druge značilnosti predvidenega izkoriščanja. 

 

Če ni dogovorjeno drugače, se zahteva za dostop lahko poda največ eno leto po obdobju, 

določenem v členu 3.  

 

25.4 Pravice dostopa za pridružene subjekte 

 

Če notranji dogovori ne določajo drugače, je treba dostop do obstoječega znanja, če niso 

določene pravne omejitve, med drugim tiste, ki izhajajo iz pravic tretjih oseb (vključno z 

osebjem), pod poštenimi in razumnimi pogoji (glej zgoraj, člen 25.3) omogočiti tudi 

pridruženim subjektom
27

 s sedežem v državi članici EU ali „pridruženi državi“
28

, če jih ti 

potrebujejo za izkoriščanje rezultatov, ki so jih ustvarili upravičenci, katerim so subjekti 

pridruženi.  

 

Če ni dogovorjeno drugače (glej zgoraj, člen 25.1), mora zadevni pridruženi subjekt zahtevo 

predložiti neposredno upravičencu, ki ima v lasti obstoječe znanje. 

 

                                                 
27  Za opredelitev pojma glej člen 2(1)(2) uredbe št. 1290/2013 o pravilih za sodelovanje: „pridruženi subjekt“ 

pomeni vsak pravni subjekt, ki: 

– je pod neposrednim ali posrednim nadzorom udeleženca ali 

– je pod istim neposrednim ali posrednim nadzorom kot udeleženec ali  

– neposredno ali posredno nadzoruje udeleženca.  

„Nadzor“ je lahko v kateri koli od naslednjih oblik: 

(a) neposredni ali posredni več kot 50-odstotni delež nominalne vrednosti emisijskega osnovnega 

kapitala v zadevnem pravnem subjektu ali večina glasovalnih pravic delničarjev ali družabnikov 

navedenega subjekta ali 

(b) dejanska ali pravna neposredna ali posredna pristojnost odločanja v zadevnem pravnem subjektu. 

Vendar naslednji odnosi med pravnimi subjekti sami po sebi ne štejejo za nadzorni odnos: 

(a) ista javna investicijska korporacija, institucionalni vlagatelj ali družba tveganega kapitala ima 

neposredni ali posredni več kot 50-odstotni delež nominalne vrednosti emisijskega osnovnega 

kapitala ali večino glasovalnih pravic delničarjev ali družabnikov; 

(b) zadevne pravne subjekte ima v lasti ali jih nadzira isti javni organ. 
28  Za opredelitev pojma glej člen 2(1)(3) uredbe št. 1290/2013 o pravilih za sodelovanje: „pridružena država“ 

pomeni državo, ki ni članica EU (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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Če ni dogovorjeno drugače, se zahteva za dostop lahko poda največ eno leto po obdobju, 

določenem v členu 3.  

 

25.5 Pravice dostopa za tretje osebe  

 

Ni relevantno. 

 

25.6 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. 

 

 

PODODDELEK 3 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z REZULTATI 

 

ČLEN 26 – LASTNIŠTVO REZULTATOV  

 

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 

 

Dva ali več upravičencev imajo rezultate v skupni lasti, če:  

 

(a) so jih ustvarili skupaj in 

 

(b) ni mogoče: 

 

(i) določiti posameznega prispevka vsakega upravičenca ali 

 

(ii) skupnih rezultatov razdeliti zaradi zahtevanja, pridobivanja ali ohranjanja 

njihove zaščite (glej člen 27). 

 

Skupni lastniki morajo doseči (pisni) sporazum o razdelitvi in pogojih uveljavljanja skupnega 

lastništva (v nadaljnjem besedilu: sporazum o skupnem lastništvu), da bi zagotovili 

skladnost s svojimi obveznostmi iz tega sporazuma.  

 

Če v sporazumu o skupnem lastništvu ni dogovorjeno drugače, lahko vsak skupni lastnik 

podeli neizključne licence za izkoriščanje rezultatov v skupni lasti tretjim osebam (brez 

pravice do podeljevanja podlicenc), če se drugim skupnim lastnikom zagotovi: 
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(a) obvestilo vsaj 45 dni vnaprej ter 

 

(b) pošteno in razumno nadomestilo. 

 

Ko so rezultati ustvarjeni, se skupni lastniki lahko (pisno) dogovorijo, da uporabijo drugačno 

ureditev namesto skupnega lastništva (na primer prenos na enega samega lastnika (glej člen 

30), pri čemer se drugim omogočijo pravice dostopa). 

 

26.3 Pravice tretjih oseb (vključno z osebjem in [glavnim raziskovalcem][glavnimi 

raziskovalci])  

 

Če tretje osebe (vključno z osebjem in [glavnim raziskovalcem][glavnimi raziskovalci]) 

lahko zahtevajo pravice do rezultatov, mora zadevni upravičenec zagotoviti, da bo izpolnjeval 

obveznosti iz tega sporazuma. 

 

Če tretja oseba ustvari rezultate za upravičenca, mora zadevni upravičenec pridobiti vse 

potrebne 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 zadevnega 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 ni možno, ali 

 

(c) upravičenec namerava rezultate prenesti na drugega upravičenca ali tretjo osebo s 

sedežem v državi članici EU ali pridruženi državi, 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 zadevnega 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.  
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26.4.2  Agencija lahko ob soglasju zadevnega 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 ni možno, ali 

 

(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 zadevnega 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. 

 

ČLEN 27 – ZAŠČITA REZULTATOV – PREPOZNAVNOST SREDSTEV EU 

 

27.1 Obveznost zaščite rezultatov 

 

Vsak upravičenec mora proučiti možnost za zaščito svojih rezultatov ter jih tudi ustrezno 

zaščititi za primerno obdobje in primerno območje, če: 

 

(a) je mogoče utemeljeno pričakovati, da bo možno komercialno ali industrijsko 

izkoriščanje rezultatov, in 

 

(b) je zaščita rezultatov možna, smotrna in upravičena (glede na okoliščine). 

 

Upravičenec mora pri odločanju o zaščiti upoštevati svoje zakonite interese in zakonite 

interese (zlasti komercialne) drugih upravičencev. 

 

27.2 Lastništvo agencije za zaščito rezultatov 

 

Če upravičenec ne namerava zaščititi svojih rezultatov, če namerava zaščito opustiti ali je ne 

namerava podaljšati, lahko agencija pod določenimi pogoji (glej člen 26.4) prevzame 

lastništvo nad rezultati za zagotovitev njihove (neprekinjene) zaščite. 

 

27.3 Informacije o sredstvih EU  
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Vloge za zaščito rezultatov (vključno z vlogami za patente), ki jih vloži upravičenec ali se 

vložijo v njegovem imenu, morajo, razen če agencija zahteva ali se dogovori drugače ali če to 

ni mogoče, vključevati naslednje: 

 
„Projekt, ki je podlaga za to vlogo, je prejel sredstva Evropskega raziskovalnega sveta v okviru 

programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (sporazum o dodelitvi nepovratnih 

sredstev št. [številka]).“ 

 

27.4 Posledice neskladnosti 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se nepovratna sredstva 

lahko zmanjšajo (glej člen 43).  

 

Takšna kršitev je lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6.  

 

ČLEN 28 – IZKORIŠČANJE REZULTATOV  

 

28.1 Obveznost izkoriščanja rezultatov 

 

Vsak upravičenec mora v največ štirih letih po obdobju, določenem v členu 3, sprejeti ukrepe 

za zagotovitev „izkoriščanja“ svojih rezultatov (neposredno ali posredno, predvsem s 

prenosom lastništva ali podeljevanjem licenc zanje; glej člen 30), in sicer z:  

 

(a) njihovo uporabo pri nadaljnjih raziskovalnih dejavnostih (zunaj ukrepa);  

 

(b) razvijanjem, ustvarjanjem ali trženjem izdelka ali postopka; 

 

(c) ustvarjanjem in zagotavljanjem storitve ali 

 

(d) njihovo uporabo v dejavnostih standardizacije. 

 

[MOŽNOST za dodatne obveznosti izkoriščanja rezultatov, če so predvidene v delovnem 

programu: Poleg tega morajo upravičenci v največ štirih letih po obdobju, določenem v 

členu 3, izpolniti dodatne obveznosti izkoriščanja rezultatov, določene v Prilogi 1.] 

 

To ne spremeni obveznosti glede varnosti iz člena 37, ki se še naprej uporabljajo.  

 

28.2 Rezultati, ki bi lahko prispevali k evropskim ali mednarodnim standardom – 

informacije o sredstvih EU 

 

[MOŽNOST za rezultate, ki bi lahko prispevali k standardom, če je to predvideno v 

delovnem programu: Če bi bilo mogoče utemeljeno pričakovati, da bodo rezultati prispevali 

k evropskim ali mednarodnim standardom, morajo zadevni upravičenci v največ štirih letih po 

obdobju, določenem v členu 3, o tem obvestiti agencijo.]  

 

Če so rezultati vključeni v standard, morajo zadevni upravičenci, razen če agencija zahteva ali 

se dogovori drugače ali če to ni mogoče, zaprositi organ za standardizacijo, da v standard (oz. 

z njim povezano informacijo) vključi naslednjo izjavo: 
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„Rezultati, vključeni v ta standard, so prejeli sredstva Evropskega raziskovalnega sveta v okviru 

programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (sporazum o dodelitvi nepovratnih 

sredstev št. [številka]).“ 

 

28.3 Posledice neskladnosti 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se nepovratna sredstva 

lahko zmanjšajo v skladu s členom 43.  

 

Takšna kršitev je lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6.  

 

ČLEN 29 – RAZŠIRJANJE REZULTATOV – PROST DOSTOP – 

PREPOZNAVNOST SREDSTEV EU 

 

29.1 Obveznost razširjanja rezultatov  

 

Vsak upravičenec mora čim prej, razen če je to v nasprotju z njegovimi zakonitimi interesi, 

„razširiti“ svoje rezultate tako, da jih javno razkrije z ustreznimi sredstvi (razen tistih, ki 

izhajajo iz zaščite ali izkoriščanja rezultatov), vključno z znanstvenimi objavami (v kakršnem 

koli mediju). 

 

[MOŽNOST za dodatne obveznosti razširjanja rezultatov, če so predvidene v delovnem 

programu: Upravičenci morajo izpolniti tudi dodatne obveznosti razširjanja rezultatov, 

določene v Prilogi 1.] 

 

[MOŽNOST za dodatne obveznosti razširjanja rezultatov za interoperabilnost, če so 

predvidene v delovnem programu: Poleg tega morajo upravičenci v največ štirih letih po 

obdobju, določenem v členu 3, razširiti vse tehnične specifikacije rezultatov, ki so potrebni za 

interoperabilnost.] 

 

[MOŽNOST za dodatne obveznosti razširjanja rezultatov za čezmejno interoperabilnost, če 

so predvidene v delovnem programu: Poleg tega morajo upravičenci v največ štirih letih po 

obdobju, določenem v členu 3, razširiti končne rezultate v zvezi s čezmejno 

interoperabilnostjo (glej Prilogo 1) in vse rezultate, ki so potrebni za čezmejno 

interoperabilnost (predvsem skupne tehnične specifikacije in sestavne dele programske 

opreme).] 

 

To ne spremeni obveznosti zaščite rezultatov iz člena 27, obveznosti glede zaupnosti iz člena 

36, obveznosti glede varnosti iz člena 37 ali obveznosti glede varstva osebnih podatkov iz 

člena 39, ki se še naprej uporabljajo.  

 

Upravičenec, ki namerava razširjati svoje rezultate, mora o tem najmanj 45 dni vnaprej (če ni 

dogovorjeno drugače) obvestiti druge upravičence in jim posredovati zadostne informacije o 

rezultatih, ki jih bo razširjal.  

 

Kateri koli od drugih upravičencev lahko temu nasprotuje v 30 dneh (če ni dogovorjeno 

drugače) po prejemu obvestila, če lahko dokaže, da bi njegovi zakoniti interesi v zvezi z 
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rezultati ali obstoječim znanjem utrpeli veliko škodo. V takšnih primerih se rezultati ne smejo 

razširjati, razen če se sprejmejo ustrezni ukrepi za zaščito teh zakonitih interesov.  

 

Če upravičenec ne namerava zaščititi svojih rezultatov, mora pod določenimi pogoji (glej 

člen 26.4.1) o tem uradno obvestiti agencijo še pred razširjanjem rezultatov. 

 

29.2 Prost dostop do znanstvenih objav 

 

Vsak upravičenec mora zagotoviti prost dostop (brezplačen spletni dostop za vse uporabnike) 

do vseh strokovno pregledanih znanstvenih objav, povezanih z njegovimi rezultati.  

 

Zlasti mora: 

 

(a) čim prej in najpozneje ob objavi v arhiv znanstvenih objav predložiti strojno berljiv 

elektronski izvod objavljene različice ali končnega, strokovno pregledanega rokopisa, 

ki je bil sprejet za objavo. 

 

Upravičenec mora hkrati predložiti tudi podatke iz raziskav, ki so potrebni za potrditev 

rezultatov, predstavljenih v predloženih znanstvenih objavah; 

 

(b) zagotoviti prost dostop do predložene objave prek arhiva, in sicer najpozneje: 

 

(i) ob objavi, če je elektronska različica na voljo brezplačno prek založnika, ali 

 

(ii) v šestih mesecih po objavi (dvanajstih mesecih za objave s področja družbenih 

in humanističnih ved) v vseh drugih primerih; 

 

(c) zagotoviti prost dostop prek arhiva do bibliografskih metapodatkov, ki omogočajo 

prepoznavo predložene objave in morajo vključevati stalno oznako. 

 

29.3 Prost dostop do podatkov iz raziskav 

 

[MOŽNOST 1 za ukrepe, vključene v pilotni projekt o prosto dostopnih podatkih iz raziskav 

(v skladu z določbami v delovnem programu ERC): V zvezi z digitalnimi podatki iz raziskav, 

ustvarjenimi v okviru ukrepa (v nadaljnjem besedilu: podatki), morajo upravičenci: 

 

(a) podatke predložiti v arhiv podatkov iz raziskav in sprejeti ukrepe, da bi tretjim osebam 

– brezplačno za vsakega uporabnika – omogočili dostop do teh podatkov ter njihovo 

pridobivanje, izkoriščanje, razmnoževanje in razširjanje, in sicer: 

 

(i) podatke, vključno s povezanimi metapodatki, ki so potrebni za čimprejšnjo 

potrditev rezultatov, predstavljenih v znanstvenih objavah; 

 

(ii) druge podatke, vključno s povezanimi metapodatki, ki so opredeljeni v načrtu 

za upravljanje podatkov; 

 

(b) prek arhiva posredovati informacije o orodjih in instrumentih, ki jih imajo upravičenci 

na voljo in so potrebni za potrditev rezultatov (ter, kadar je mogoče, posredovati tudi 

orodja in instrumente). 
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To ne spremeni obveznosti zaščite rezultatov iz člena 27, obveznosti glede zaupnosti iz člena 

36, obveznosti glede varnosti iz člena 37 ali obveznosti glede varstva osebnih podatkov iz 

člena 39, ki se še naprej uporabljajo.  

 

Izjema od tega pravila je, da upravičencem ni treba zagotoviti prostega dostopa do posebnih 

delov njihovih podatkov iz raziskav, če bi se s takšnim dostopom do navedenih posebnih delov 

podatkov iz raziskav ogrozilo izpolnjevanje katerega od ciljev ukrepa, kot so opisani v 

Prilogi 1. V tem primeru mora načrt za upravljanje podatkov vsebovati razloge za zavrnitev 

dostopa.] 

 

[MOŽNOST 2: Ni relevantno.] 

 

29.4 Informacije o sredstvih EU – obveznost in pravica do uporabe emblema EU in 

logotipa ERC 

 

Razen če agencija zahteva ali se dogovori drugače ali če to ni mogoče, je treba pri vsakem 

razširjanju rezultatov (v vsaki obliki, vključno z elektronsko): 

 

(a) prikazati emblem EU in logotip ERC ter  

 

(b) vključiti naslednje besedilo: 

 
„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]).“ 

 

Ko sta emblem EU in logotip ERC prikazana skupaj z drugim logotipom, morata biti ustrezno 

poudarjena.  

 

Upravičenci lahko za namene izpolnjevanja svojih obveznosti iz tega člena uporabijo 

emblem EU in logotip ERC, ne da bi pred tem pridobili odobritev agencije. 

 

Vendar s tem ne dobijo pravice do izključne uporabe.  

 

Poleg tega si emblema EU, logotipa ERC ali katere koli podobne znamke ali logotipa ne 

smejo prilastiti ne z registracijo ne z drugimi sredstvi. 

 

29.5 Izjava o omejitvi odgovornosti agencije 

 

Pri vsakem razširjanju rezultatov 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. 

 

29.6 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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Takšna kršitev je lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6.  

 

ČLEN 30 – PRENOS REZULTATOV IN PODELJEVANJE LICENC ZANJE 

 

30.1 Prenos lastništva 

 

Vsak upravičenec lahko prenese lastništvo rezultatov. 

 

Vendar mora pri tem zagotoviti, da se bodo njegove obveznosti iz člena 26.2 in 26.4 ter 

členov 27, 28, 29, 30 in 31 uporabljale tudi za novega lastnika in da mora novi lastnik te 

obveznosti prenesti pri vsakem naslednjem prenosu lastništva.  

 

To ne spremeni obveznosti glede varnosti iz člena 37, ki se še naprej uporabljajo.  

 

Upravičenec, ki namerava prenesti lastništvo rezultatov, mora o tem vsaj 45 dni vnaprej (ali 

manj, če je to pisno dogovorjeno) obvestiti druge upravičence, ki imajo še vedno pravico 

dostopa do rezultatov (ali za to pravico še lahko zaprosijo), razen če (pisno) ni dogovorjeno 

drugače za posebej določene tretje osebe ali če to ni možno na podlagi prava EU in 

nacionalnega prava o združitvah in pripojitvah, ki se uporabljata. To obvestilo mora vsebovati 

dovolj informacij o novem lastniku, da lahko vsak zadevni upravičenec oceni posledice 

prenosa na svoje pravice dostopa. 

 

Če (pisno) ni dogovorjeno drugače za posebej določene tretje osebe, lahko vsak drug 

upravičenec v 30 dneh (ali manj, če je to pisno dogovorjeno) po prejemu obvestila nasprotuje 

prenosu lastništva, če lahko dokaže, da bi prenos škodil uveljavljanju njegovih pravic dostopa. 

V tem primeru prenos lastništva ni mogoč, dokler zadevni upravičenci ne dosežejo dogovora. 

 

30.2 Podelitev licenc 

 

Vsak upravičenec lahko podeli licenco za svoje rezultate (ali kako drugače podeli pravico do 

izkoriščanja rezultatov), če: 

 

(a) to ne ovira uveljavljanja pravic dostopa iz člena 31 in 

 

(b) [MOŽNOST 1 za dodatne obveznosti izkoriščanja rezultatov iz Priloge 1: 

upravičenec izpolnjuje dodatne obveznosti izkoriščanja rezultatov (glej člen 28.1 in 

Prilogo 1)] [MOŽNOST 2: ni relevantno]. 

 

Poleg upoštevanja pogojev iz točk (a) in (b) se izključne licence za rezultate lahko podelijo 

samo, če so se vsi drugi zadevni upravičenci odrekli svojim pravicam dostopa (glej člen 31.1). 

 

To ne spremeni obveznosti razširjanja rezultatov iz člena 29 ali obveznosti glede varnosti iz 

člena 37, ki se še naprej uporabljajo.  

 

30.3  Pravica agencije, da nasprotuje prenosom lastništva ali podelitvam licenc 
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[MOŽNOST 1 za nepovratna sredstva EU: Agencija lahko v največ štirih letih po obdobju, 

določenem v členu 3, nasprotuje prenosu lastništva ali podelitvi izključnih licenc za rezultate, 

če: 

 

(a) je prenos lastništva ali podelitev licence namenjen(-a) tretji osebi s sedežem v državi, 

ki ni članica EU in se ni pridružila programu Obzorje 2020, in 

 

(b) agencija meni, da prenos lastništva ali podelitev licence ni v skladu z interesi EU 

glede konkurenčnosti ali da je v nasprotju z etičnimi načeli ali varnostnimi vidiki. 

 

Upravičenec, ki namerava prenesti lastništvo ali podeliti izključno licenco, mora o tem 

uradno obvestiti agencijo še pred samim prenosom lastništva ali podelitvijo licence ter:  

 

- opredeliti zadevne rezultate; 

 

- podrobno opisati novega lastnika ali imetnika licence ter načrtovano ali 

potencialno izkoriščanje rezultatov in  

 

- vključiti utemeljeno oceno verjetnega učinka prenosa lastništva ali podelitve 

licence na konkurenčnost EU ter skladnosti prenosa lastništva ali podelitve licence 

z etičnimi načeli in varnostnimi vidiki. 

 

Agencija lahko zahteva dodatne informacije. 

 

Če se agencija odloči, da bo prenosu lastništva ali izključni licenci nasprotovala, mora 

zadevnega upravičenca o tem uradno obvestiti v 60 dneh po prejemu obvestila (ali katerih 

koli drugih informacij, ki jih je zahtevala).  

 

Do prenosa lastništva ali podelitve licence ne sme priti v naslednjih primerih: 

 

- pred odločitvijo agencije v zgoraj navedenem obdobju; 

 

- če agencija temu nasprotuje; 

 

- dokler niso izpolnjeni pogoji, če agencija v svojem nasprotovanju določi pogoje.] 

 

[MOŽNOST 2: Ni relevantno.] 

 

30.4 Posledice neskladnosti 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se nepovratna sredstva 

lahko zmanjšajo (glej člen 43).  

 

Takšna kršitev je lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6.  

 

ČLEN 31 – PRAVICE DOSTOPA DO REZULTATOV 
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31.1 Uveljavljanje pravic dostopa – opustitev pravic dostopa – nepodeljevanje 

podlicenc 

 

Uporabljajo se pogoji iz člena 25.1. 

 

Obveznosti, določene v tem členu, ne spremenijo obveznosti glede varnosti iz člena 37, ki se 

še naprej uporabljajo.  

 

31.2 Pravice dostopa za druge upravičence za izvajanje lastnih nalog v okviru ukrepa 

 

Upravičenci morajo drug drugemu omogočiti brezplačen dostop do rezultatov, ki jih 

potrebujejo za izvajanje lastnih nalog v okviru ukrepa.  

 

31.3 Pravice dostopa za druge upravičence za izkoriščanje lastnih rezultatov 

 

Upravičenci morajo drug drugemu pod poštenimi in razumnimi pogoji (glej člen 25.3) 

omogočiti dostop do rezultatov, ki jih potrebujejo za izkoriščanje lastnih rezultatov.   

 

Če ni dogovorjeno drugače, se zahteva za dostop lahko poda največ eno leto po obdobju, 

določenem v členu 3.  

 

31.4  Pravice dostopa za pridružene subjekte 

 

Če notranji dogovori ne določajo drugače, je treba dostop do rezultatov pod poštenimi in 

razumnimi pogoji (glej člen 25.3) omogočiti tudi pridruženim subjektom s sedežem v državi 

članici EU ali pridruženi državi, če jih ti potrebujejo za izkoriščanje rezultatov, ki so jih 

ustvarili upravičenci, katerim so pridruženi.  

 

Če ni dogovorjeno drugače (glej zgoraj, člen 31.1), mora zadevni pridruženi subjekt takšno 

zahtevo predložiti neposredno upravičencu, ki ima v lasti rezultate.  

 

Če ni dogovorjeno drugače, se zahteva za dostop lahko poda največ eno leto po obdobju, 

določenem v členu 3. 

 

31.5 Pravice dostopa za institucije, organe, urade ali agencije EU in države članice EU  

 

[Privzeta MOŽNOST 1 za nepovratna sredstva EU: Upravičenci morajo 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 

posredujejo upravičenci, za dejavnosti obveščanja in objavljanja (glej člen 38.2).] 

 

[MOŽNOST 2: Ni relevantno.] 

 

31.6 Pravice dostopa za [glavnega raziskovalca][glavne raziskovalce]  
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Upravičenci morajo [glavnemu raziskovalcu][glavnim raziskovalcem] omogočiti brezplačen 

dostop do rezultatov, ki jih [ta][ti] potrebuje[jo] za svoje dejavnosti iz ukrepa. 

 

31.7 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. 

 

 

ODDELEK 4 DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 

 

ČLEN 32 – DELOVNI POGOJI ZA [GLAVNEGA RAZISKOVALCA][GLAVNE 

RAZISKOVALCE] IN [NJEGOVO][NJIHOVO] EKIPO 

 

32.1  Obveznosti do [glavnega raziskovalca][glavnih raziskovalcev] in [njegove][njihove] 

ekipe  

 

Upravičenci morajo v zvezi z [glavnim raziskovalcem][glavnimi raziskovalci] in 

[njegovo][njihovo] ekipo upoštevati naslednje delovne pogoje:  

 

(a) sprejeti morajo vse ukrepe za izvajanje načel, ki so določena v Priporočilu Komisije o 

Evropski listini za raziskovalce ter o Kodeksu ravnanja pri zaposlovanju 

raziskovalcev
29

, zlasti glede delovnih pogojev, preglednih postopkov zaposlovanja na 

podlagi primernosti in razvoja kariere, ter zagotoviti, da so [glavni 

raziskovalec][glavni raziskovalci], drugi raziskovalci in tretje osebe, ki sodelujejo pri 

ukrepu, z njimi seznanjeni; 

 

(b) pred podpisom sporazuma morajo [s svojim][z] glavnim raziskovalcem skleniti 

„dopolnilni sporazum“, ki določa: 

 

(i) obveznost upravičenca, da izpolnjuje svoje obveznosti iz sporazuma; 

 

(ii) obveznost glavnega raziskovalca [MOŽNOST za nepovratna sredstva za 

sinergije in druga nepovratna sredstva ERC z več kot enim glavnim 

raziskovalcem: referenta], da nadzoruje znanstveno in tehnološko izvajanje 

ukrepa [MOŽNOST za nepovratna sredstva za sinergije in druga nepovratna 

sredstva ERC z več kot enim glavnim raziskovalcem:, ter obveznost drugega(-

ih) glavnega(-ih) raziskovalca(-ev), da nadzoruje(-jo) znanstveno in tehnološko 

izvajanje svojega dela ukrepa ter prispeva(-jo) k na splošno pravilnemu 

izvajanju ukrepa]; 

 

                                                 
29  Priporočilo Komisije 2005/251/ES z dne 11. marca 2005 o Evropski listini za raziskovalce ter o Kodeksu 

ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev (UL L 75, 22.3.2005, str. 67). 
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(iii) obveznost glavnega raziskovalca [MOŽNOST za nepovratna sredstva za 

sinergije in druga nepovratna sredstva ERC z več kot enim glavnim 

raziskovalcem: referenta], da prevzame odgovornost za znanstveno poročanje 

za upravičenca in prispeva k finančnemu poročanju [MOŽNOST za 

nepovratna sredstva za sinergije in druga nepovratna sredstva ERC z več kot 

enim glavnim raziskovalcem:, ter obveznost drugega(-ih) glavnega(-ih) 

raziskovalca(-ev), da prispeva(-jo) k znanstvenemu in finančnemu poročanju]; 

 

(iv) obveznost glavnega raziskovalca, da se drži rokov za izvajanje ukrepa, kot je 

opisano v Prilogi 1; 

 

(v) obveznost glavnega raziskovalca, da uporablja običajne upravljavske prakse 

upravičenca; 

 

(vi) obveznost glavnega raziskovalca, da nemudoma obvesti glavnega upravičenca 

[MOŽNOST za nepovratna sredstva za sinergije in druga nepovratna 

sredstva ERC z več kot enim glavnim raziskovalcem: ter, kadar je primerno, 

njegovega upravičenca in drugega(-e) glavnega(-e) raziskovalca(-e)] o 

kakršnem koli dogodku ali okoliščini, ki bi verjetno vplivala na sporazum (glej 

člen 17), kot so: 

 

- načrtovani prenos ukrepa (ali dela ukrepa) na novega upravičenca (glej 

člen 56a);   

 

- kakršni koli osebni razlogi, ki vplivajo na izvajanje ukrepa; 

 

- kakršne koli spremembe informacij, na podlagi katerih je bil podpisan 

dopolnilni sporazum;  

 

- kakršne koli spremembe informacij, na podlagi katerih so bila dodeljena 

nepovratna sredstva; 

 

(vii) obveznost glavnega raziskovalca, da zagotovi prepoznavnost sredstev EU v 

sporočilih ali objavah in pri vlogah za zaščito rezultatov (glej člene 27, 28, 29 

in 38);  

 

(viii) obveznost glavnega raziskovalca, da zagotavlja spoštovanje pravic 

intelektualne lastnine upravičenca med izvajanjem ukrepa in pozneje; 

 

(ix) obveznost glavnega raziskovalca, da ohranja zaupnost (glej člen 36); 

 

(x) za prenos ukrepa (ali dela ukrepa) na novega upravičenca (glej člen 56a): 

obveznost glavnega raziskovalca, da: 

 

- glavnemu upravičencu [MOŽNOST za nepovratna sredstva za sinergije in 

druga nepovratna sredstva ERC z več kot enim glavnim raziskovalcem: 

in, kadar je primerno, njegovemu upravičencu] (pisno) predlaga obseg 

prenosa in podrobnosti ureditve prenosa [MOŽNOST za nepovratna 

sredstva za sinergije in druga nepovratna sredstva ERC z več kot enim 
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glavnim raziskovalcem: ter, če prenos opravi (eden od) drugi(-ih) glavni(-

ih) raziskovalec(-lcev), obveznost glavnega raziskovalca referenta, da 

preveri, da je glavni raziskovalec obvestil svojega upravičenca in glavnega 

upravičenca]; 

 

- glavnemu upravičencu [MOŽNOST za nepovratna sredstva za sinergije in 

druga nepovratna sredstva ERC z več kot enim glavnim raziskovalcem: 

in, kadar je primerno, njegovemu upravičencu] predloži izjavo s 

podrobnim opisom rezultatov raziskav do trenutka prenosa; 

 

(xi) pravico Komisije in agencije, Evropskega računskega sodišča in Evropskega 

urada za boj proti goljufijam (OLAF), da svoje pravice iz členov 22 in 23 

uveljavljajo tudi pri glavnem raziskovalcu; 

 

(xii) pravo, ki se uporablja, in državo, v kateri je treba reševati spore; 

 

(c) [glavnemu raziskovalcu][glavnim raziskovalcem] morajo predložiti kopijo 

podpisanega sporazuma; 

 

(d) [glavnemu raziskovalcu][glavnim raziskovalcem] morajo zagotoviti znanstveno 

neodvisnost, zlasti pri: 

 

(i) uporabi proračuna za doseganje znanstvenih ciljev; 

 

(ii) pristojnosti, da objavlja[jo] kot glavni avtor[ji] in povabi[jo] kot soavtorje 

tiste, ki so znatno prispevali k delu; 

 

(iii) pripravi znanstvenih poročil za ukrep; 

 

(iv) izbiri drugih članov ekipe (ki jih gostijo [in zaposlujejo] upravičenec ali drugi 

pravni subjekti) in nadzora nad njimi, ob upoštevanju profilov, potrebnih za 

izvajanje raziskav, in v skladu z običajnimi upravljavskimi praksami 

upravičenca;   

 

(v) možnosti, da vložijo neodvisno vlogo za sredstva; 

 

(vi) dostopu do ustreznih prostorov in objektov za izvajanje raziskav; 

 

(e) med izvajanjem ukrepa morajo [glavnemu raziskovalcu][glavnim raziskovalcem] in 

članom [njegove][njihove] ekipe zagotoviti raziskovalno podporo (v zvezi z 

infrastrukturo, opremo, pravicami dostopa, izdelki in drugimi storitvami, potrebnimi 

za izvajanje raziskav); 

 

(f) podpirati morajo [glavnega raziskovalca][glavne raziskovalce] in [mu][jim] 

zagotavljati upravno pomoč, zlasti pri: 

 

(i) splošnem upravljanju dela in vodenju [njegove][njihove] ekipe; 
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(ii) znanstvenem poročanju, zlasti glede zagotavljanja, da člani ekipe [glavnemu 

raziskovalcu][glavnim raziskovalcem] pošljejo svoje znanstvene rezultate; 

 

(iii) finančnem poročanju, zlasti glede zagotavljanja pravočasnih in jasnih 

finančnih informacij; 

 

(iv) uporabi običajnih upravljavskih praks upravičenca; 

 

(v) splošni logistiki ukrepa; 

 

(vi) dostopu do elektronskega sistema komunikacije (glej člen 52); 

 

(g) [glavnega raziskovalca][glavne raziskovalce] morajo nemudoma (pisno) obvestiti o 

kakršnem koli dogodku ali okoliščini, ki bi verjetno vplivala na sporazum (glej 

člen 17); 

 

(h) [glavnemu raziskovalcu][glavnim raziskovalcem] morajo zagotoviti ustrezne: 

 

(i) pogoje za letni, bolniški in starševski dopust; 

 

(ii) standarde varnosti in zdravja pri delu; 

 

(iii) zavarovanje v okviru splošnega sistema socialne varnosti, npr. pokojninske 

pravice; 

 

(i) omogočiti morajo prenos sporazuma na novega upravičenca („prenosljivost“; glej 

člen 56a). 

 

32.2  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 33 – ENAKOST SPOLOV 

 

33.1 Obveznost prizadevanja za enakost spolov 

 

Upravičenci morajo sprejeti vse ukrepe za spodbujanje enakih možnosti žensk in moških pri 

izvajanju ukrepa. V največji možni meri si morajo prizadevati za enakost spolov na vseh 

ravneh osebja, dodeljenega ukrepu, med drugim tudi na nadzorni in vodstveni ravni. 
 

33.2 Posledice neskladnosti 

 

Če upravičenec prekrši svoje obveznosti iz tega člena, lahko agencija uporabi katerega koli od 

ukrepov, opisanih v poglavju 6. 
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ČLEN 34 – ETIKA IN RAZISKOVALNA INTEGRITETA 

 

34.1 Obveznost spoštovanja etičnih načel in načel raziskovalne integritete 

 

Upravičenci morajo izvajati ukrep v skladu z: 

 

(a) etičnimi načeli (vključno z najvišjimi standardi raziskovalne integritete) 

 

in  

 

(b)  mednarodnim pravom, pravom EU in nacionalnim pravom, ki se uporabljajo.  

 

Sredstva se ne bodo dodelila za dejavnosti, ki se izvajajo zunaj EU, če so te dejavnosti 

prepovedane v vseh državah članicah, ter za dejavnosti, pri katerih se uničujejo človeški 

zarodki (na primer za pridobivanje matičnih celic).   

 

Upravičenci morajo zagotoviti, da so dejavnosti iz ukrepa izključno osredotočene na uporabo 

v civilne namene. 

 

Upravičenci morajo zagotoviti, da cilj dejavnosti iz ukrepa ni: 

 

(a) kloniranje človeka za reproduktivne namene; 

 

(b) spreminjanje genske dediščine človeka, zaradi česar bi takšne spremembe lahko 

postale dedne (z izjemo raziskav v zvezi z zdravljenjem rakastih obolenj na spolnih 

žlezah, ki se lahko financirajo), ali 

 

(c) ustvarjanje človeških zarodkov izključno za raziskovalne namene ali za namen 

pridobivanja matičnih celic, vključno s prenosom jedra somatske celice. 

 

Upravičenci morajo upoštevati najvišje standarde raziskovalne integritete, kot so na primer 

določeni v evropskem kodeksu ravnanja za raziskovalno integriteto
30

. 
 

To vključuje zlasti upoštevanje naslednjih bistvenih načel: 

 

- poštenost; 

 

- zanesljivost; 

 

- objektivnost; 

 

- nepristranskost; 

 

                                                 
30 The European Code of Conduct for Research Integrity (Evropski kodeks ravnanja za raziskovalno integriteto), 

ALLEA (Zveza evropskih akademij) in ESF (Evropska znanstvena fundacija) iz marca 2011.  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
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- odprta komunikacija; 

 

- dolžnost skrbnega ravnanja; 

 

- pravičnost ter 

 

- odgovornost do prihodnjih raziskovalcev in znanstvenikov. 

 

To pomeni, da morajo upravičenci zagotoviti, da osebe, ki izvajajo raziskovalne naloge:  

 

- predstavijo svoje raziskovalne cilje in namene pošteno in pregledno; 

 

- skrbno načrtujejo svoje raziskovalno delo in poskrbijo za njegovo zanesljivo izvajanje, 

pri čemer upoštevajo njegov vpliv na družbo; 

 

- uporabljajo tehnike in metodologije (vključno z zbiranjem in upravljanjem podatkov), 

ki ustrezajo zadevnemu(-im) področju(-em); 

 

- skrbno ravnajo z raziskovalnimi subjekti, najsi bodo to ljudje, živali, okolje ali 

kulturni objekti; 

 

- zagotavljajo objektivnost, natančnost in nepristranskost pri razširjanju rezultatov; 

 

- v čim večji meri in ob upoštevanju zakonitih interesov upravičencev [MOŽNOST za 

ukrepe, vključene v pilotni projekt o prosto dostopnih podatkih iz raziskav: poleg 

obveznosti zagotovitve prostega dostopa iz člena 29.3] omogočajo dostop do podatkov 

iz raziskav, da se omogoči reprodukcija raziskav; 

 

- navedejo potrebna sklicevanja na svoje delo in delo drugih raziskovalcev; 

 

- se vzdržijo vsakršne oblike plagiatorstva, ponarejanja podatkov ali potvarjanja; 

 

- se izogibajo dvojnemu financiranju, navzkrižjem interesov in napačnemu navajanju 

kvalifikacij ali drugim kršitvam na področju raziskav. 

 

34.2 Dejavnosti, ki odpirajo etična vprašanja 

 

Dejavnosti, ki odpirajo etična vprašanja, morajo izpolnjevati „etične zahteve“, ki so določene 

kot končni rezultati v Prilogi 1.  

 

Vsak upravičenec mora pred začetkom izvajanja dejavnosti, ki odpirajo etična vprašanja, 

pridobiti: 

 

(a) vsa mnenja etičnega odbora, ki se zahtevajo v skladu z nacionalnim pravom, in 
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(b) vsa obvestila ali dovoljenja za dejavnosti, ki odpirajo etična vprašanja, ki se zahtevajo 

v skladu z nacionalnim in/ali evropskim pravom, 

 

da se omogoči izvedba zadevnih nalog ukrepa.  

 

Dokumente je treba hraniti in jih mora glavni upravičenec na zahtevo predložiti agenciji (glej 

člen 52). Če ti dokumenti niso v angleščini, jih je treba predložiti skupaj s povzetkom v 

angleščini, ki dokazuje vključenost zadevnih nalog ukrepa in vsebuje sklepe odbora ali 

zadevnega organa (če so na voljo).  

 

34.3 Dejavnosti, ki vključujejo človeške zarodke ali človeške zarodne matične celice  

 

Dejavnosti, ki vključujejo raziskave na področju človeških zarodkov ali človeških zarodnih 

matičnih celic, se lahko izvajajo samo, če so izpolnjeni pogoji iz člena 34.1 in 

 

-  so zadevne dejavnosti določene v Prilogi 1 ali  

 

-  koordinator pridobi izrecno (pisno) odobritev agencije (glej člen 52).  

 

34.4 Posledice neskladnosti  

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz tega člena, se nepovratna sredstva 

lahko zmanjšajo (glej člen 43), sporazum ali sodelovanje upravičenca pa se lahko odpove 

(glej člen 50).  

 

Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6.  

 

ČLEN 35 – NAVZKRIŽJE INTERESOV  

 

35.1 Obveznost izogibanja navzkrižju interesov 

 

Upravičenci morajo sprejeti vse ukrepe, s katerimi bodo preprečili, 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). 

 

Agencijo morajo 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 odpravili.  

 

Agencija lahko preveri, ali so sprejeti ukrepi ustrezni, in zahteva, da se v za to določenem 

roku sprejmejo dodatni ukrepi. 

 

35.2 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), sporazum ali sodelovanje upravičenca pa se lahko odpove 

(glej člen 50). 

 

Takšne kršitve so lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v 

poglavju 6. 

 

ČLEN 36 – ZAUPNOST 

 

36.1 Splošna obveznost ohranjanja zaupnosti 

 

Stranke morajo med izvajanjem ukrepa in štiri leta po obdobju, določenem v členu 3, 

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). 

 

Agencija lahko na zahtevo upravičenca soglaša, da bo ohranjala zaupnost takšnih informacij 

za dodatno obdobje po izteku začetnih štirih let. 

 

Če so bile informacije opredeljene kot zaupne samo ustno, se šteje, da so zaupne samo, če se 

to pisno potrdi v 15 dneh po ustnem razkritju. 

 

Če se stranke ne dogovorijo drugače, lahko zaupne informacije uporabljajo samo za izvajanje 

sporazuma.  

 

Upravičenci lahko zaupne informacije razkrijejo svojemu osebju ali tretjim osebam, ki 

sodelujejo pri ukrepu, samo, če: 

 

(a) jih morajo poznati zaradi izvajanja sporazuma in 

 

(b) jih zavezuje obveznost glede zaupnosti. 

 

To ne spremeni obveznosti glede varnosti iz člena 37, ki se še naprej uporabljajo.  

 

Agencija lahko zaupne informacije razkrije svojemu osebju ter drugim institucijam in 

organom EU. Zaupne informacije lahko razkrije tretjim osebam, če: 

 

(a) je to potrebno za izvajanje sporazuma ali zaščito finančnih interesov EU in  

 

(b) prejemnike informacij zavezuje obveznost glede zaupnosti.  

 

Poleg tega mora Komisija pod pogoji iz člena 4 uredbe št. 1290/2013 o pravilih za 

sodelovanje
31

 dati drugim institucijam, organom, uradom ali agencijam EU ter državam 

članicam ali pridruženim državam na voljo informacije o rezultatih.  

 

                                                 
31  Uredba (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 (UL L 347, 20.12.2013, str. 81). 
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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 

 

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 

 

37.1 Rezultati z varnostnim priporočilom  

 

[MOŽNOST 1, če se uporablja za nepovratna sredstva: Upravičenci morajo upoštevati 

„varnostno(-a) priporočilo(-a)“, določeno(-a) v Prilogi 1. 

 

V zvezi z varnostnimi priporočili, ki omejujejo razkrivanje ali razširjanje rezultatov, morajo 

upravičenci pred razkritjem ali razširitvijo tretji osebi (vključno s povezanimi tretjimi 

osebami, kot so pridruženi subjekti) o tem obvestiti koordinatorja, ki mora zaprositi za pisno 

dovoljenje agencije. 

 

V primeru spremembe varnostnih razmer morajo upravičenci o tem obvestiti koordinatorja, ki 

mora nato nemudoma obvestiti agencijo in po potrebi zahtevati spremembo Priloge 1 (glej 

člen 55).]  

 

[MOŽNOST 2: Ni relevantno.] 

 

37.2 Zaupne informacije  

 

[MOŽNOST 1, če se uporablja za nepovratna sredstva: Upravičenci morajo upoštevati 

stopnje tajnosti, določene v Prilogi 1 („listina varnostnih vidikov (LVV)“ in „vodič po 

stopnjah tajnosti (VST)“). 
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Zaupne informacije se morajo obravnavati v skladu z listino varnostnih vidikov (LVV) in 

Sklepom št. 2015/444
32

, dokler se ne prekliče njihova stopnja tajnosti.  

 

Naloge ukrepa, ki vključujejo zaupne informacije, se ne smejo oddati v podizvajanje brez 

predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja agencije. 

 

V primeru spremembe varnostnih razmer morajo upravičenci o tem obvestiti koordinatorja, ki 

mora nato nemudoma obvestiti agencijo in po potrebi zahtevati spremembo Priloge 1 (glej 

člen 55).] 

 

[MOŽNOST 2: Ni relevantno.] 

 

37.3 Dejavnosti, ki vključujejo blago z dvojno rabo ali nevarne materiale in snovi 

 

[MOŽNOST 1, če se uporablja za nepovratna sredstva: Dejavnosti, ki vključujejo blago z 

dvojno rabo ali nevarne materiale in snovi, morajo biti v skladu s pravom EU ter nacionalnim 

in mednarodnim pravom, ki se uporabljajo.  

 

Koordinator mora pred začetkom dejavnosti agenciji predložiti (glej člen 52) izvod vseh 

dovoljenj za izvoz ali prenos, ki se zahtevajo v skladu s pravom EU ali nacionalnim ali 

mednarodnim pravom.] 

 

[MOŽNOST 2: Ni relevantno.] 

 

37.4 Posledice neskladnosti 

 

[MOŽNOST 1, če se uporabljajo člen 37.1, 37.2 in/ali 37.3: 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.] 

 

[MOŽNOST 2: Ni relevantno.] 

 

ČLEN 38 – PROMOVIRANJE UKREPA – PREPOZNAVNOST SREDSTEV EU 

 

38.1 Dejavnosti upravičencev na področju obveščanja 

 

38.1.1 Obveznost promoviranja ukrepa in njegovih rezultatov 

 

Upravičenci morajo promovirati ukrep in njegove rezultate tako, da zagotovijo usmerjene 

informacije številnim občinstvom (vključno z mediji in javnostjo) na strateški in učinkovit 

način.  

 

                                                 
32 Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih 

podatkov EU. 
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To ne spremeni obveznosti razširjanja rezultatov iz člena 29, obveznosti glede zaupnosti iz 

člena 36 ali obveznosti glede varnosti iz člena 37, ki se še naprej uporabljajo. 

 

Upravičenci morajo pred začetkom dejavnosti obveščanja, ki naj bi po pričakovanjih imele 

velik medijski vpliv, o tem obvestiti agencijo (glej člen 52).  

 

38.1.2  Informacije o sredstvih EU – obveznost in pravica do uporabe emblema EU in 

logotipa ERC 

 

Razen če agencija 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 itn.), ter vsaki infrastrukturi, opremi in pomembnih rezultatih, ki se 

financirajo z nepovratnimi sredstvi: 

 

(a) prikazati emblem Evropske unije 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]).“ 

 

Ko sta emblem EU in logotip ERC prikazana skupaj z drugim logotipom, morata biti ustrezno 

poudarjena.  

 

Upravičenci lahko za namene izpolnjevanja svojih obveznosti iz tega člena uporabijo 

emblem EU in logotip ERC, ne da bi pred tem pridobili odobritev agencije. 

 

Vendar s tem ne dobijo pravice do izključne uporabe.  

 

Poleg tega si emblema EU, logotipa ERC ali katere koli podobne znamke ali logotipa ne 

smejo prilastiti ne z registracijo ne z drugimi sredstvi. 

 

38.1.3  Izjava o omejitvi odgovornosti agencije in Komisije 

 

Pri vsaki dejavnosti obveščanja, povezani z ukrepom, je treba navesti, da se pri tem odraža 

samo stališče avtorja ter da agencija in Komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo 

informacij, ki so tam vsebovane. 

 

38.2 Dejavnosti agencije in Komisije na področju obveščanja 

 

38.2.1 Pravica do uporabe gradiva, dokumentov ali informacij upravičencev  

 

Agencija in Komisija lahko za svoje dejavnosti obveščanja in objavljanja uporabita 

informacije, ki so povezane z ukrepom, dokumente, zlasti povzetke za objavo in končne 
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rezultate za javnost, ter katero koli drugo gradivo, kot je slikovno ali avdiovizualno gradivo, 

prejete od katerega koli upravičenca ali glavnega raziskovalca (med drugim tudi v elektronski 

obliki).  

 

To ne spremeni obveznosti glede zaupnosti iz člena 36 ali obveznosti glede varnosti iz 

člena 37, ki se še naprej uporabljajo. 

 

Če pa bi agencija ali Komisija z uporabo tega gradiva, dokumentov ali informacij ogrozila 

zakonite interese upravičenca, lahko zadevni upravičenec od agencije ali Komisije zahteva, da 

jih ne uporabi (glej člen 52).  

 

Pravica do uporabe gradiva, dokumentov in informacij upravičenca ali glavnega raziskovalca 

vključuje: 

 

(a) uporabo za lastne namene (zlasti dajanje na razpolago osebam, ki delajo za agencijo, 

Komisijo 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
33

 brez pravice do razmnoževanja ali izkoriščanja; 

 

(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 uporabe, določene v točkah (b), (c), (d) in (f), če je to potrebno 

za dejavnosti agencije ali Komisije na področju obveščanja in objavljanja. 

 

Če je pravica do uporabe odvisna od pravic tretje osebe (vključno z osebjem upravičenca in 

glavnega raziskovalca), mora upravičenec zagotoviti, da je skladna z njegovimi obveznostmi 

iz tega sporazuma (zlasti tako, da pridobi potrebno dovoljenje od zadevnih tretjih oseb). 

                                                 
33  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do 

dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, UL L 145, 31.5.2001, str. 43. 
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Agencija ali Komisija bo, kjer je primerno, vstavila naslednje informacije (če jih zagotovijo 

upravičenci ali glavni raziskovalec):  

 
„© – [leto] – [ime lastnika avtorskih pravic]. Vse pravice pridržane. Licenca podeljena Izvajalski 

agenciji Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA) in [Evropski uniji (EU)][Euratomu] pod 

določenimi pogoji.“ 

 

38.3 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 – OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV  

 

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. 45/2001
34

 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 ali Komisije za namene 

izvajanja, upravljanja in spremljanja sporazuma ali zaščite finančnih interesov EU ali 

Euratoma (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“, 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 upravičencev na področju obdelave osebnih podatkov  

 

Upravičenci morajo 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). 

 

                                                 
34  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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Upravičenci lahko podelijo svojemu osebju dostop samo do tistih podatkov, ki so izrecno 

potrebni za izvajanje, upravljanje in spremljanje sporazuma.  

 

Upravičenci morajo obvestiti osebje, da agencija ali Komisija zbira in obdeluje njihove 

osebne podatke. V ta namen jim morajo izjavo(-e) o varstvu osebnih podatkov (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 ali 

Komisija uporabi katerega koli od ukrepov, opisanih v poglavju 6. 

 

ČLEN 40 – ODSTOP TERJATEV ZA PLAČILA OD AGENCIJE  

 

Upravičenci ne smejo odstopiti terjatev za plačila od agencije nobeni tretji osebi, razen če to 

agencija odobri na podlagi utemeljene pisne zahteve glavnega upravičenca (v imenu 

zadevnega upravičenca).  

 

Če agencija odstopa terjatve ne sprejme ali če pogoji odstopa niso upoštevani, odstop nanjo 

nima učinka. 

 

Odstop terjatve v nobenih okoliščinah ne razreši upravičencev od njihovih obveznosti do 

agencije. 

 

 

POGLAVJE 5 RAZDELITEV VLOG IN ODGOVORNOSTI UPRAVIČENCEV – 

ODNOSI Z DOPOLNILNIMI UPRAVIČENCI – ODNOSI S PARTNERJI PRI 

SKUPNEM UKREPU 

 

ČLEN 41 – RAZDELITEV VLOG IN ODGOVORNOSTI UPRAVIČENCEV – 

ODNOSI Z DOPOLNILNIMI UPRAVIČENCI – ODNOSI S 

PARTNERJI PRI SKUPNEM UKREPU 

 

41.1 Vloge in odgovornosti do agencije    

 

Upravičenci so v celoti odgovorni za izvajanje ukrepa in upoštevanje sporazuma.  

 

Upravičenci so solidarno odgovorni za tehnično izvajanje ukrepa, kot je opisano v Prilogi 1. 

Če upravičenec ne izvaja svojega dela ukrepa, odgovornost za izvajanje tega dela prevzamejo 

drugi upravičenci (ne da bi bili za to upravičeni do kakršnih koli dodatnih sredstev EU), razen 

če jih agencija izrecno ne razreši te obveznosti.  

 

Finančna odgovornost vsakega upravičenca je urejena s členom 44.  

 

41.2 Notranja razdelitev vlog in odgovornosti  

 

Notranje vloge in odgovornosti upravičencev se razdelijo na naslednji način: 

 

(a) Vsak upravičenec mora: 
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(i)  dopolnjevati informacije, ki so shranjene v registru upravičencev na portalu za 

udeležence (v elektronskem sistemu komunikacije) (glej člen 17); 
 

(ii)  nemudoma obvestiti glavnega upravičenca o kakršnem koli dogodku ali 

okoliščini, ki bi verjetno znatno vplivala na izvajanje ukrepa ali povzročila zamudo 

pri izvajanju ukrepa (glej člen 17); 
 

(iii)  glavnemu upravičencu pravočasno predložiti:  
 

- svoje posamezne računovodske izkaze [in računovodske izkaze z njim 

povezanih tretjih oseb] ter po potrebi potrdila o računovodskih izkazih (glej 

člen 20);  
 

- podatke, potrebne za sestavo znanstvenih poročil (glej člen 20); 
 

- mnenja etičnega odbora in obvestila ali dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki 

odpirajo etična vprašanja (glej člen 34); 
 

- vse druge dokumente ali informacije, ki jih zahteva agencija ali Komisija v 

skladu s sporazumom, razen če mora upravičenec v skladu s sporazumom te 

informacije predložiti neposredno agenciji ali Komisiji. 

 

(b) Glavni upravičenec mora: 

 

(i)  spremljati, ali se ukrep pravilno izvaja (glej člen 7); 
 

(ii)  delovati kot posrednik pri vsaki komunikaciji med upravičenci in agencijo 

(zlasti posredovati agenciji informacije, opisane v členu 17), če v sporazumu ni 

določeno drugače;  
 

(iii)  zahtevati in pregledati vse dokumente ali informacije, ki jih zahteva agencija, 

ter preveriti njihovo popolnost in pravilnost, preden jih posreduje agenciji;  
 

(iv)  predložiti agenciji končne rezultate in poročila (glej člena 19 in 20);  
 

(v)  zagotoviti, da se vsa plačila drugim upravičencem izvedejo brez 

neupravičenega odlašanja (glej člen 21);  
 

(vi)  obvestiti agencijo o zneskih, izplačanih vsakemu upravičencu, kadar to zahteva 

sporazum (glej člena 44 in 50) ali agencija.  

 

Glavni upravičenec zgoraj navedenih nalog ne sme prenesti na nobenega drugega 

upravičenca ali tretjo osebo ali jih oddati v podizvajanje drugemu upravičencu ali tretji 

osebi (vključno s povezanimi tretjimi osebami). 

 

[MOŽNOST, ki se uporabi, ko je glavni upravičenec srednješolska ali visokošolska 

ustanova ali javna organizacija in ima „dovoljenje za upravljanje“ tretja oseba, ki jo je 

ustvaril ali jo nadzira glavni upravičenec ali ki je glavnemu upravičencu pridružena: 

Izjema od tega pravila je, da glavni upravičenec prenese naloge, ki so določene v 

točki 2(b)(v) in (vi) zgoraj, na [vstavite ime tretje osebe z dovoljenjem za upravljanje]. 
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Glavni upravičenec obdrži izključno odgovornost za prispevek EU in izpolnjevanje 

obveznosti iz sporazuma.] 

 

41.3 Notranji dogovori med upravičenci 

 

Upravičenci morajo imeti „notranje dogovore“ o svojem delovanju in usklajevanju, ki 

zajemajo vse vidike njihovega sodelovanja in izvajanja ukrepa, da se zagotovi pravilno 

izvajanje ukrepa (vključno s postopki odločanja v zvezi z znanstvenimi vprašanji in vprašanji 

upravljanja nepovratnih sredstev, razdelitvijo prispevka EU, reševanjem notranjih sporov 

[MOŽNOST za nepovratna sredstva za sinergije in druga nepovratna sredstva ERC z več 

kot enim glavnim raziskovalcem: (vključno s spori med glavnimi raziskovalci ter med njimi 

in upravičenci)] ter razdelitvijo odgovornosti v primerih zavrnitve stroškov ali zmanjšanja 

nepovratnih sredstev). 

 

Notranji dogovori ne smejo vsebovati določb, ki so v nasprotju s tem sporazumom. 

 

41.4 Odnosi z dopolnilnimi upravičenci – sporazum o sodelovanju  

 

Ni relevantno. 

 

41.5 Odnosi s partnerji pri skupnem ukrepu – sporazum o usklajevanju 

 

Ni relevantno. 

 

 

POGLAVJE 6  ZAVRNITEV STROŠKOV – ZMANJŠANJE NEPOVRATNIH 

SREDSTEV – IZTERJAVA – SANKCIJE – ODŠKODNINA – 

USTAVITEV IN PREKINITEV – ODPOVED – VIŠJA SILA  

 

ODDELEK 1 ZAVRNITEV STROŠKOV – ZMANJŠANJE NEPOVRATNIH 

SREDSTEV – IZTERJAVA – SANKCIJE 

 

 

ČLEN 42 – ZAVRNITEV NEUPRAVIČENIH STROŠKOV   

 

42.1 Pogoji  

 

Agencija bo po odpovedi sodelovanja upravičenca, ob vmesnem plačilu, plačilu razlike 

ali pozneje zavrnila vse neupravičene stroške (glej člen 6), zlasti po preverjanjih, pregledih, 

revizijah ali preiskavah (glej člen 22). 

 

Zavrnitev lahko temelji tudi na razširitvi ugotovitev v zvezi z drugimi nepovratnimi 

sredstvi na ta nepovratna sredstva, glej člen 22.5.2.  

 

42.2 Neupravičeni stroški, ki se zavrnejo – izračun – postopek 

 

Neupravičeni stroški se bodo zavrnili v celoti. 
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Če zavrnitev stroškov ni podlaga za izterjavo (glej člen 44), bo agencija uradno obvestila 

glavnega ali zadevnega upravičenca o zavrnitvi stroškov, zneskih in razlogih za zavrnitev (po 

potrebi skupaj z obvestilom o zapadlih zneskih; glej člen 21.5). Glavni ali zadevni 

upravičenec lahko v 30 dneh od prejema obvestila agencijo uradno obvesti o svojem 

nestrinjanju in razlogih zanj.  

 

Če je zavrnitev stroškov podlaga za izterjavo, bo agencija uporabila kontradiktorni postopek s 

„predhodnim informativnim dopisom“ iz člena 44.  

 

42.3 Učinki 

 

Če agencija zavrne stroške ob vmesnem plačilu ali plačilu razlike, jih bo odštela od skupnih 

upravičenih prijavljenih stroškov za ukrep v rednem ali končnem zbirnem računovodskem 

izkazu (glej člen 20.3 in 20.4). Nato bo izračunala vmesno plačilo ali plačilo razlike, kot je 

določeno v členu 21.3 ali 21.4. 

 

Če agencija zavrne stroške po odpovedi sodelovanja upravičenca, jih bo odštela od 

stroškov, ki jih je [so jih] upravičenec [in z njim povezane tretje osebe] prijavil[i] v poročilu 

o odpovedi, ter zavrnitev upoštevala pri izračunu po odpovedi (glej člen 50.2 in 50.3). 

 

Če agencija zavrne stroške, prijavljene v rednem zbirnem računovodskem izkazu, po 

vmesnem plačilu, vendar pred plačilom razlike, jih bo odštela od skupnih upravičenih 

prijavljenih stroškov za ukrep v naslednjem rednem zbirnem računovodskem izkazu ali 

končnem zbirnem računovodskem izkazu. Nato bo izračunala vmesno plačilo ali plačilo 

razlike, kot je določeno v členu 21.3 ali 21.4.    

 

Če agencija zavrne stroške po plačilu razlike, bo zavrnjeni znesek odštela od skupnih 

upravičenih stroškov, ki jih je prijavil upravičenec, v končnem zbirnem računovodskem 

izkazu. Nato bo izračunala popravljeni končni znesek nepovratnih sredstev, kot je določeno v 

členu 5.4.  

 

ČLEN 43 – ZMANJŠANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV 

 

43.1 Pogoji 

 

Agencija lahko po odpovedi sodelovanja upravičenca, ob plačilu razlike ali pozneje 

zmanjša nepovratna sredstva, če: 

 

(a) je upravičenec (ali fizična oseba, ki je pooblaščena, da ga zastopa ali sprejema 

odločitve v njegovem imenu) storil: 

 

(i) resne napake, nepravilnosti ali goljufije ali 

 

(ii) resne kršitve obveznosti v okviru sporazuma ali v postopku dodelitve (kar 

vključuje, da je ukrep izvajal nepravilno, predložil lažne informacije, ni 

zagotovil zahtevanih informacij, kršil etična načela) ali 

 

(b) je upravičenec (ali fizična oseba, ki je pooblaščena, da ga zastopa ali sprejema 

odločitve v njegovem imenu) v zvezi z drugimi nepovratnimi sredstvi EU ali 
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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). 

 

43.2 Zmanjšanje zneska – izračun – postopek 

 

Zmanjšanje zneska bo sorazmerno z resnostjo napak, nepravilnosti ali goljufij ali kršitev 

obveznosti.  

 

Pred zmanjšanjem nepovratnih sredstev bo agencija glavnega ali zadevnega upravičenca v 

„predhodnem informativnem dopisu“ uradno obvestila:  

 

- o svoji nameri, da bo zmanjšala nepovratna sredstva, o znesku, za katerega jih 

namerava zmanjšati, in razlogih za zmanjšanje 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 izvedla 

zmanjšanje, glavnega ali zadevnega upravičenca uradno obvesti o potrditvi zmanjšanja (po 

potrebi skupaj z obvestilom o zapadlih zneskih; glej člen 21). 

 

43.3 Učinki  

 

Če agencija zmanjša nepovratna sredstva po odpovedi sodelovanja upravičenca, bo 

izračunala zmanjšani znesek nepovratnih sredstev za tega upravičenca in določila znesek, ki 

ga dolguje navedenemu upravičencu (glej člen 50.2 in 50.3). 

 

Če agencija zmanjša nepovratna sredstva ob plačilu razlike, bo izračunala zmanjšani znesek 

nepovratnih sredstev za ukrep in določila dolgovani znesek razlike (glej člen 5.3.4 in 

člen 21.4). 

 

Če agencija zmanjša nepovratna sredstva po plačilu razlike, bo izračunala popravljeni končni 

znesek nepovratnih sredstev za zadevnega upravičenca (glej člen 5.4). Če je popravljeni 

končni znesek nepovratnih sredstev za zadevnega upravičenca nižji kot njegov delež 

končnega zneska nepovratnih sredstev, bo agencija izterjala razliko (glej člen 44).  

 

ČLEN 44 – IZTERJAVA NEUPRAVIČENIH ZNESKOV  

 

44.1 Znesek za izterjavo – izračun – postopek 

 

Agencija bo po odpovedi sodelovanja upravičenca, ob plačilu razlike ali pozneje zahtevala 

vračilo vseh zneskov, ki so bili plačani, vendar niso upravičeni v okviru sporazuma.  

 

Finančna odgovornost vsakega upravičenca je v primeru izterjave omejena na njegov dolg 

[MOŽNOST, če se uporablja člen 14: (vključno z neupravičenimi zneski, ki jih je plačala 

agencija za stroške, ki so jih prijavile z njim povezane tretje osebe)], razen za zneske, ki se 

zadržijo za jamstveni sklad (glej člen 21.4). 
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44.1.1  Izterjava po odpovedi sodelovanja upravičenca 

 

Če se izterjava opravi po odpovedi sodelovanja upravičenca (vključno z glavnim 

upravičencem), bo agencija zahtevala vračilo neupravičenega zneska od zadevnega 

upravičenca tako, da bo nanj uradno naslovila opomin dolžniku (glej člen 50.2 in 50.3). V tem 

opominu bodo določeni znesek za izterjavo, pogoji in rok za plačilo.  

 

Če plačilo ni izvedeno do roka iz opomina dolžniku, bo agencija ali Komisija znesek 

izterjala:  

 

(a) s „pobotom“ tega zneska brez soglasja upravičenca s katerimi koli zneski, ki jih 

zadevnemu upravičencu dolguje agencija, Komisija ali druga izvajalska agencija (iz 

proračuna EU ali Euratoma).  

 

V izjemnih okoliščinah lahko agencija ali Komisija zneske pobota pred rokom za 

plačilo iz opomina dolžniku, da zaščiti finančne interese EU; 

 

(b) [MOŽNOST 1, če se uporablja člen 14 in je agencija zahtevala solidarno 

odgovornost: če je povezana tretja oseba sprejela solidarno odgovornost (glej 

člen 14), tako da je tretja oseba odgovorna za do najvišjega prispevka EU za 

povezano tretjo osebo, navedenega v oceni proračuna (glej Prilogo 2), 

in/ali][MOŽNOST 2: ni relevantno;]  

 

(c) s sprožitvijo sodnega postopka (glej člen 57) ali sprejetjem izvršljivega sklepa v 

skladu s členom 299 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in členom 79(2) 

finančne uredbe št. 966/2012. 

 

Če plačilo ni izvedeno do roka iz opomina dolžniku, se bo znesek za izterjavo (glej zgoraj) 

povečal za zamudne obresti po obrestni meri, določeni v členu 21.11, za obdobje od dne po 

roku za plačilo iz opomina dolžniku do vključno dne, ko agencija ali Komisija prejme celotno 

plačilo zneska. 

 

Delna plačila bodo najprej krila plačilo odhodkov, stroškov in zamudnih obresti, nato pa 

glavnico dolga. 

 

Bančne stroške, ki nastanejo pri postopku izterjave, bo nosil upravičenec, razen če se 

uporablja Direktiva 2007/64/ES
35

. 

 

44.1.2  Izterjava ob plačilu razlike 

 

Če se plačilo razlike opravi kot izterjava (glej člen 21.4), bo agencija glavnega upravičenca v 

„predhodnem informativnem dopisu“ uradno obvestila:  

 

- ̶o svoji nameri, da opravi izterjavo, dolgovanem znesku razlike in razlogih za to;  

                                                 
35  Direktiva 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na 

notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi 

Direktive 97/5/ES (UL L 319, 5.12.2007, str. 1). 
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- da namerava odšteti znesek za izterjavo od zneska, ki se je zadržal za jamstveni sklad;  

 

- da je pozvan, da v 30 dneh po prejemu obvestila predloži poročilo o izvedbi plačil 

upravičencem, in 

 

- da je pozvan, da v 30 dneh po prejemu obvestila predloži svoje pripombe.  

 

Če pripombe niso predložene ali če agencija sklene, da bo kljub prejetim pripombam opravila 

izterjavo, bo potrdila izterjavo (skupaj z obvestilom o zapadlih zneskih; glej člen 21.5) in: 

 

- plačala razliko med zneskom za izterjavo in zneskom, ki se je zadržal za jamstveni 

sklad, če je razlika pozitivna, ali 

 

- na glavnega upravičenca uradno naslovila opomin dolžniku za razliko med zneskom 

za izterjavo in zneskom, ki se je zadržal za jamstveni sklad, če je razlika negativna. 

V tem opominu bodo določeni tudi pogoji in rok za plačilo.  

 

Če glavni upravičenec ne izvede plačila agenciji do roka iz opomina dolžniku in ni predložil 

poročila o izvedbi plačil: bo agencija ali Komisija izterjala znesek, določen v opominu 

dolžniku, od glavnega upravičenca (glej spodaj).    

 

Če glavni upravičenec ne izvede plačila agenciji do roka iz opomina dolžniku, vendar je 

predložil poročilo o izvedbi plačil, bo agencija: 

 

(a)  opredelila upravičence, za katere je spodnji izračunani znesek negativen: 

 

{{{{stroški upravičenca, prijavljeni v končnem zbirnem računovodskem izkazu, ki jih je odobrila 

agencija, pomnoženi s stopnjo povračila iz člena 5.2 za zadevnega upravičenca,  

 

[ki se jim prištejejo 

 

stroški z njim povezanih tretjih oseb, prijavljeni v končnem zbirnem računovodskem izkazu, ki jih je 

odobrila agencija, pomnoženi s stopnjo povračila iz člena 5.2 za vsako zadevno povezano tretjo 

osebo]}, 

 
deljeno s 

 

prispevkom EU za ukrep, izračunanim v skladu s členom 5.3.1}, 

 
pomnoženo s  

 

končnim zneskom nepovratnih sredstev (glej člen 5.3)}, 

 
od česar se odštejejo 
 

{plačila predhodnega financiranja in vmesna plačila upravičencu}}; 
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(b)  na vsakega upravičenca, opredeljenega v skladu s točko (a), uradno naslovila opomin 

dolžniku s pogoji in rokom za plačilo. Znesek v opominu dolžniku se izračuna:  

 

{{znesek, izračunan v skladu s točko (a) za zadevnega upravičenca, 
 

deljeno z 

 

vsoto zneskov, izračunanih v skladu s točko (a) za vse upravičence, opredeljene v skladu s točko (a)}, 

 

pomnoženo z  

 

zneskom, določenim v opominu dolžniku, ki se uradno naslovi na glavnega upravičenca}. 

 

Če plačilo ni izvedeno do roka iz opomina dolžniku, bo agencija ali Komisija znesek 

izterjala:  

 

(a) s pobotom tega zneska brez soglasja upravičenca s katerimi koli zneski, ki jih 

zadevnemu upravičencu dolguje agencija, Komisija ali druga izvajalska agencija (iz 

proračuna EU ali Euratoma). 

 

V izjemnih okoliščinah lahko agencija ali Komisija zneske pobota pred rokom za 

plačilo iz opomina dolžniku, da zaščiti finančne interese EU; 

 

(b) z unovčenjem zneska iz jamstvenega sklada. Agencija ali Komisija bo na zadevnega 

upravičenca uradno naslovila opomin dolžniku v imenu jamstvenega sklada in izterjala 

znesek: 

 

(i) [MOŽNOST 1, če se uporablja člen 14 in je agencija zahtevala solidarno 

odgovornost: če je povezana tretja oseba sprejela solidarno odgovornost (glej 

člen 14), tako da je tretja oseba odgovorna za do najvišjega prispevka EU za 

povezano tretjo osebo, navedenega v oceni proračuna (glej Prilogo 2), 

in/ali][MOŽNOST 2: ni relevantno;] 

 

(ii) s sprožitvijo sodnega postopka (glej člen 57) ali sprejetjem izvršljivega 

sklepa v skladu s členom 299 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in 

členom 79(2) finančne uredbe št. 966/2012. 

 

Če plačilo ni izvedeno do roka iz opomina dolžniku, se bo znesek za izterjavo (glej zgoraj) 

povečal za zamudne obresti po obrestni meri, določeni v členu 21.11, za obdobje od dne po 

roku za plačilo iz opomina dolžniku do vključno dne, ko agencija ali Komisija prejme celotno 

plačilo zneska. 

 

Delna plačila bodo najprej krila plačilo odhodkov, stroškov in zamudnih obresti, nato pa 

glavnico dolga. 

 

Bančne stroške, ki nastanejo pri postopku izterjave, bo nosil upravičenec, razen če se 

uporablja Direktiva 2007/64/ES. 

 

44.1.3  Izterjava zneskov po plačilu razlike  
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Če je popravljeni končni znesek nepovratnih sredstev (glej člen 5.4) za zadevnega 

upravičenca nižji kot njegov delež končnega zneska nepovratnih sredstev, mora agenciji 

plačati razliko. 

 

Delež končnega zneska nepovratnih sredstev upravičenca se izračuna: 

 

{{{stroški upravičenca, prijavljeni v končnem zbirnem računovodskem izkazu, ki jih je odobrila agencija, 

pomnoženi s stopnjo povračila iz člena 5.2 za zadevnega upravičenca,  

 

[ki se jim prištejejo 

 

stroški z njim povezanih tretjih oseb, prijavljeni v končnem zbirnem računovodskem izkazu, ki jih je odobrila 

agencija, pomnoženi s stopnjo povračila iz člena 5.2 za vsako zadevno povezano tretjo osebo]}, 
 

deljeno s 

 

prispevkom EU za ukrep, izračunanim v skladu s členom 5.3.1}, 

 
pomnoženo s  

 

končnim zneskom nepovratnih sredstev (glej člen 5.3)}. 

 

Če glavni upravičenec ni izplačal prejetih zneskov (glej člen 21.7), bo agencija izterjala tudi 

te zneske.   

 

Agencija bo zadevnega upravičenca v „predhodnem informativnem dopisu“ uradno 

obvestila: 

 

- o svoji nameri, da opravi izterjavo, zapadlem znesku in razlogih za to ter 

 

- da je pozvan, da predloži pripombe v 30 dneh po prejemu obvestila.  

 

Če pripombe niso predložene ali če agencija sklene, da bo kljub prejetim pripombam opravila 

izterjavo, bo potrdila znesek za izterjavo in na zadevnega upravičenca uradno naslovila 

opomin dolžniku. V tem opominu bodo določeni tudi pogoji in rok za plačilo.  

 

Če plačilo ni izvedeno do roka iz opomina dolžniku, bo agencija ali Komisija znesek 

izterjala:  

 

(a) s pobotom tega zneska brez soglasja upravičenca s katerimi koli zneski, ki jih 

zadevnemu upravičencu dolguje agencija, Komisija ali druga izvajalska agencija (iz 

proračuna EU ali Euratoma). 

 

V izjemnih okoliščinah lahko agencija ali Komisija zneske pobota pred rokom za 

plačilo iz opomina dolžniku, da zaščiti finančne interese EU; 

 

(b) z unovčenjem zneska iz jamstvenega sklada. Agencija ali Komisija bo na zadevnega 

upravičenca uradno naslovila opomin dolžniku v imenu jamstvenega sklada in izterjala 

znesek: 
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(i) [MOŽNOST 1, če se uporablja člen 14 in je agencija zahtevala solidarno 

odgovornost: če je povezana tretja oseba sprejela solidarno odgovornost (glej 

člen 14), tako da je tretja oseba odgovorna za do najvišjega prispevka EU za 

povezano tretjo osebo, navedenega v oceni proračuna (glej Prilogo 2), 

in/ali][MOŽNOST 2: ni relevantno;] 

 

(ii) s sprožitvijo sodnega postopka (glej člen 57) ali sprejetjem izvršljivega 

sklepa v skladu s členom 299 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in 

členom 79(2) finančne uredbe št. 966/2012. 

 

Če plačilo ni izvedeno do roka iz opomina dolžniku, se bo znesek za izterjavo (glej zgoraj) 

povečal za zamudne obresti po obrestni meri, določeni v členu 21.11, za obdobje od dne po 

roku za plačilo iz opomina dolžniku do vključno dne, ko agencija ali Komisija prejme celotno 

plačilo zneska. 

 

Delna plačila bodo najprej krila plačilo odhodkov, stroškov in zamudnih obresti, nato pa 

glavnico dolga. 

 

Bančne stroške, ki nastanejo pri postopku izterjave, bo nosil upravičenec, razen če se 

uporablja Direktiva 2007/64/ES. 

 

ČLEN 45 – UPRAVNE SANKCIJE 

 

Poleg pogodbenih ukrepov lahko agencija ali Komisija sprejme tudi upravne sankcije iz člena 

106 in člena 131(4) finančne uredbe št. 966/2012 (tj. izključitev iz prihodnjih oddaj javnih 

naročil, dodelitev nepovratnih sredstev, podelitev nagrad in pogodb s strokovnjaki in/ali 

denarne kazni). 

 

 

ODDELEK 2 ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST 

 

ČLEN 46 – ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST  

 

46.1 Odgovornost agencije 

 

Agencija ni odgovorna za nobeno škodo, ki jo utrpijo upravičenci ali tretje osebe zaradi 

izvajanja sporazuma, vključno s hudo malomarnostjo. 

 

Agencija ni odgovorna za nobeno škodo, ki jo povzročijo upravičenci ali tretje osebe, ki 

sodelujejo pri ukrepu, zaradi izvajanja sporazuma. 

 

46.2 Odgovornost upravičencev 

 

Upravičenci morajo, razen v primeru višje sile (glej člen 51), agenciji poravnati vso škodo, ki 

ji je bila povzročena zaradi izvajanja ukrepa ali zato, ker ukrep ni bil v celoti izveden v skladu 

s sporazumom.  
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ODDELEK 3 USTAVITEV, PREKINITEV IN ODPOVED 

 

ČLEN 47 – PREKINITEV ROKA ZA PLAČILO  

 

47.1 Pogoji 

 

Agencija lahko kadar koli prekine rok za plačilo (glej člen 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) znanstvena ali finančna poročila niso bila predložena ali niso popolna oziroma če so 

potrebne dodatne informacije ali 

 

(c) obstaja dvom glede upravičenosti stroškov, prijavljenih v računovodskem izkazu, in so 

potrebna dodatna preverjanja, pregledi, revizije ali preiskave. 

 

47.2 Postopek 

 

Agencija bo glavnega 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 glavni upravičenec agencijo vpraša, ali se 

bo prekinitev nadaljevala.  

 

Kadar je rok za plačilo prekinjen zaradi neskladnosti znanstvenih ali finančnih poročil (glej 

člen 20) in popravljeno poročilo ali izkaz nista bila predložena oziroma sta bila predložena, 

vendar sta prav tako zavrnjena, lahko agencija odpove sporazum ali sodelovanje upravičenca 

(glej člen 50.3.1(l)). 

 

ČLEN 48 – USTAVITEV PLAČIL  

 

48.1 Pogoji  

 

Agencija lahko kadar koli deloma ali v celoti ustavi plačila za enega ali več upravičencev, če: 

 

(a) je upravičenec (ali fizična oseba, ki je pooblaščena, da ga zastopa ali sprejema 

odločitve v njegovem imenu) storil ali naj bi storil 

 

(i) resne napake, nepravilnosti ali goljufije ali  

 

(ii) resne kršitve obveznosti v okviru sporazuma ali v postopku dodelitve (kar 

vključuje, da je ukrep izvajal nepravilno, predložil lažne informacije, ni 

zagotovil zahtevanih informacij, kršil etična načela) ali 
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(b) je upravičenec (ali fizična oseba, ki je pooblaščena, da ga zastopa ali sprejema 

odločitve v njegovem imenu) 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).  

 

Če se plačila ustavijo za enega ali več upravičencev, bo agencija izvedla delno(-a) plačilo(-a) 

za del(-e), ki ni(-so) bili ustavljeni. Če se ustavitev nanaša na plačilo razlike, se bo po odpravi 

ustavitve plačilo ali izterjava zadevnega(-ih) zneska(-ov) štela za plačilo razlike, s katerim se 

konča ukrep. 

 

48.2 Postopek 

 

Pred ustavitvijo plačil bo agencija glavnega ali zadevnega 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, glavnega ali zadevnega 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 potrditvi.  

 

Če so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje plačil, se bo ustavitev odpravila. Agencija bo o tem 

glavnega ali zadevnega upravičenca uradno obvestila. 

 

Redna poročila za vsa obdobja poročanja, razen za zadnjega (glej člen 20.3), med ustavitvijo 

ne smejo vsebovati nobenih posameznih računovodskih izkazov zadevnega upravičenca [in z 

njim povezanih tretjih oseb]. Glavni upravičenec jih mora vključiti v naslednje redno poročilo 

po odpravi ustavitve, če pa se ustavitev ne odpravi pred koncem ukrepa, jih mora vključiti v 

zadnje redno poročilo. 

 

Upravičenci lahko prekinejo izvajanje ukrepa (glej člen 49.1) ali odpovejo sporazum ali 

sodelovanje zadevnega upravičenca (glej člen 50.1 in 50.2). 

 

ČLEN 49 – PREKINITEV IZVAJANJA UKREPA  

 

49.1 Prekinitev izvajanja ukrepa s strani upravičencev 

 

49.1.1  Pogoji  

 

Upravičenci lahko prekinejo izvajanje ukrepa ali dela ukrepa, če je zaradi izjemnih okoliščin, 

zlasti višje sile (glej člen 51), izvajanje onemogočeno ali preveč oteženo.  

 

49.1.2  Postopek 
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Glavni upravičenec mora agencijo nemudoma uradno obvestiti o prekinitvi (glej člen 52) in 

navesti: 

 

- razloge zanjo in  

 

- datum predvidenega ponovnega začetka izvajanja. 

 

Prekinitev začne učinkovati na dan, ko agencija prejme to obvestilo. 

 

Ko okoliščine omogočajo nadaljevanje izvajanja ukrepa, mora glavni upravičenec takoj 

uradno obvestiti agencijo in predložiti zahtevek za spremembo sporazuma, da se določi 

datum ponovnega začetka izvajanja ukrepa, podaljša trajanje ukrepa in uvedejo druge 

spremembe, potrebne za prilagoditev ukrepa novemu položaju (glej člen 55), razen če se 

odpove sporazum ali sodelovanje upravičenca (glej člen 50). 

 

Prekinitev se odpravi z učinkom od dne, določenega v spremembi sporazuma, ko se bo ukrep 

ponovno začel izvajati. Ta datum je lahko pred datumom začetka veljavnosti spremembe 

sporazuma.  

 

Stroški, ki nastanejo med prekinitvijo izvajanja ukrepa, niso upravičeni (glej člen 6).  

 

49.2 Prekinitev izvajanja ukrepa s strani agencije 

 

49.2.1  Pogoji 

 

Agencija lahko prekine izvajanje ukrepa ali dela ukrepa, če: 

 

(a) je upravičenec (ali fizična oseba, ki je pooblaščena, da sprejema odločitve v njegovem 

imenu) storil ali naj bi storil 

 

(i) resne napake, nepravilnosti ali goljufije ali 

 

(ii) resne kršitve obveznosti v okviru sporazuma ali v postopku dodelitve (kar 

vključuje, da je ukrep izvajal nepravilno, predložil lažne informacije, ni 

zagotovil zahtevanih informacij, kršil etična načela);  

 

(b) je upravičenec (ali fizična oseba, ki je pooblaščena, da sprejema odločitve v njegovem 

imenu) 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), ali  

 

(c) se sumi, da ukrep ni več znanstveno ali tehnološko ustrezen. 

 

49.2.2  Postopek 
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Pred prekinitvijo izvajanja ukrepa bo agencija glavnega ali zadevnega upravičenca uradno 

obvestila: 

 

- o svoji nameri, da prekine izvajanje ukrepa, 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, glavnega ali zadevnega upravičenca uradno obvesti o potrditvi prekinitve izvajanja 

ukrepa. Drugače ga bo uradno obvestila o tem, da se postopek ne nadaljuje.  

 

Prekinitev izvajanja začne učinkovati pet dni po tem, ko glavni upravičenec prejme obvestilo 

o potrditvi (ali pozneje, če je to določeno v obvestilu). 

 

Če so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje izvajanja ukrepa, bo prekinitev odpravljena.  

 

Glavni ali zadevni upravičenec bo o odpravi uradno obveščen in sporazum bo spremenjen 

tako, da se določi datum ponovnega začetka izvajanja ukrepa, podaljša trajanje ukrepa in 

uvedejo druge spremembe, potrebne za prilagoditev ukrepa novemu položaju (glej člen 55), 

razen če je bil sporazum že odpovedan (glej člen 50). 

 

Prekinitev se odpravi z učinkom od dne, določenega v spremembi sporazuma, ko se bo ukrep 

ponovno začel izvajati. Ta datum je lahko pred datumom začetka veljavnosti spremembe 

sporazuma.  

 

Stroški, ki nastanejo med prekinitvijo, niso upravičeni (glej člen 6).   

 

Upravičenci zaradi prekinitve s strani agencije ne morejo zahtevati odškodnine (glej člen 46). 

 

Prekinitev izvajanja ukrepa ne vpliva na pravico agencije, da odpove sporazum ali 

sodelovanje upravičenca (glej člen 50), zmanjša nepovratna sredstva ali izterja neupravičeno 

izplačane zneske (glej člena 43 in 44). 

 

ČLEN 50 – ODPOVED SPORAZUMA ALI SODELOVANJA ENEGA ALI VEČ 

UPRAVIČENCEV 
 

50.1 Odpoved sporazuma s strani upravičencev  

 

50.1.1  Pogoji in postopek 

 

Upravičenci lahko s soglasjem [glavnega raziskovalca][glavnih raziskovalcev] odpovejo 

sporazum. 

 

Glavni upravičenec mora agencijo uradno obvestiti o odpovedi (glej člen 52) in navesti: 

 

(a) razloge zanjo in  

 

(b) datum, ko odpoved začne učinkovati. Obvestilo mora biti poslano pred tem datumom. 
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Če ni navedenih razlogov ali če agencija meni, da razlogi ne upravičujejo odpovedi, se bo za 

sporazum štelo, da je bil „odpovedan nepravilno“. 

 

Odpoved začne učinkovati na dan iz obvestila. 

 

50.1.2  Učinki 

 

Glavni upravičenec mora v 60 dneh od začetka učinkovanja odpovedi predložiti: 

 

(i) redno finančno poročilo (za odprto obdobje poročanja do odpovedi; glej člen 20.3) in 

 

(ii) končno znanstveno poročilo (glej člen 20.3). 

 

Če agencija poročil ne prejme v roku (glej zgoraj), se bodo upoštevali le stroški, ki so 

vključeni v odobreno redno finančno poročilo. 

 

Agencija bo na podlagi predloženih poročil izračunala končni znesek nepovratnih sredstev 

(glej člen 5.3) in razliko (glej člen 21.4). Upravičeni so le stroški, ki nastanejo pred 

odpovedjo. Stroški, povezani s pogodbami, ki naj bi se izvedle šele po odpovedi, niso 

upravičeni. 

 

Zaradi nepravilne odpovedi se lahko zmanjšajo nepovratna sredstva (glej člen 43). 

 

Po odpovedi se obveznosti upravičencev (zlasti členi 20, 22, 23, oddelek 3 poglavja 4 ter členi 

36, 37, 38, 40, 42, 43 in 44) še naprej uporabljajo. 

 

50.2 Odpoved sodelovanja enega ali več upravičencev s strani upravičencev  

 

50.2.1  Pogoji in postopek 

 

Glavni upravičenec lahko na zahtevo zadevnega upravičenca ali v imenu ostalih upravičencev 

odpove sodelovanje enega ali več upravičencev.  

 

Glavni upravičenec mora o odpovedi uradno obvestiti agencijo (glej člen 52) in zadevnega 

upravičenca. 

 

Če se sodelovanje glavnega upravičenca odpove brez njegovega soglasja, mora uradno 

obvestilo podati drug upravičenec (v imenu ostalih upravičencev). 

 

Obvestilo mora vključevati: 

 

-  razloge za odpoved;  

 

-  mnenje zadevnega upravičenca (ali dokaz, da je bilo njegovo mnenje pisno 

zahtevano);  

 

-  datum začetka učinkovanja odpovedi. Obvestilo mora biti poslano pred tem datumom; 

in 
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-  zahtevek za spremembo sporazuma (glej člen 55) s predlogom za prerazporeditev 

nalog in ocene proračuna zadevnega upravičenca (glej prilogi 1 in 2) ter po potrebi 

vključitev enega ali več novih upravičencev (glej člen 56). Če odpoved začne 

učinkovati po obdobju iz člena 3, ni treba vključiti zahtevka za spremembo 

sporazuma, razen če je zadevni upravičenec glavni upravičenec. V tem primeru je 

treba v zahtevku za spremembo sporazuma predlagati novega glavnega upravičenca. 

 

Če te informacije niso podane ali če agencija meni, da razlogi ne upravičujejo odpovedi, se bo 

za sodelovanje štelo, da je bilo „odpovedano nepravilno“. 

 

Odpoved začne učinkovati na dan iz obvestila. 

 

50.2.2  Učinki 

 

Glavni upravičenec mora v 30 dneh od začetka učinkovanja odpovedi predložiti: 

 

- poročilo o izvedbi plačil zadevnemu upravičencu in 

 

- v primeru, da odpoved začne učinkovati v obdobju iz člena 3, poročilo o odpovedi 

zadevnega upravičenca za odprto obdobje poročanja do odpovedi, ki vsebuje pregled 

napredka dejavnosti, informacije o upravičenih stroških (vključno z razpredelnico z 

razčlenitvijo neposrednih stroškov), posamezni računovodski izkaz in po potrebi 

potrdilo o računovodskem izkazu (glej člen 20). 

 

Informacije iz poročila o odpovedi morajo biti vključene tudi v redno poročilo za naslednje 

obdobje poročanja (glej člen 20.3). 

 

Če agencija zavrne zahtevek za spremembo sporazuma (ker ta vzbuja dvome o sklepu o 

dodelitvi nepovratnih sredstev ali krši načelo enake obravnave vložnikov), se sporazum lahko 

odpove v skladu s členom 50.3.1(c). 

 

Če agencija sprejme zahtevek za spremembo sporazuma, se sporazum spremeni tako, da se 

uvedejo potrebne spremembe (glej člen 55). 

 

Agencija bo na podlagi rednih poročil, poročila o odpovedi in poročila o izvedbi plačil 

izračunala znesek, ki ga dolguje upravičencu, ter, ali plačila (plačila predhodnega 

financiranja in vmesna plačila), ki jih je upravičenec prejel, presegajo ta znesek. 

 

Dolgovani znesek se izračuna z naslednjima korakoma: 

 

korak 1 – uporaba stopnje povračila pri upravičenih stroških 

 

Znesek nepovratnih sredstev za upravičenca se izračuna z uporabo stopenj 

povračila pri skupnih upravičenih stroških, ki jih prijavi[jo] upravičenec [in 

z njim povezane tretje osebe] v poročilu o odpovedi ter odobri agencija.  
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Upravičeni so le stroški zadevnega upravičenca do začetka učinkovanja 

odpovedi (glej člen 6). Stroški, povezani s pogodbami, ki naj bi se izvedle 

šele po odpovedi, niso upravičeni; 

 

korak 2 – zmanjšanje zaradi resnih napak, nepravilnosti ali goljufij ali resnih kršitev 

obveznosti 

 

V primeru zmanjšanja (glej člen 43) bo agencija izračunala zmanjšani 

znesek nepovratnih sredstev za upravičenca tako, da bo znesek zmanjšanja 

(izračunan sorazmerno z resnostjo napak, nepravilnosti ali goljufij ali 

kršitev obveznosti v skladu s členom 43.2) odštela od zneska nepovratnih 

sredstev za upravičenca. 

 

Če prejeta plačila presegajo dolgovane zneske: 

 

- če odpoved začne učinkovati v obdobju iz člena 3 in je zahtevek za spremembo 

sporazuma sprejet, mora zadevni upravičenec glavnemu upravičencu plačati 

neupravičeno prejet znesek. Agencija bo podala uradno obvestilo o neupravičeno 

prejetem znesku in od zadevnega upravičenca zahtevala, da ga glavnemu 

upravičencu plača v 30 dneh po prejemu obvestila. Če ga glavnemu upravičencu 

ne plača, bo agencija za plačilo glavnemu upravičencu unovčila znesek iz 

jamstvenega sklada in nato v imenu jamstvenega sklada na zadevnega upravičenca 

uradno naslovila opomin dolžniku (glej člen 44);  

 

- v vseh drugih primerih (zlasti, če odpoved začne učinkovati po obdobju iz člena 3) 

bo agencija na zadevnega upravičenca uradno naslovila opomin dolžniku. Če 

plačilo ni izvedeno do roka iz opomina dolžniku, bo zapadli znesek agenciji plačal 

jamstveni sklad in agencija bo v imenu jamstvenega sklada na zadevnega 

upravičenca uradno naslovila opomin dolžniku (glej člen 44);  

 

- če je zadevni upravičenec nekdanji glavni upravičenec, mora neupravičeno prejet 

znesek plačati novemu glavnemu upravičencu, razen če: 

 

- odpoved začne učinkovati po vmesnem plačilu in 

 

- nekdanji glavni upravičenec ni izplačal zneskov, ki jih je prejel kot plačila 

predhodnega financiranja ali vmesna plačila (glej člen 21.7). 

 

V takem primeru bo agencija na nekdanjega glavnega upravičenca uradno 

naslovila opomin dolžniku. Če plačilo ni izvedeno do roka iz opomina dolžniku, 

bo zapadli znesek agenciji plačal jamstveni sklad. Agencija bo nato plačala novega 

glavnega upravičenca in v imenu jamstvenega sklada na nekdanjega glavnega 

upravičenca uradno naslovila opomin dolžniku (glej člen 44). 

 

Če prejeta plačila ne presegajo dolgovanih zneskov: zneski, ki se dolgujejo zadevnemu 

upravičencu, bodo vključeni v naslednje vmesno plačilo ali končno plačilo.  

 

Če agencija poročila o odpovedi ne prejme v roku (glej zgoraj), se bodo upoštevali le stroški, 

ki so vključeni v odobreno redno poročilo. 
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Če agencija poročila o izvedbi plačil ne prejme v roku (glej zgoraj), bo menila, da: 

 

- glavni upravičenec ni izvedel nobenega plačila zadevnemu upravičencu in da 

 

- zadevni upravičenec glavnemu upravičencu ne dolguje nobenega zneska.  

 

Zaradi nepravilne odpovedi se lahko zmanjšajo nepovratna sredstva (glej člen 43) ali odpove 

sporazum (glej člen 50). 

 

Po odpovedi se obveznosti zadevnega upravičenca (zlasti členi 20, 22, 23, oddelek 3 poglavja 

4 ter členi 36, 37, 38, 40, 42, 43 in 44) še naprej uporabljajo. 

 

50.3 Odpoved sporazuma ali sodelovanja enega ali več upravičencev s strani agencije 

 

50.3.1  Pogoji 

 

Agencija lahko odpove sporazum ali sodelovanje enega ali več upravičencev, če: 

 

(a) eden ali več upravičencev ni pristopilo k sporazumu (glej člen 56); 

 

(b) bi sprememba njihovih pravnih, finančnih, znanstvenih, organizacijskih ali lastniških 

okoliščin [(ali okoliščin z njimi povezanih tretjih oseb)] verjetno znatno vplivala na 

izvajanje ukrepa ali povzročila zamudo pri izvajanju ukrepa ali če vzbuja dvome o 

sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev; 

 

(c) bi po odpovedi sodelovanja enega ali več upravičencev (glej zgoraj) potrebne 

spremembe sporazuma vzbudile dvome o sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev ali 

kršile načelo enake obravnave vložnikov (glej člen 55);  

 

(d) izvajanje ukrepa prepreči višja sila (glej člen 51) ali če ga je prekinil glavni 

upravičenec (glej člen 49.1) in: 

 

(i) ponoven začetek izvajanja ni mogoč ali 

 

(ii) bi potrebne spremembe sporazuma vzbudile dvome o sklepu o dodelitvi 

nepovratnih sredstev ali kršile načelo enake obravnave vložnikov; 

 

(e) je proti upravičencu uveden stečajni ali likvidacijski postopek ali postopek prisilne 

poravnave, če je sklenil dogovor z upniki, začasno prekinil poslovanje ali so proti 

njemu uvedeni podobni postopki v okviru nacionalne zakonodaje; 

 

(f) se upravičencu (ali fizični osebi, ki je pooblaščena, da ga zastopa ali sprejema 

odločitve v njegovem imenu) na kakršni koli podlagi dokaže kršitev poklicnih pravil; 

 

(g) upravičenec ni skladen z nacionalnim davčnim pravom ali pravom socialne varnosti, 

ki se uporabljata;  
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(h) ukrep glede na vrhunske dosežke ni več znanstveno ali tehnološko ustrezen ali nima 

več možnosti za prodor; 

 

(i) ni relevantno; 

 

(j) ni relevantno; 

 

(k) je upravičenec (ali fizična oseba, ki je pooblaščena, da ga zastopa ali sprejema 

odločitve v njegovem imenu) kriv goljufije, korupcije, sodelovanja v hudodelski 

združbi, pranja denarja ali katerega koli drugega nezakonitega dejanja; 

 

(l) je upravičenec (ali fizična oseba, ki je pooblaščena, da ga zastopa ali sprejema 

odločitve v njegovem imenu) storil: 

 

(i) resne napake, nepravilnosti ali goljufije ali  

 

(ii) resne kršitve obveznosti v okviru sporazuma ali v postopku dodelitve (kar 

vključuje, da je ukrep izvajal nepravilno, predložil lažne informacije, ni 

zagotovil zahtevanih informacij, kršil etična načela); 

 

(m)  je upravičenec (ali fizična oseba, ki je pooblaščena, da ga zastopa ali sprejema 

odločitve v njegovem imenu) 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);  

 

(n) [MOŽNOST 1: kljub izrecni zahtevi agencije upravičenec prek koordinatorja ne 

zahteva spremembe sporazuma za končanje sodelovanja ene od z njim povezanih 

tretjih oseb ali enega od svojih mednarodnih partnerjev, za katero oz. katerega veljajo 

okoliščine iz točke (e), (f), (g), (k), (l), (m) ali (n), in prerazporeditev njenih oz. 

njegovih nalog][MOŽNOST 2: ni relevantno]; 

 

(o) glavni raziskovalec ne more nadaljevati dela v okviru ukrepa. 

 

50.3.2  Postopek 

 

Pred odpovedjo sporazuma ali sodelovanja enega ali več upravičencev bo agencija glavnega 

ali zadevnega upravičenca uradno obvestila (kopijo obvestila pa bo poslala tudi glavnemu 

raziskovalcu [MOŽNOST za nepovratna sredstva za sinergije in druga nepovratna sredstva 

ERC z več kot enim glavnim raziskovalcem: referentu]):  

 

- o svoji nameri, da odpove sporazum ali sodelovanje, in razlogih za to ter 

 

- da je pozvan, da v 30 dneh po prejemu obvestila predloži pripombe in v primeru 

točke (l.ii) zgoraj agencijo obvesti o ukrepih, s katerimi bo zagotovil izpolnjevanje 

obveznosti v okviru sporazuma.   
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Če agencija ne prejme pripomb ali sklene, da bo kljub prejetim pripombam nadaljevala 

postopek, glavnega ali zadevnega upravičenca uradno obvesti (kopijo obvestila pa pošlje tudi 

glavnemu raziskovalcu [MOŽNOST za nepovratna sredstva za sinergije in druga 

nepovratna sredstva ERC z več kot enim glavnim raziskovalcem: referentu]) o potrditvi 

odpovedi in datumu začetka njenega učinkovanja. Drugače bo glavnega ali zadevnega 

upravičenca uradno obvestila (kopijo obvestila pa bo poslala tudi glavnemu raziskovalcu 

[MOŽNOST za nepovratna sredstva za sinergije in druga nepovratna sredstva ERC z več 

kot enim glavnim raziskovalcem: referentu]) o tem, da se postopek ne nadaljuje.  

 

Odpoved bo začela učinkovati: 

 

- za odpovedi iz točk (b), (c), (e), (g), (h), (j), (l.ii), (n) in (o) zgoraj: na dan iz obvestila 

o potrditvi (glej zgoraj); 

 

- za odpovedi iz točk (a), (d), (f), (i), (k), (l.i) in (m) zgoraj: dan po tem, ko glavni ali 

zadevni upravičenec prejme obvestilo o potrditvi. 

 

50.3.3 Učinki   

 

(a) Za odpoved sporazuma:  

 

Glavni upravičenec mora v 60 dneh od začetka učinkovanja odpovedi predložiti: 

 

(i)  redno finančno poročilo (za zadnje odprto obdobje poročanja do odpovedi) 

(glej člen 20.3) in 

 

(ii)  končno znanstveno poročilo (glej člen 20.2). 

 

Če je sporazum odpovedan zaradi kršitve obveznosti v zvezi s predlaganjem poročil (glej 

člen 20.6 in člen 50.3.1(l)), glavni upravičenec po odpovedi ne predloži nobenih poročil. 

 

Če agencija poročil ne prejme v roku (glej zgoraj), se bodo upoštevali le stroški, ki so 

vključeni v odobreno redno poročilo. 

 

Agencija bo na podlagi predloženih poročil izračunala končni znesek nepovratnih 

sredstev (glej člen 5.3) in razliko (glej člen 21.4). Upravičeni so le stroški, ki nastanejo 

pred začetkom učinkovanja odpovedi (glej člen 6). Stroški, povezani s pogodbami, ki naj 

bi se izvedle šele po odpovedi, niso upravičeni. 

 

To ne vpliva na pravico agencije, da zmanjša nepovratna sredstva (glej člen 43) ali naloži 

upravne sankcije (člen 45).  

 

Upravičenci zaradi odpovedi s strani agencije ne morejo zahtevati odškodnine (glej 

člen 46). 

 

Po odpovedi se obveznosti upravičencev (zlasti členi 20, 22, 23, oddelek 3 poglavja 4 ter 

členi 36, 37, 38, 40, 42, 43 in 44) še naprej uporabljajo. 

 

(b) Za odpoved sodelovanja enega ali več upravičencev:  
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Glavni upravičenec mora v 60 dneh od začetka učinkovanja odpovedi predložiti: 

 

- poročilo o izvedbi plačil zadevnemu upravičencu;  

 

- zahtevek za spremembo sporazuma (glej člen 55) s predlogom za prerazporeditev 

nalog in ocene proračuna zadevnega upravičenca (glej prilogi 1 in 2) ter po potrebi 

vključitev enega ali več novih upravičencev (glej člen 56). Če se uradno obvestilo 

o odpovedi poda po obdobju iz člena 3, ni treba predložiti zahtevka za spremembo 

sporazuma, razen če je zadevni upravičenec glavni upravičenec. V tem primeru je 

treba v zahtevku za spremembo sporazuma predlagati novega glavnega 

upravičenca in 

 

- v primeru, da odpoved začne učinkovati v obdobju iz člena 3, poročilo o odpovedi 

zadevnega upravičenca za odprto obdobje poročanja do odpovedi, ki vsebuje 

pregled napredka dejavnosti, informacije o upravičenih stroških (vključno z 

razpredelnico z razčlenitvijo neposrednih stroškov), posamezni računovodski izkaz 

in po potrebi potrdilo o računovodskem izkazu (glej člen 20). 

 

Informacije iz poročila o odpovedi morajo biti vključene tudi v redno poročilo za 

naslednje obdobje poročanja (glej člen 20.3). 

 

Če agencija zavrne zahtevek za spremembo sporazuma (ker ta vzbuja dvome o sklepu o 

dodelitvi nepovratnih sredstev ali krši načelo enake obravnave vložnikov), se sporazum 

lahko odpove v skladu s členom 50.3.1(c). 

 

Če agencija sprejme zahtevek za spremembo sporazuma, se sporazum spremeni tako, da 

se uvedejo potrebne spremembe (glej člen 55). 

 

Agencija bo na podlagi rednih poročil, poročila o odpovedi in poročila o izvedbi plačil 

izračunala znesek, ki ga dolguje upravičencu, ter, ali plačila (plačila predhodnega 

financiranja in vmesna plačila), ki jih je upravičenec prejel, presegajo ta znesek. 

 

Dolgovani znesek se izračuna z naslednjima korakoma: 

 

korak 1 –  uporaba stopnje povračila pri upravičenih stroških 

 

Znesek nepovratnih sredstev za upravičenca se izračuna z uporabo 

stopenj povračila pri skupnih upravičenih stroških, ki jih prijavi[jo] 

upravičenec [in z njim povezane tretje osebe] v poročilu o odpovedi ter 

odobri Komisija.  

 

Upravičeni so le stroški zadevnega upravičenca do začetka učinkovanja 

odpovedi (glej člen 6). Stroški, povezani s pogodbami, ki naj bi se 

izvedle šele po odpovedi, niso upravičeni; 

 

korak 2 –  zmanjšanje zaradi resnih napak, nepravilnosti ali goljufij ali resnih 

kršitev obveznosti 
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V primeru zmanjšanja (glej člen 43) bo agencija izračunala zmanjšani 

znesek nepovratnih sredstev za upravičenca tako, da bo znesek 

zmanjšanja (izračunan sorazmerno z resnostjo napak, nepravilnosti ali 

goljufij ali kršitev obveznosti v skladu s členom 43.2) odštela od 

zneska nepovratnih sredstev za upravičenca. 

 

Če prejeta plačila presegajo dolgovane zneske:  

 

- če odpoved začne učinkovati v obdobju iz člena 3 in je zahtevek za spremembo 

sporazuma sprejet, mora zadevni upravičenec glavnemu upravičencu plačati 

neupravičeno prejet znesek. Agencija bo podala uradno obvestilo o 

neupravičeno prejetem znesku in od zadevnega upravičenca zahtevala, da ga 

glavnemu upravičencu plača v 30 dneh po prejemu obvestila. Če ga glavnemu 

upravičencu ne plača, bo agencija za plačilo glavnemu upravičencu unovčila 

znesek iz jamstvenega sklada in nato v imenu jamstvenega sklada na 

zadevnega upravičenca uradno naslovila opomin dolžniku (glej člen 44);  

 

- v vseh drugih primerih (zlasti, če odpoved začne učinkovati po obdobju iz 

člena 3) bo agencija na zadevnega upravičenca uradno naslovila opomin 

dolžniku. Če plačilo ni izvedeno do roka iz opomina dolžniku, bo zapadli 

znesek agenciji plačal jamstveni sklad in agencija bo v imenu jamstvenega 

sklada na zadevnega upravičenca uradno naslovila opomin dolžniku (glej 

člen 44); 

 

- če je zadevni upravičenec nekdanji glavni upravičenec, mora neupravičeno 

prejet znesek plačati novemu glavnemu upravičencu, razen če: 

 

- odpoved začne učinkovati po vmesnem plačilu in 

 

- nekdanji glavni upravičenec ni izplačal zneskov, ki jih je prejel kot 

plačila predhodnega financiranja ali vmesna plačila (glej člen 21.7). 

 

V takem primeru bo agencija na nekdanjega glavnega upravičenca uradno 

naslovila opomin dolžniku. Če plačilo ni izvedeno do roka iz opomina 

dolžniku, bo zapadli znesek agenciji plačal jamstveni sklad. Agencija bo nato 

plačala novega glavnega upravičenca in v imenu jamstvenega sklada na 

nekdanjega glavnega upravičenca uradno naslovila opomin dolžniku (glej 

člen 44). 

 

Če prejeta plačila ne presegajo dolgovanih zneskov: zneski, ki se dolgujejo 

zadevnemu upravičencu, bodo vključeni v naslednje vmesno plačilo ali končno 

plačilo. 

 

Če agencija poročila o odpovedi ne prejme v roku (glej zgoraj), se bodo upoštevali le 

stroški, ki so vključeni v odobreno redno poročilo. 

 

Če agencija poročila o izvedbi plačil ne prejme v roku (glej zgoraj), bo menila, da: 

 

- glavni upravičenec ni izvedel nobenega plačila zadevnemu upravičencu in da 
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- zadevni upravičenec glavnemu upravičencu ne dolguje nobenega zneska.  

 

Po odpovedi se obveznosti zadevnega upravičenca (zlasti členi 20, 22, 23, oddelek 3 

poglavja 4 ter členi 36, 37, 38, 40, 42, 43 in 44) še naprej uporabljajo. 

 

 

ODDELEK 4 VIŠJA SILA 

 

ČLEN 51 – VIŠJA SILA  

 

„Višja sila“ pomeni katero koli okoliščino ali dogodek, ki: 

 

- kateri koli stranki preprečuje izpolnjevanje obveznosti v okviru sporazuma;  

 

- je bil nepredvidljiv in izjemen ter nanj stranke ne morejo vplivati; 

 

- ga ni mogoče pripisati napaki ali malomarnosti z njihove strani (ali s strani tretjih 

oseb, ki sodelujejo pri ukrepu) in 

 

- se izkaže, da ga kljub ravnanju s potrebno skrbnostjo ni bilo mogoče preprečiti.  

 

Kot višje sile ni mogoče uveljavljati: 

 

- kakršne koli motnje v prejetih storitvah, napak na opremi ali materialu ali zamud pri 

njunem zagotavljanju, razen če so neposredna posledica zadevnega primera višje sile; 

 

- delovnih sporov ali stavk ali 

 

- finančnih težav. 

 

O vsaki okoliščini, ki pomeni višjo silo, je nemudoma treba uradno obvestiti druge stranke, 

pri čemer je treba navesti njeno naravo, verjetno trajanje in pričakovane posledice. 

 

Stranke morajo takoj sprejeti vse potrebne ukrepe, da čim bolj zmanjšajo kakršno koli škodo 

zaradi višje sile, in po svojih najboljših močeh zagotoviti, da se izvajanje ukrepa čim prej 

nadaljuje. 

 

Za stranko, ki ji višja sila prepreči, da bi izpolnila svoje obveznosti v okviru sporazuma, se 

šteje, da ni kršila obveznosti.  

 

 

POGLAVJE 7  KONČNE DOLOČBE 

 

ČLEN 52 – KOMUNIKACIJA MED STRANKAMI 

 

52.1 Načini in sredstva komuniciranja  
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Komunikacija v okviru sporazuma (informacije, zahtevki, vloge, „uradna obvestila“ itn.) 

mora: 

 

- biti pisna in  

 

- vključevati številko sporazuma. 

 

Vsa komunikacija mora potekati prek elektronskega sistema komunikacije na portalu za 

udeležence ter obrazcev in predlog iz sistema.  

 

Če agencija po plačilu razlike ugotovi, da uradno obvestilo ni bilo prebrano, se pošlje drugo 

uradno obvestilo s priporočeno pošto s povratnico (v nadaljnjem besedilu: uradno obvestilo v 

papirni obliki). Roki se začnejo s trenutkom drugega uradnega obvestila. 

 

Prek elektronskega sistema komunikacije lahko komunicirajo osebe, ki so pooblaščene v 

skladu s pogoji uporabe portala za udeležence. Za imenovanje pooblaščenih oseb mora vsak 

upravičenec pred podpisom tega sporazuma določiti „pooblaščenega zastopnika pravne 

osebe“. Vloga in naloge pooblaščenega zastopnika pravne osebe so določene v obvestilu o 

njegovem imenovanju (glej pogoje uporabe portala za udeležence).   

 

Če elektronski sistem komunikacije začasno ni dostopen, se navodila objavijo na spletiščih 

agencije in Komisije.   

 

52.2 Datum sporočanja  

 

Sporočila se štejejo za poslana, ko jih stranka pošiljateljica pošlje (tj. na dan in ob času, ko so 

bila poslana prek elektronskega sistema komunikacije). 

 

Za uradna obvestila prek elektronskega sistema komunikacije se šteje, da so bila sporočena, 

ko jih je prejela stranka prejemnica (tj. na dan in ob času, ko jih je stranka prejemnica 

sprejela, kot je navedeno na časovnem žigu). Za uradno obvestilo, ki ni bilo sprejeto v 

10 dneh od dne, ko je bilo poslano, se šteje, da je sprejeto.  

 

Za uradno obvestilo v papirni obliki, poslano s priporočeno pošto s povratnico (le po 

plačilu razlike), se šteje, da je bilo poslano: 

 

- na dan vročitve, ki ga zabeleži pošta, ali 

 

- ob roku za dvig na pošti. 

 

Če elektronski sistem komunikacije začasno ni dostopen, se za stranko pošiljateljico ne šteje, 

da krši svoje obveznosti v zvezi s pošiljanjem sporočila v določenem roku. 

 

52.3 Naslovi za sporočanje 

 

Do elektronskega sistema komunikacije je treba dostopati prek naslednjega URL: 

 

[vstavite URL] 
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Agencija bo glavnega upravičenca in druge upravičence vnaprej uradno obvestila o vseh 

spremembah URL. 

 

Uradna obvestila v papirni obliki (le po plačilu razlike), naslovljena na agencijo, morajo 

biti poslana na uradni poštni naslov, naveden na spletišču Agencije. 

 

Uradna obvestila v papirni obliki (le po plačilu razlike), naslovljena na upravičence, morajo 

biti poslana na njihov uradni naslov, kot je naveden v registru upravičencev na portalu za 

udeležence.  

 

ČLEN 53 – RAZLAGA SPORAZUMA  

 

53.1 Prednost pogojev pred prilogami 

 

Določbe iz pogojev sporazuma imajo prednost pred prilogami. 

 

Priloga 2 ima prednost pred Prilogo 1. 

 

53.2 Privilegiji in imunitete  

 

[MOŽNOST 1 za vse mednarodne organizacije: Nič v sporazumu se ne sme razlagati kot 

odpoved kakršnim koli privilegijem in imunitetam, ki jih ustanovni dokumenti ali mednarodno 

pravo zagotavljajo [vstavite naziv mednarodne(-ih) organizacij(-e)].] 

 

[MOŽNOST 2: Ni relevantno.] 

 

ČLEN 54 – IZRAČUN OBDOBIJ, DATUMOV IN ROKOV  

 

V skladu z Uredbo št. 1182/71
36

 se roki, določeni v dnevih, mesecih ali letih, začnejo s 

trenutkom, ko se zgodi sprožilni dogodek.  

 

Za dan, v katerem se zgodi ta dogodek, velja, da se pri računanju zadevnega roka ne upošteva. 

 

ČLEN 55 – SPREMEMBE SPORAZUMA  

 

55.1 Pogoji 

 

Sporazum se lahko spremeni, razen če sprememba vključuje spremembe sporazuma, ki bi 

vzbudile dvome o sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev ali kršile načelo enake obravnave 

vložnikov.  

 

Spremembo sporazuma lahko zahteva katera koli stranka. 

 

55.2 Postopek 

 

                                                 
36  Uredba (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in 

iztekov rokov (UL L 124, 8.6.1971, str. 1). 
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Stranka, ki zahteva spremembo sporazuma, mora v elektronskem sistemu komunikacije 

vložiti podpisani zahtevek za spremembo (glej člen 52). 

 

Zahtevke v imenu upravičencev vlaga in prejema glavni upravičenec (glej Prilogo 3). 

 

Če se zahteva zamenjava glavnega upravičenca brez njegovega soglasja, zahtevek vloži drug 

upravičenec (v imenu ostalih upravičencev). 

 

Zahtevek za spremembo sporazuma mora vključevati: 

 

- razloge zanjo; 

 

- ustrezna dokazila in 

 

- za zamenjavo glavnega upravičenca brez njegovega soglasja: mnenje glavnega 

upravičenca (ali dokaz, da je bilo njegovo mnenje pisno zahtevano). 

 

Agencija lahko zahteva dodatne informacije. 

 

Če se stranka, ki prejme zahtevek, strinja, mora v elektronskem sistemu komunikacije v 

45 dneh od prejema obvestila (ali drugih dodatnih informacij, ki jih je zahtevala agencija) 

podpisati spremembo sporazuma. Če se ne strinja, mora v enakem roku podati uradno 

obvestilo o svojem nestrinjanju. Rok se lahko podaljša, če je to potrebno za oceno zahtevka. 

Če obvestilo ni prejeto v danem roku, se za zahtevek šteje, da je zavrnjen.  

 

Sprememba sporazuma začne veljati na dan podpisa stranke prejemnice.  

 

Sprememba sporazuma začne učinkovati na dan, za katerega se stranke dogovorijo, če takega 

dogovora ni, pa na dan, ko sprememba začne veljati.  

 

ČLEN 56 – PRISTOP K SPORAZUMU 

 

56.1 Pristop upravičencev iz preambule 

 

Drugi upravičenci morajo pristopiti k sporazumu tako, da v 30 dneh od začetka njegove 

veljavnosti (glej člen 58) podpišejo pristopni obrazec (glej Prilogo 3) v elektronskem sistemu 

komunikacije (glej člen 52). [MOŽNOST, če se uporablja člen 14 in je bila zahtevana 

solidarna odgovornost: Upravičenci, za katere je [Komisija][agencija] zahtevala solidarno 

odgovornost povezane tretje osebe, pa morajo pri pristopu predložiti tudi izjavo o solidarni 

odgovornosti (glej Prilogo 3a), ki jo je podpisala zadevna tretja oseba.] 

 

Pravice in obveznosti v okviru sporazuma bodo prevzeli z učinkom od dne začetka njegove 

veljavnosti (glej člen 58). 

 

Če upravičenec k sporazumu ne pristopi v zgoraj omenjenem roku, mora glavni upravičenec v 

30 dneh zahtevati spremembo sporazuma, da se uvedejo potrebne spremembe za zagotovitev 

pravilnega izvajanja ukrepa. To ne vpliva na pravico agencije, da odpove sporazum (glej 

člen 50).  
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56.2 Vključitev novih upravičencev 

 

V utemeljenih primerih lahko upravičenci zahtevajo, da se vključi nov upravičenec. 

 

V ta namen mora glavni upravičenec vložiti zahtevek za spremembo sporazuma v skladu s 

členom 55. Vključevati mora pristopni obrazec (glej Prilogo 3) s podpisom novega 

upravičenca v elektronskem sistemu komunikacije (glej člen 52).  

 

Novi upravičenci morajo prevzeti pravice in obveznosti v okviru sporazuma z učinkom od 

dne pristopa, določenega v pristopnem obrazcu (glej Prilogo 3). 

 

ČLEN 56a – PRENOS SPORAZUMA NA NOVEGA UPRAVIČENCA – 

PRENOSLJIVOST NEPOVRATNIH SREDSTEV 

 

56a.1  Pogoji 

 

Glavni raziskovalec lahko zaprosi za prenos ukrepa (ali svojega dela ukrepa) na novega 

upravičenca, če cilji ukrepa ostanejo uresničljivi. 

 

Glavni upravičenec [MOŽNOST za nepovratna sredstva za sinergije in druga nepovratna 

sredstva ERC z več kot enim glavnim raziskovalcem: ali, kadar je primerno, njegov 

upravičenec] lahko temu nasprotuje samo, če prenos ni mogoč po nacionalnem pravu. 

 

56a.2  Postopek 

 

Glavni upravičenec mora na agencijo uradno nasloviti zahtevek za spremembo sporazuma 

(glej člen 55).  

 

56a.3  Učinki 

 

Nekdanji upravičenec se mora z glavnim raziskovalcem in novim upravičencem dogovoriti o 

načrtu za prenos pravic intelektualne lastnine v okviru sporazuma na novega upravičenca. 

 

Agencija bo od nekdanjega upravičenca zahtevala, da na novega upravičenca prenese vse dele 

predhodnega financiranja (glej člen 21), ki jih ne zajema odobreno finančno poročilo. 

 

Na zahtevo glavnega raziskovalca lahko agencija od nekdanjega upravičenca zahteva, da na 

novega upravičenca prenese opremo, kupljeno in uporabljano izključno za ukrep (proti 

povračilu stroškov, ki še niso bili amortizirani). Nekdanji upravičenec lahko temu nasprotuje 

samo, če prenos ni mogoč po nacionalnem pravu. 

 

ČLEN 57 – PRAVO, KI SE UPORABLJA, IN REŠEVANJE SPOROV  

 

57.1 Pravo, ki se uporablja 

 

Ta sporazum ureja pravo EU, ki se uporablja in ki ga po potrebi dopolnjuje pravo Belgije.  
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[dodatna MOŽNOST za mednarodne organizacije, ki ne sprejemajo klavzul o pravu, ki se 

uporablja: Izjema od tega pravila je, da ni prava, ki bi se uporabljalo za [vstavite naziv 

zadevne(-ih) mednarodne(-ih) organizacije(-ij)].] 

 

[dodatna MOŽNOST za mednarodne organizacije, ki bi sprejemale klavzulo o pravu, ki se 

uporablja, ne pa standardne klavzule (pravo EU + pravo Belgije): Izjema od tega pravila je, 

da sporazum ureja drugo pravo, ki se uporablja, za naslednje upravičence: 

 

- [vstavite naziv zadevne(-ih) mednarodne(-ih) organizacije(-ij)]: [pravo EU, ki se 

uporablja] [in ki ga po potrebi dopolnjuje[jo] [pravo [Belgije] [vstavite ime druge 

države članice ali države Efte]], [ter, kjer je to ustrezno,][splošna načela, ki urejajo 

pravo mednarodnih organizacij, in pravila splošnega mednarodnega prava] 

- [vstavite naziv zadevne(-ih) mednarodne(-ih) organizacije(-ij)]: [pravo EU, ki se 

uporablja] [in ki ga po potrebi dopolnjuje[jo] [pravo [Belgije] [vstavite ime druge 

države članice ali države Efte]], [ter, kjer je to ustrezno,][splošna načela, ki urejajo 

pravo mednarodnih organizacij, in pravila splošnega mednarodnega prava] 

[enako za druge mednarodne organizacije].] 

 

57.2 Reševanje sporov 

 

Če spora v zvezi z razlago, uporabo ali veljavnostjo tega sporazuma ni mogoče rešiti 

sporazumno, ima Splošno sodišče ali, ob pritožbi, Sodišče Evropske unije izključno 

pristojnost. Take tožbe je treba vložiti v skladu s členom 272 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije (PDEU). 

 

[dodatna MOŽNOST za upravičence, ki niso iz EU (razen za upravičence s sedežem v 

pridruženi državi s pridružitvenim sporazumom k programu Obzorje 2020, ki določa, da 

ima edino pristojnost Sodišče): Izjema od tega pravila je, da če je tak spor med agencijo in 

[vstavite ime upravičenca(-ev), ki ni(-so) iz EU], imajo izključno pristojnost pristojna 

belgijska sodišča.] 

 

[dodatna MOŽNOST za mednarodne organizacije in upravičence, ki niso upravičeni do 

sredstev EU in za katere v skladu z nacionalno zakonodajo ne velja pristojnost belgijskih 

sodišč: Izjema od tega pravila je, da je treba za naslednje upravičence:  

 

- [vstavite naziv mednarodne organizacije ali upravičenca, ki ni upravičen do sredstev 

EU]  

- [vstavite naziv mednarodne organizacije ali upravičenca, ki ni upravičen do sredstev 

EU] 

[enako za druge upravičence, ki so mednarodne organizacije ali upravičenci, ki niso 

upravičeni do sredstev EU] 

 

take spore, če jih ni mogoče rešiti sporazumno, predložiti v arbitražo. Vsaka stranka mora 

uradno obvestiti drugo o tem, da namerava uporabiti arbitražo, in o arbitru. Uporabljajo se 

neobvezna pravila Stalnega arbitražnega sodišča za arbitražo, ki vključuje mednarodne 

organizacije in države, ki veljajo ob datumu začetka veljavnosti sporazuma. Organ za 

imenovanja bo generalni sekretar Stalnega arbitražnega sodišča po pisnem zahtevku, ki ga 

vloži katera koli stranka. Arbitražni postopki morajo potekati v Bruslju in v angleškem jeziku. 

Arbitražna odločba je zavezujoča za vse stranke in zoper njo ni možna pritožba.] 
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Če je spor povezan z upravnimi sankcijami, pobotom ali izvršljivim sklepom na podlagi 

člena 299 PDEU (glej člene 44, 45 in 46), morajo upravičenci vložiti tožbo pri Splošnem 

sodišču ali, ob pritožbi, Sodišču Evropske unije v skladu s členom 263 PDEU. Tožbe proti 

pobotu in izvršljivim sklepom je treba vložiti proti Komisiji (ne proti agenciji). 

 

ČLEN 58 – ZAČETEK VELJAVNOSTI SPORAZUMA  

 

Sporazum začne veljati z dnem podpisa agencije ali glavnega upravičenca, odvisno, kaj je 

pozneje.  

 

 

 

PODPISA 

 

 

 

Za glavnega upravičenca Za agencijo 

 

[položaj/ime/priimek] [ime/priimek] 

[elektronski podpis] [elektronski podpis] 

 

Sestavljeno v [slovenščini], [elektronski časovni žig] Sestavljeno v [slovenščini], [elektronski 

časovni žig] 
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i oblika tiska A4 

ležeče

B. Neposredni 

stroški 

oddajanja 

podizvajalskih 

naročil

E. Posredni 

stroški
2 Stroški skupaj

Stopnja 

povračila v %

Najvišji 

prispevek EU
3

Najvišji 

znesek 

nepovratnih 

sredstev
4

Informacije o 

posrednih 

stroških:

Informacije za 

revizorje:

Druge 

informacije:

D.1 Potni stroški

D.2 Oprema

D.3 Drugo blago 

in storitve

[D.4 Stroški velike 

raziskovalne 

infrastrukture]

na podlagi 

pavšalne stopnje
9

25%

1. [kratko ime 

upravičenca]

[kratko ime povezane 

tretje osebe]

[kratko ime povezane 

tretje osebe, ki ni 

upravičena do 

sredstev EU]

[kratko ime povezane 

tretje osebe, ki ne 

zahteva sredstev EU]

[kratko ime 

mednarodnega 

partnerja]

Upravičenec skupaj 

2. [kratko ime 

upravičenca]

[kratko ime povezane 

tretje osebe]

Upravičenec 2 skupaj

X. [kratko ime 

upravičenca, ki ni 

upravičen do sredstev 

EU]
10

X. [kratko ime 

upravičenca, ki ne 

zahteva sredstev 

EU]
10

[kratko ime povezane 

tretje osebe]11

Upravičenec skupaj 

Konzorcij skupaj

1 
Za pogoje za upravičenost glej člen 6.

2 
Posredni stroški, ki jih krijejo nepovratna sredstva za poslovanje (prejeta v okviru katerega koli programa EU ali Euratoma za financiranje; glej člen 6.5(b)), niso upravičeni stroški v okviru sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. Zato 

upravičenec/povezana tretja oseba, ki prejema nepovratna sredstva za poslovanje med trajanjem ukrepa, ne more prijaviti posrednih stroškov za leto(-a)/obdobje(-a) poročanja, v katerem(-ih) prejema nepovratna sredstva za poslovanje, 

razen če lahko dokaže, da nepovratna sredstva za poslovanje ne krijejo nobenih stroškov ukrepa (glej člen 6.2.E). 

10 
Za upravičence, ki ne prejemajo sredstev EU, glej člen 9. 

11 
Samo za povezane tretje osebe, ki prejemajo sredstva EU.

4 
„Najvišji znesek nepovratnih sredstev“ je najvišji znesek nepovratnih sredstev, ki ga določi Komisija/agencija. Običajno ustreza zaprošenemu znesku nepovratnih sredstev, vendar je lahko nižji.  

5 
Za oblike stroškov glej člen 5.

6 
Enota: opravljene delovne ure na ukrepu, stroški na enoto (urna postavka): izračunano v skladu z običajnimi računovodskimi praksami upravičenca .

7 
Za več podrobnosti (stroški na uro (urna postavka)) glej Prilogo 2a „Dodatne informacije o oceni proračuna“. 

8
 Enota in stroški na enoto: izračunano v skladu z običajnimi računovodskimi praksami upravičenca.

9 
Pavšalna stopnja: 25 % upravičenih neposrednih stroškov, ki izključujejo: neposredne stroške oddajanja podizvajalskih naročil in stroške prispevkov v naravi, ki se ne uporabljajo v prostorih upravičencev (glej člen 6.2.E).

3 
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).

skupaj f
g = 0,25 x (a + b + c 

+ e + f – l)

h = a + b + c + d + 

e + f + g
i j ka skupaj b št. ur skupaj c d e l da/ne

Oblika stroškov
5 dejanski

na 

enoto
6 na enoto

7 dejanski 

Ocenjeni 

stroški 

prispevkov v 

naravi, ki se 

ne 

uporabljajo v 

prostorih 

upravičencev

Prijava 

stroškov iz 

točke D.4 

Ocenjeni 

stroški 

upravičencev/

povezanih 

tretjih oseb, ki 

ne prejemajo 

sredstev EU/m

ednarodnih 

partnerjev

A.1 Zaposleni (ali  osebje z 

enakovrednim statusom)   

A.4 Lastniki MSP brez 

plače

D.5 Stroški 

notranje 

zaračunanih 

blaga in storitev
A.2 Fizične osebe z 

neposredno pogodbo

A.5 Upravičenci, ki so 

fizične osebe brez 

plače

A.3 Začasno napotene 

osebe

na enoto8dejanski 

A. Neposredni stroški za osebje D. Drugi neposredni stroški

VZOREC PRILOGE 2 ZA SPORAZUM ERC Z VEČ UPRAVIČENCI

DEL B: OCENA PRORAČUNA UKREPA

Ocenjeni upravičeni
1

 stroški (po proračunski kategoriji) Prispevek EU Dodatne informacije
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PRILOGA 2a 

 

 

 

DODATNE INFORMACIJE O OCENI PRORAČUNA  

 
 Modra navodila in modre opombe pod črto se ne bodo pojavili v besedilu, ki ga ustvari 

informacijski sistem (gre zgolj za interna navodila).  
 Za možnosti [v oglatih oklepajih]: možnost, ki se uporablja, bo izbral informacijski sistem. 

Možnost, ki ni izbrana, se samodejno ne prikaže.  
 V polja [sive barve v oglatih oklepajih] (tudi če so del možnosti, kot je navedeno v prejšnji alineji): 

informacijski sistem bo vnesel ustrezne podatke. 

 

Stroški na enoto za lastnike MSP/upravičence (fizične osebe) brez plače 

1. Stroški za [lastnika MSP][upravičenca, ki je fizična oseba], ki ne prejema plače 

Enote: opravljene delovne ure na ukrepu  

Znesek na enoto („urna postavka“): izračunano po naslednji formuli: 

{{ 4 650 EUR / 143 ur}  

pomnoženo s  

{korekcijskim koeficientom za državo, kjer ima upravičenec sedež} 

Korekcijski koeficient za posamezno državo (veljaven v času razpisa):  

Države članice EU 

država koeficient država koeficient država koeficient država koeficient država koeficient 

AT  104,8 %  DK  135,3 %  HR  97,5 %  LV  75,9 %  SE  111,7 %  

BE  100,0 %  EE  78,3 %  HU  76,2 %  MT  89,6 %  SI  86,1 %  

BG  71,5 %  EL  92,7 %  IE  113,5 %  NL  104,3 %  SK  82,6 %  

CY  91,8 %  ES  97,6 %  IT  106,7 %  PL  76,4 %  UK 120,3 %  

CZ  83,8 %  FI  116,6 %  LT 73,1 %  PT  89,1 %    

DE  98,8 %  FR  111,0 %  LU  100,0 %  RO  68,3 %    

 

Pridružene države v okviru programa Obzorje 2020 

država koeficient država koeficient država koeficient država koeficient država koeficient 

AL  76,1 %  FO  134,1 %  LI  110,0 %  MK  68,4 %  TR 86,6 % 

BA  73,6 %  IL  108,7 %  MD  61,1 %  NO  131,9 %    

CH  113,1 %  IS  116,6 %  ME  66,9 %  RS  67,1 %    

 

Druge države 

država koeficient država koeficient država koeficient država koeficient država koeficient 

AM  89,9 %  CU  83,8 %  JP  115,9 %  NI  57,3 %  TJ  64,9 %  

AO  114,6 %  CV  76,4 %  KE  78,1 %  NP  73,5 %  TL  78,3 %  

AR  58,5 %  DJ  93,4 %  KG  83,1 %  NZ  94,1 %  TN  70,5 %  

AU  105,0 %  DO  66,9 %  KH  70,5 %  PA  57,0 %  TO  85,0 %  

AZ  93,0 %  DZ  81,7 %  KR  105,2 %  PE  75,5 %  TT  74,1 %  

BB  116,6 %  EC  68,8 %  KZ  100,2 %  PG  83,0 %  TW  83,6 %  

BD  47,2 %  EG  48,6 %  LA  77,7 %  PH  65,8 %  TZ  65,2 %  
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BF  93,8 %  ER  61,2 %  LB  86,4 %  PK  49,4 %  UA  92,3 %  

BJ  92,6 %  ET  85,2 %  LK  61,6 %  PS  100,4 %  UG  65,7 %  

BM  151,5 %  FJ  68,1 %  LR  100,1 %  PY  71,9 %  US  99,4 %  

BO  51,3 %  GA  113,1 %  LS  56,7 %  RU  115,5 %  UY  75,3 %  

BR  92,0 %  GE  89,5 %  LY  60,0 %  RW  87,3 %  UZ  51,4 %  

BW  55,3 %  GH  68,2 %  MA  83,5 %  SA  84,8 %  VE  70,0 %  

BY  65,0 %  GM  67,7 %  MG  80,0 %  SB  93,3 %  VN  51,1 %  

BZ  75,3 %  GN  60,4 %  ML  90,4 %  SD  65,1 %  VU  112,6 %  

CA  86,4 %  GT  78,8 %  MR  64,5 %  SG  102,5 %  WS  75,8 %  

CD  127,6 %  GW  102,7 %  MU  72,7 %  SL  85,2 %  XK  58,6 %  

CF  114,3 %  GY  58,9 %  MW  76,0 %  SN  86,2 %  YE  68,1 %  

CG  124,9 %  HK  93,8 %  MX  70,4 %  SR  50,6 %  ZA  55,8 %  

CI  102,0 %  HN  69,0 %  MY  71,6 %  SV  74,3 %  ZM  66,4 %  

CL  67,1 %  HT  108,7 %  MZ  71,6 %  SY  74,8 %  ZW 47,2 % 

CM  103,3 %  ID  75,3 %  NA  68,3 %  SZ  56,8 %    

CN  85,0 %  IN  52,8 %  NC  128,9 %  TD  125,3 %    

CO  76,6 %  JM  94,9 %  NE  87,9 %  TG  88,7 %    

CR  76,7 %  JO  75,5 %  NG  92,4 %  TH  65,0 %    

 

[dodatna MOŽNOST za upravičence/povezane tretje osebe, ki so se odločili za uporabo stroškov na 

enoto (v predlogu/s spremembo sporazuma): Za naslednje upravičence/povezane tretje osebe so 

določeni naslednji zneski na enoto (urna postavka): 

  

- upravičenec/povezana tretja oseba [kratko ime]: [vstavite znesek] EUR 

- upravičenec/povezana tretja oseba [kratko ime]: [vstavite znesek] EUR 

[po potrebi enako za druge upravičence/povezane tretje osebe] ] 

 

Predvideno število enot: glej Prilogo 2 



Številka sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev: [vstavite številko] [vstavite okrajšavo] [vstavite 

identifikacijsko oznako razpisa] 

 

Vzorci sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 – sporazum ERC z več 

upravičenci – v4.0 – 27. 2. 2017 

1 

 

PRILOGA 3 

 

 

 

PRISTOPNI OBRAZEC ZA UPRAVIČENCE  

 

 

[Polno uradno ime upravičenca/novega upravičenca/novega glavnega upravičenca 

(kratko ime)], s sedežem [polni uradni naslov] [MOŽNOST za upravičence, ki so zavezanci 

za DDV:, identifikacijska številka za DDV [vstavite številko]] (v nadaljnjem besedilu: 

[upravičenec][glavni upravičenec]), ki ga za namen podpisa tega pristopnega obrazca zastopa 

[ime in priimek, položaj],  

 

se strinja, 

 

da postane [upravičenec][glavni upravičenec] št. [vstavite št. upravičenca]  

 

v okviru sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. [vstavite številko sporazuma] (v 

nadaljnjem besedilu: sporazum)  

 

med [polno uradno ime glavnega upravičenca] in Izvajalsko agencijo Evropskega 

raziskovalnega sveta (ERCEA) (v nadaljnjem besedilu: agencija) s pooblastili, ki jih nanjo 

prenese Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija),   

 

za ukrep z naslovom [vstavite naslov ukrepa (vstavite okrajšavo)][,][.]   

 

[MOŽNOST za upravičence/nove upravičence: in pooblašča 

 

glavnega upravičenca, da v njegovem imenu predlaga in podpisuje kakršne koli spremembe 

sporazuma v skladu s členom 55.] 

 

Upravičenec s podpisom pristopnega obrazca sprejme nepovratna sredstva in se strinja, da 

[MOŽNOST za nove glavne upravičence: bo prevzel obveznosti in vlogo glavnega 

upravičenca ter da] bo nepovratna sredstva porabil v skladu s sporazumom ter vsemi 

obveznostmi in pogoji, ki so v njem določeni [MOŽNOST za nove upravičence:, [s][z] 

[vstavite datum][datumom podpisa pristopnega obrazca][datumom začetka veljavnosti 

spremembe sporazuma] (v nadaljnjem besedilu: datum pristopa) [dodatna MOŽNOST za 

spremembo upravičenca zaradi delnega prevzema: in s solidarno odgovornostjo za 

neupravičene zneske, plačane [vstavite kratko ime nekdanjega upravičenca] (tj. izterjave)] – 

če se [Komisija][agencija] strinja z zahtevkom za spremembo sporazuma].  

 

PODPIS 

 

Za upravičenca/novega upravičenca/novega glavnega upravičenca:                             

[položaj/ime/priimek]                            

[elektronski podpis]      

 

Sestavljeno v [slovenščini], [elektronski časovni žig]  
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PRILOGA 3a 

 

 

 

IZJAVA O SOLIDARNI ODGOVORNOSTI POVEZANIH TRETJIH OSEB 
 

(izpolni povezana tretja oseba in predloži upravičenec, če se uporablja člen 14 in je agencija zahtevala 

odgovornost povezane tretje osebe) 

 

 

[Polno uradno ime subjekta, pridruženega upravičencu ali povezanega z njim (kratko 

ime)], s sedežem [polni uradni naslov] [MOŽNOST za povezane tretje osebe, ki so zavezanci 

za DDV:, identifikacijska številka za DDV [vstavite številko]] (v nadaljnjem besedilu: 

povezana tretja oseba), ki jo za namen podpisa te izjave o solidarni odgovornosti zastopajo 

zakoniti zastopniki [ime in priimek, položaj zakonitih zastopnikov povezane tretje osebe], 

 

povezan z upravičencem št. [vstavite številko] [polno uradno ime upravičenca (kratko ime)], s 

sedežem [polni uradni naslov] [MOŽNOST za upravičence, ki so zavezanci za DDV:, 

identifikacijska številka za DDV [vstavite številko]] (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), 

 

sprejema solidarno odgovornost z upravičencem  

 

za vsak znesek, ki ga agenciji upravičenec dolguje v okviru sporazuma o dodelitvi 

nepovratnih sredstev št. [vstavite številko sporazuma] [(vstavite okrajšavo)], do najvišjega 

prispevka EU za povezano tretjo osebo, navedenega v oceni proračuna (glej Prilogo 2). 

 

Povezana tretja oseba se nepreklicno in brezpogojno strinja, da bo agenciji nemudoma in ob 

prvi zahtevi plačala zahtevane zneske iz te izjave. 

 

 

Za povezano tretjo osebo                                                         

[ime/priimek/položaj] 

podpis 

    

Sestavljeno v slovenščini v [kraj], [dne] 
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posrednih 

stroških:
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stroški

[D.4 Stroški 

velike 

raziskovalne 

infrastrukture]

D.2 Oprema

na podlagi 

pavšalne 

stopnje
5

25%

[kratko ime 

upravičenca/povezane 

tretje osebe]

                   VZOREC PRILOGE 4 ZA SPORAZUM ERC Z VEČ UPRAVIČENCI

RAČUNOVODSKI IZKAZ ZA UPRAVIČENCA: [ime]/POVEZANO TRETJO OSEBO: [ime] ZA OBDOBJE POROČANJA [obdobje poročanja]

Upravičeni
1

 stroški (po proračunski kategoriji) Prispevek EU

A. Neposredni stroški za osebje D. Drugi neposredni stroški

Prejemki ukrepa, 

ki se sporočijo v 

zadnjem obdobju 

poročanja v 

skladu s 

členom 5.3.3

Stroški 

prispevkov v 

naravi, ki se 

ne 

uporabljajo v 

prostorih 

upravičencev

A.2 Fizične osebe z neposredno 

pogodbo

A.5 Upravičenci, ki so 

fizične osebe brez 

plače

A.3 Začasno napotene osebe D.3 Drugo 

blago in 

storitve

na enoto dejanski 

A.1 Zaposleni (ali  osebje z 

enakovrednim statusom)    

A.4 Lastniki MSP brez 

plače
D.5 Stroški 

notranje 

zaračunanih 

blaga in 

storitev

1 
Za pogoje za upravičenost glej člen 6.

2 
Uveljavljani posredni stroški ne smejo vključevati zneskov, ki jih krijejo nepovratna sredstva za poslovanje (prejeta v okviru katerega koli programa EU ali Euratoma za financiranje; glej člen 6.2.E). Če ste v tem obdobju poročanja prejemali 

nepovratna sredstva za poslovanje, ne morete uveljavljati  posrednih stroškov, razen če lahko dokažete, da nepovratna sredstva za poslovanje ne krijejo nobenih stroškov ukrepa. 

dejanski na enoto

a skupaj b št. ur skupaj c d e [f] skupaj g

dejanski Oblika stroškov
4 dejanski na enoto

3 
To je teoretični  znesek prispevka EU, ki ga sistem izračuna samodejno (tako da pomnoži skupne prijavljene stroške s stopnjo povračila). Znesek, ki ga zahtevate (v stolpcu „Zahtevani prispevek EU“), je lahko nižji od tega teoretičnega zneska. 

4 
Za oblike stroškov glej člen 5.

5 
Pavšalna stopnja: 25 % upravičenih neposrednih stroškov, ki izključujejo: neposredne stroške oddajanja podizvajalskih naročil in stroške prispevkov v naravi, ki se ne uporabljajo v prostorih upravičencev (glej člen 6.2.E).

n

Upravičenec/povezana tretja oseba potrjuje, da:

so predložene informacije popolne, zanesljive in resnične;

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);

za zadnje obdobje poročanja: da so vsi prejemki prijavljeni (glej člen 5.3.3).

h = 0,25 x (a + b 

+ c + e + [f] + g – 

n)

i = a + b + c + d + e + 

[f]  + g + h
j k l m

i Prijavite vse upravičene stroške, tudi če presegajo zneske, ki so navedeni v oceni proračuna (glej Prilogo 2). Če se bo izkazalo, da nekateri stroški niso upravičeni, se bodo lahko naknadno nadomestili samo z drugimi zneski, prijavljenimi v 

vaših posameznih računovodskih izkazih.
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PRILOGA 5 

 

 

 

VZOREC POTRDILA O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 
 
 
 
 Za možnosti [v poševnem tisku v oglatih oklepajih]: izberite ustrezno možnost. Možnosti, ki se ne 

izberejo, je treba izbrisati. 
 V polja [sive barve v oglatih oklepajih]: vnesite ustrezne podatke. 

 

 

 

 

 

KAZALO 

 

FORMALNI POGOJI ZA NEODVISNO POROČILO O DEJANSKIH UGOTOVITVAH O STROŠKIH,  

PRIJAVLJENIH V OKVIRU SPORAZUMA O DODELITVI NEPOVRATNIH SREDSTEV, KI SE 

FINANCIRA NA PODLAGI OKVIRNEGA PROGRAMA ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE OBZORJE 2020

 2 

NEODVISNO POROČILO O DEJANSKIH UGOTOVITVAH O STROŠKIH,  PRIJAVLJENIH NA 

PODLAGI OKVIRNEGA PROGRAMA ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE OBZORJE 2020 ...................... 5 
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Formalni pogoji za neodvisno poročilo o dejanskih ugotovitvah o stroških,  

prijavljenih v okviru sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki se financira na podlagi 

okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 

 

V tem dokumentu so določeni „formalni pogoji“, v skladu s katerimi se 

 

[MOŽNOST 1: [vstavite ime upravičenca] (v nadaljnjem besedilu: upravičenec)] [MOŽNOST 2: 

[vstavite ime povezane tretje osebe] (v nadaljnjem besedilu: povezana tretja oseba), tretja oseba, 

povezana z upravičencem [vstavite ime upravičenca] (v nadaljnjem besedilu: upravičenec),] 

 

strinja, da bo zaposlil[a]  

[vstavite uradno ime revizorja] (v nadaljnjem besedilu: revizor), 

 

ki bo pripravil neodvisno poročilo o dejanskih ugotovitvah (v nadaljnjem besedilu: poročilo) o 

računovodskih izkazih1, ki jih pripravi [upravičenec] [povezana tretja oseba] za sporazum o dodelitvi 

nepovratnih sredstev za program Obzorje 2020 [vstavite številko sporazuma o dodelitvi nepovratnih 

sredstev, naslov ukrepa, okrajšavo in trajanje] (v nadaljnjem besedilu: sporazum), in  

 

ki bo na podlagi predpisane predloge za poročanje, ki jo določi Komisija, izdal „potrdilo o 

računovodskih izkazih“ iz člena 20.4 sporazuma. 

 

Sporazum je bil na podlagi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 sklenjen med 

upravičencem in [MOŽNOST 1: Evropsko unijo, ki jo zastopa Evropska komisija (v nadaljnjem 

besedilu: Komisija)][MOŽNOST 2: Evropsko skupnostjo za atomsko energijo (Euratom), ki jo zastopa 

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija)][MOŽNOST 3: [Izvajalsko agencijo za 

raziskave (REA)] [Izvajalsko agencijo Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)] [Izvajalsko 

agencijo za inovacije in omrežja (INEA)] [Izvajalsko agencijo za mala in srednja podjetja (EASME)] 

(v nadaljnjem besedilu: agencija) s pooblastili, ki jih nanjo prenese Evropska komisija (v nadaljnjem 

besedilu: Komisija)].  

 

[Komisija] [Agencija] je omenjena le kot podpisnica sporazuma z upravičencem. [Evropska unija] 

[Euratom] [Agencija] ni stranka v tem poslu.  

 

1.1 Predmet posla 

 

Glavni upravičenec mora agenciji v 60 dneh po koncu zadnjega obdobja poročanja predložiti končno 

poročilo, ki bi moralo poleg drugih dokumentov vključevati potrdilo o računovodskih izkazih za 

vsakega upravičenca in za vsako povezano tretjo osebo, ki zahteva skupni prispevek v višini 

325 000 EUR ali več v obliki povračila dejanskih stroškov in stroškov na enoto, izračunanih na 

podlagi njegovih oz. njenih običajnih praks stroškovnega računovodstva (glej člen 20.4 sporazuma). 

Potrdilo o računovodskih izkazih mora zajemati vsa obdobja poročanja zgoraj navedenega upravičenca 

ali povezane tretje osebe. 

 

Če je treba v skladu s členom 20.4 sporazuma v končno poročilo vključiti potrdilo o računovodskih 

izkazih, mora upravičenec glavnemu upravičencu predložiti potrdilo o računovodskih izkazih zase in 

za z njim povezane tretje osebe.   

 

Potrdilo o računovodskih izkazih sestavljata dva ločena dokumenta: 

 

                                                 
1  V skladu s katerimi se prijavijo stroški v okviru sporazuma (glej predlogo „Vzorec računovodskega izkaza“ v 

Prilogi 4 k sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev). 
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- formalni pogoji, ki jih podpišeta [upravičenec] [povezana tretja oseba] in revizor; 

- revizorjevo neodvisno poročilo o dejanskih ugotovitvah (v nadaljnjem besedilu: poročilo), 

izdano na papirju s pisemsko glavo revizorja in opremljeno z datumom ter žigom in podpisom 

revizorja (ali pristojnega javnega uradnika), ki vključuje dogovorjene postopke (v nadaljnjem 

besedilu: postopki), ki jih izvede revizor, in standardne dejanske ugotovitve (v nadaljnjem 

besedilu: ugotovitve), ki jih revizor potrdi. 

 

Če je treba v skladu s členom 20.4 sporazuma v končno poročilo vključiti potrdilo o računovodskih 

izkazih, zahtevka za plačilo razlike, povezanega s sporazumom, ni mogoče vložiti brez potrdila o 

računovodskih izkazih. Vendar plačilo za povračilo stroškov, ki jih zajema potrdilo o računovodskih 

izkazih, Komisiji, agenciji, Evropskemu uradu za boj proti goljufijam in Evropskemu računskemu 

sodišču ne preprečuje izvajanja preverjanj, pregledov, revizij in preiskav v skladu s členom 22 

sporazuma. 

 

1.2 Odgovornosti 

 

[Upravičenec] [Povezana tretja oseba]: 

 mora pripraviti računovodske izkaze za ukrep, ki se financira v okviru sporazuma, v skladu z 

obveznostmi v okviru sporazuma. Računovodski izkazi morajo biti pripravljeni v skladu z 

računovodskim in knjigovodskim sistemom [upravičenca] [povezane tretje osebe] ter 

temeljnimi računi in dokumenti; 

 mora računovodske izkaze predložiti revizorju; 

 je [odgovoren][odgovorna] in jamči za točnost računovodskih izkazov; 

 je [odgovoren][odgovorna] za popolnost in točnost informacij, ki jih zagotovi, da se revizorju 

omogoči izvajanje postopkov. Revizorju mora zagotoviti pisno razlago, ki podpira te izkaze. 

Pisna razlaga mora navajati obdobje, ki ga zajemajo izkazi, in datum; 

 priznava, da revizor ne more izvesti postopkov, če nima popolnega dostopa do osebja in 

računovodskih ter drugih pomembnih dokumentov in dokumentacije [upravičenca] [povezane 

tretje osebe]. 

 

Revizor:  

  [Privzeta možnost 1: je usposobljen za izvajanje obveznih revizij računovodskih listin v 

skladu z Direktivo 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o 

obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 

78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS ali podobnimi 

nacionalnimi predpisi.] 

 [Možnost 2, če ima upravičenec ali povezana tretja oseba neodvisnega javnega uradnika: je 

pristojen in neodvisen javni uradnik, za katerega so ustrezni nacionalni organi ugotovili, da je 

pravno sposoben, da opravi revizijo upravičenca.] 

 [Možnost 3, če je upravičenec ali povezana tretja oseba mednarodna organizacija: je 

[notranji] [zunanji] revizor v skladu z notranjimi finančnimi predpisi in postopki mednarodne 

organizacije.] 

 

Revizor mora: 

 biti neodvisen od upravičenca [in povezane tretje osebe], zlasti pa ni smel sodelovati pri 

pripravi računovodskih izkazov [upravičenca] [povezane tretje osebe]; 

 načrtovati delo tako, da lahko izvede postopke in oceni ugotovitve; 

 spoštovati določene postopke in predpisano obliko poročila; 

 opravljati posel v skladu s temi formalnimi pogoji; 

 dokumentirati zadeve, ki so pomembne za podpiranje poročila; 

 pripraviti poročilo na podlagi zbranih dokazov; 

 predložiti poročilo [upravičencu] [povezani tretji osebi]. 
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Postopke, ki jih izvaja revizor, določi Komisija. Revizor ni odgovoren za njihovo ustreznost ali 

primernost. Ker v okviru tega posla zagotovilo ni obvezno, revizor ne predloži revizijskega mnenja ali 

izjave o zanesljivosti.  

 

1.3 Veljavni standardi• 

 

Revizor mora izpolnjevati te formalne pogoje in2: 

 

- Mednarodni standard sorodnih storitev (v nadaljnjem besedilu: MSS) 4400 Posli opravljanja 

dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami, kakor ga je izdal Odbor za 

mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil (IAASB); 

- etični kodeks za poklicne računovodje, ki ga je izdal Odbor za mednarodne etične standarde za 

računovodje (IESBA). Čeprav MSS 4400 določa, da neodvisnost pri poslih opravljanja 

dogovorjenih postopkov ni zahtevana, [Komisija] [agencija] zahteva, da revizor upošteva tudi 

zahteve glede neodvisnosti iz kodeksa. 

 

Revizor mora v svojem poročilu izjaviti, da pri oblikovanju tega poročila ni nikakršnega navzkrižja 

interesov med njim in upravičencem [in povezano tretjo osebo], ter navesti celoten honorar, ki se mu 

plača za pripravo poročila, če je za storitev izdan račun. 

 

1.4 Poročanje 

 

Poročilo mora biti napisano v jeziku sporazuma (glej člen 20.7).  

 

V skladu s členom 22 sporazuma imajo Komisija, agencija, Evropski urad za boj proti goljufijam in 

Evropsko računsko sodišče pravico, da revidirajo vse delo, ki se izvaja v okviru ukrepa in za katero se 

uveljavljajo stroški iz proračuna [Evropske unije][Euratoma]. To vključuje delo, povezano s tem 

poslom. Revizor mora zagotoviti dostop do vseh delovnih dokumentov (npr. ponovnega izračuna urnih 

postavk, preverjanja časa, prijavljenega za ukrep), povezanih s to nalogo, če jih zahteva Komisija, 

agencija, Evropski urad za boj proti goljufijam ali Evropsko računsko sodišče.  

 

1.5 Rok za predložitev 

 

Poročilo je treba predložiti do [d. mesec llll]. 

 

1.6 Drugi pogoji 

 

[[Upravičenec] [Povezana tretja oseba] in revizor lahko uporabita ta del, da se dogovorita o drugih 

posebnih pogojih, kot so honorar revizorju, odgovornost, pravo, ki se uporablja, itn. Ti posebni pogoji 

ne smejo biti v nasprotju z zgoraj določenimi pogoji.] 

 

 
[uradno ime revizorja] [uradno ime [upravičenca][povezane tretje osebe]] 

[ime in položaj pooblaščenega zastopnika] [ime in položaj pooblaščenega zastopnika] 

[d. mesec llll] [d. mesec llll] 

Podpis revizorja Podpis [upravičenca][povezane tretje osebe] 

                                                 
2  Vrhovne revizijske institucije, ki uporabljajo standarde INTOSAI, lahko izvajajo postopke v skladu z 

ustreznimi mednarodnimi standardi vrhovnih revizijskih institucij in etičnim kodeksom, ki ga je izdal 

INTOSAI, namesto v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih storitev (v nadaljnjem besedilu: MSS) 

4400 in etičnim kodeksom za poklicne računovodje, ki sta ju izdala IAASB in IESBA.  
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Neodvisno poročilo o dejanskih ugotovitvah o stroških,  

prijavljenih na podlagi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 

 

 
(natisne se na papir s pisemsko glavo revizorja) 

 
Za 

[ime kontaktne(-ih) osebe (oseb)], [položaj] 

[ime [upravičenca] [povezane tretje osebe]] 

[naslov] 

[d. mesec llll] 

 

Spoštovani, 

 

kot je bilo dogovorjeno v okviru formalnih pogojev z dne [d. mesec llll]  

 

[s][z] [MOŽNOST 1: [vstavite ime upravičenca] (v nadaljnjem besedilu: upravičenec)] 

[MOŽNOST 2: [vstavite ime povezane tretje osebe] (v nadaljnjem besedilu: povezana tretja oseba), 

tretja oseba, povezana z upravičencem [vstavite ime upravičenca] (v nadaljnjem besedilu: 

upravičenec)], 

 

smo  

[ime revizorja] (v nadaljnjem besedilu: revizor), 

s sedežem 

[polni naslov/kraj/provinca/država], 

ki nas zastopa  

[ime in položaj pooblaščenega zastopnika], 

 

izvedli postopke, o katerih smo se dogovorili, v zvezi s stroški, prijavljenimi v računovodskih izkazih3 

[upravičenca] [povezane tretje osebe] v zvezi s sporazumom o dodelitvi nepovratnih sredstev  

[vstavite sklic na sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev: številka, naslov ukrepa in okrajšava] (v 

nadaljnjem besedilu: sporazum), 

 

za skupni znesek prijavljenih stroškov v višini    

[skupni znesek] EUR 

 

ter skupne dejanske stroške in „neposredne stroške za osebje, prijavljene kot stroške na enoto, 

izračunane v skladu s prijavljenimi običajnimi praksami stroškovnega računovodstva“ [upravičenca] 

[povezane tretje osebe] v znesku 

 

[znesek skupnih dejanskih stroškov in skupnih neposrednih stroškov za osebje, prijavljenih kot 

stroškov na enoto, izračunanih v skladu z običajnimi praksami stroškovnega računovodstva 

[upravičenca] [povezane tretje osebe]] EUR 

 

in prilagamo naše neodvisno poročilo o dejanskih ugotovitvah (v nadaljnjem besedilu: poročilo) 

v predpisani obliki, o kateri smo se dogovorili. 

 

Poročilo 

 

                                                 
3  V skladu s katerimi upravičenec prijavi stroške v okviru sporazuma (glej predlogo „Vzorec računovodskega 

izkaza“ v Prilogi 4 k sporazumu). 
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Posel smo izvedli v skladu s formalnimi pogoji, ki so priloženi temu poročilu. Poročilo vključuje 

izvedene dogovorjene postopke (v nadaljnjem besedilu: postopki) in proučene standardne dejanske 

ugotovitve (v nadaljnjem besedilu: ugotovitve).  

 

Postopki so se izvajali samo za pomoč [Komisiji] [agenciji] pri ocenjevanju, ali so bili stroški 

[upravičenca] [povezane tretje osebe] v priloženih računovodskih izkazih prijavljeni v skladu s 

sporazumom. [Komisija] [Agencija] pride na podlagi poročila in kakršnih koli dodatnih informacij, ki 

jih lahko zahteva, do svojih zaključkov. 

 

Obseg teh postopkov je določila Komisija. Zato revizor ni odgovoren za njihovo ustreznost ali 

primernost. Ker izvedeni postopki niso revizija ali pregled v skladu z mednarodnimi revizijskimi 

standardi ali mednarodnimi standardi o obveznostih pregleda, revizor ne daje izjave o zanesljivosti 

računovodskih izkazov.  

 

Če bi revizor izvedel dodatne postopke ali revizijo računovodskih izkazov [upravičenca] [povezane 

tretje osebe] v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi ali mednarodnimi standardi o 

obveznostih pregleda, bi lahko opazil druge zadeve, ki bi se vključile v poročilo. 

 

Nerelevantne ugotovitve  

Proučili smo zgoraj navedene računovodske izkaze in menimo, da so naslednje ugotovitve 

nerelevantne:  

Razlaga (se izbriše iz poročila): 

Če ugotovitev ni relevantna, jo je treba označiti kot „n. r.“ („ni relevantno“) v ustrezni vrstici v stolpcu na desni 

strani razpredelnice, kar pomeni, da ugotovitve revizorju ni bilo treba podpreti in da ni bilo treba izvesti 

postopkov, povezanih z njo.  

Razlogi za nerelevantnost določene ugotovitve morajo biti očitni, tj.:  

 i) če v določeni kategoriji ni bilo prijavljenih stroškov, so zadevne ugotovitve in postopki nerelevantni;  

ii) če pogoj za uporabo določenih postopkov ni izpolnjen, so zadevne ugotovitve in navedeni postopki 

nerelevantni. Na primer, za „upravičence, katerih računovodski izkazi so v valuti, ki ni euro“ nista 

relevantna postopek in ugotovitev, povezana z „upravičenci, katerih računovodski izkazi so v 

eurih“. Podobno niso relevantni ugotovitve in postopki za dodatne prejemke, če dodatni prejemki 

niso bili izplačani.   

 
Tukaj navedite vse ugotovitve, za katere menite, da so nerelevantne za ta posel, in navedite 

razloge za njihovo nerelevantnost.   

…. 
 

Izjeme  

Razen spodaj navedenih izjem je [upravičenec] [povezana tretja oseba] revizorju zagotovil[a] vso 

dokumentacijo in računovodske informacije, ki jih je revizor potreboval, da je izvedel zahtevane 

postopke in ocenil ugotovitve. 

Razlaga (se izbriše iz poročila): 

- Če revizor ni mogel uspešno zaključiti zahtevanega postopka, je to treba označiti kot „I“ („izjema“) v 

ustrezni vrstici v stolpcu na desni strani razpredelnice. Razloge, kot sta nezmožnost uskladitve ključnih 

informacij ali nerazpoložljivost podatkov, ki revizorju preprečujejo, da bi izvedel postopek, je treba 

navesti spodaj.   

- Če revizor po izvedbi ustreznega postopka ne more podpreti standardne ugotovitve, je to prav tako 

treba označiti kot „I“ („izjema“), razloge, zakaj ugotovitev ni bila izpolnjena, in njen možni učinek pa 

je treba pojasniti spodaj, kadar je to mogoče.  

 
Tukaj navedite vse izjeme in dodajte kakršne koli informacije o vzroku in morebitnih 

posledicah vsake izjeme, če so znani. Če se izjema lahko količinsko opredeli, vključite ustrezni 
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znesek. 

….  
Primer (se izbriše iz poročila): 

1. Upravičenec ni mogel utemeljiti ugotovitve št. 1 o ... zaradi … 

2. Ugotovitev št. 30 ni bila izpolnjena, ker se je metodologija, ki jo je upravičenec uporabil za 

izračun stroškov na enoto, razlikovala od metodologije, ki jo je odobrila Komisija. Razlike so 

bile: … 

3. Po izvedbi dogovorjenih postopkov za potrditev ugotovitve št. 31 je revizor ugotovil razliko v 

višini _____________ EUR. Razlog za razliko je ...  

 
Dodatne opombe 

 

Poleg poročanja o rezultatih izvedenih posebnih postopkov bi revizor želel dodati naslednje splošne 

opombe: 

 Primer (se izbriše iz poročila): 

1. V zvezi z ugotovitvijo št. 8 so se pogoji za dodatne prejemke šteli za izpolnjene, saj ... 

2. Za potrditev ugotovitve št. 15 smo izvedli naslednje dodatne postopke: ….  

 
Uporaba tega poročila 

 

To poročilo se lahko uporablja samo za namen, ki je opisan v zgornjem cilju. Pripravljeno je bilo 

izključno kot zaupni dokument, ki ga uporabljata [upravičenec] [povezana tretja oseba] in [Komisija] 

[agencija], in le za predložitev [Komisiji] [agenciji] v zvezi z zahtevami, določenimi v členu 20.4 

sporazuma. [Upravičenec] [Povezana tretja oseba] ali [Komisija] [agencija] poročila ne smeta 

uporabiti za druge namene ali ga posredovati drugim osebam. [Komisija] [Agencija] lahko razkrije to 

poročilo le pooblaščenim osebam, zlasti Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF) in 

Evropskemu računskemu sodišču.  

 

To poročilo se nanaša samo na računovodske izkaze, ki jih je [Komisiji] [agenciji] v zvezi s 

sporazumom predložil[a] [upravičenec] [povezana tretja oseba]. Zato se ne nanaša na druge 

računovodske izkaze [upravičenca] [povezane tretje osebe]. 

 

Pri oblikovanju tega poročila ni bilo navzkrižja interesov4 med revizorjem in upravičencem [in 

povezano tretjo osebo]. Skupaj je honorar, ki je bil plačan revizorju za pripravo poročila, znašal 

______ EUR (vključno z odbitnim DDV v znesku ______ EUR). 

 

Z veseljem bomo z vami razpravljali o našem poročilu in vam zagotovili vse dodatne informacije ali 

pomoč. 

 

[uradno ime revizorja] 

[ime in položaj pooblaščenega zastopnika] 

[d. mesec llll] 

                                                 
4   Navzkrižje interesov nastane, ko je objektivnost revizorja pri oblikovanju potrdila resnično ogrožena oziroma 

se zdi ogrožena, če je revizor na primer:  

–  sodeloval pri pripravi računovodskih izkazov;  

–  v položaju, ko mu morebitni sprejem potrdila neposredno koristi; 

–  v tesnem odnosu s katero koli osebo, ki zastopa upravičenca; 

–  direktor, skrbnik ali partner upravičenca ali 

–  v katerem koli drugem položaju, ki ogroža njegovo neodvisnost ali zmožnost nepristranskega oblikovanja 

potrdila. 
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Podpis revizorja 
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Dogovorjeni postopki, ki jih izvede revizor, in standardne dejanske ugotovitve, ki jih potrdi revizor 

 

Evropska komisija si pridržuje pravico, da (i) revizorju zagotovi dodatne smernice v zvezi s postopki, ki jih je treba spoštovati, ali dejstvi, ki jih je treba preveriti, 

in načinom njihove predstavitve (kar lahko vključuje velikost vzorca in ugotovitve) ali (ii) s pisnim obvestilom upravičencu spremeni postopke. Postopki, ki jih 

revizor izvede, da potrdi standardne dejanske ugotovitve, so navedeni v spodnji razpredelnici. 

Če je to potrdilo povezano s povezano tretjo osebo, se vsak sklic na „upravičenca“ spodaj šteje za sklic na „povezano tretjo osebo“. 

Stolpec „rezultat“ ima tri različne možnosti: „P“, „I“ in „n. r.“: 

 „P“ („potrjeno“) pomeni, da lahko revizor potrdi „standardno dejansko ugotovitev“ in zato ne poroča o izjemah; 

 „I“ („izjema“) pomeni, da je revizor izvedel postopke, vendar ne more potrditi „standardne dejanske ugotovitve“, ali da revizor ni mogel izvesti 

posebnega postopka (npr. ker je bilo nemogoče uskladiti ključne informacije ali pa podatki niso bili razpoložljivi);  

 „n. r.“ („ni relevantno“) pomeni, da revizorju ugotovitve ni bilo treba proučiti ter da ni bilo treba izvesti postopkov, povezanih z njo. Razlogi za 

nerelevantnost določene ugotovitve morajo biti očitni, tj. (i) če v določeni kategoriji ni bilo prijavljenih stroškov, so zadevne ugotovitve in postopki 

nerelevantni, (ii) če pogoj za uporabo določenih postopkov ni izpolnjen, so zadevne ugotovitve in postopki nerelevantni. Na primer, za „upravičence, 

katerih računovodski izkazi so v valuti, ki ni euro“ ni relevanten postopek, povezan z „upravičenci, katerih računovodski izkazi so v eurih“. Podobno niso 

relevantni ugotovitve in postopki za dodatne prejemke, če dodatni prejemki niso bili izplačani.  

 

Sklic Postopki 
Standardna dejanska 

ugotovitev 

Rezultat 

(P / I / n. r.) 

A 
DEJANSKI STROŠKI ZA OSEBJE IN STROŠKI NA ENOTO, KI JIH UPRAVIČENEC IZRAČUNA V SKLADU S SVOJIMI 

OBIČAJNIMI PRAKSAMI STROŠKOVNEGA RAČUNOVODSTVA 

 Revizor pripravi vzorec oseb, katerih stroški so bili prijavljeni v računovodskih izkazih, da izvede 

postopke, navedene v zaporednih točkah tega oddelka A.  

(Vzorec bi moral biti izbran naključno, tako da je reprezentativen. Zajeti je treba vse osebje, če 

ga sestavlja manj kot 10 oseb (vključno z zaposlenimi, fizičnimi osebami z neposredno pogodbo 

in osebjem, ki ga začasno napoti tretja oseba), drugače pa bi moral vzorec vsebovati najmanj 10 

oseb oziroma 10 % vsega osebja, odvisno od tega, kaj je več). 

Revizor je v vzorec vključil ______ oseb od skupaj ______ oseb. 

  

A.1 STROŠKI ZA OSEBJE 

Za osebje, ki je vključeno v vzorec in ki dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali enakovrednega 

akta (splošni postopki za posamezne dejanske stroške za osebje in stroške za osebje, prijavljene 

1) Zaposleni so bili (i) neposredno 

zaposleni s strani upravičenca v 

skladu z njegovo nacionalno 
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Sklic Postopki 
Standardna dejanska 

ugotovitev 

Rezultat 

(P / I / n. r.) 

kot stroške na enoto) 

Za potrditev standardnih dejanskih ugotovitev 1–5 v naslednjem stolpcu je revizor pregledal 

naslednje informacije/dokumente, ki jih je predložil upravičenec: 

o seznam oseb, vključenih v vzorec, na katerem so navedeni obdobje, v katerem so 

sodelovale pri ukrepu, njihov položaj (klasifikacija ali kategorija) in vrsta pogodbe; 

o plačilne liste zaposlenih, vključenih v vzorec; 

o uskladitev stroškov za osebje, prijavljenih v računovodskih izkazih, z računovodskim 

sistemom (obračun projekta in glavna knjiga) in plačilnim sistemom; 

o informacije o zaposlitvenem statusu in zaposlitvenih pogojih osebja, vključenega v 

vzorec, zlasti o pogodbah o zaposlitvi ali podobnih aktih; 

o običajno politiko upravičenca glede plačilnih zadev (npr. politiko v zvezi s plačami, 

nadurami, variabilnimi prejemki); 

o nacionalno davčno in delovno pravo in nacionalno pravo socialne varnosti, ki se 

uporabljajo, ter 

o vse druge dokumente, ki podpirajo prijavljene stroške za osebje. 

Revizor je preveril tudi upravičenost vseh sestavnih delov povračila (glej člen 6 sporazuma o 

dodelitvi nepovratnih sredstev) in ponovno izračunal stroške za osebje za zaposlene, vključene v 

vzorec. 

zakonodajo, (ii) pod izključnim 

tehničnim nadzorom in 

odgovornostjo upravičenca in 

(iii) plačani v skladu z 

običajnimi praksami 

upravičenca. 

2) Stroški za osebje so bili knjiženi 

v računovodskih 

izkazih/plačilnem sistemu 

upravičenca. 

 

3) Stroški so bili ustrezno podprti 

in usklajeni z računovodskimi 

izkazi in evidencami o plačah. 

 

4) Stroški za osebje niso zajemali 

neupravičenih elementov. 
 

5) Ni bilo odstopanja med stroški 

za osebje, ki se uveljavljajo za 

ukrep, in stroški, ki jih je 

ponovno izračunal revizor. 

 

Dodatni postopki, če se izplačajo „dodatni prejemki“  

Za potrditev standardnih dejanskih ugotovitev 6–9 v naslednjem stolpcu je revizor: 

o pregledal zadevne dokumente, ki jih je predložil upravičenec (pravno obliko, 

6) Upravičenec, ki je izplačal 

„dodatne prejemke“, je bil 

nepridobitni pravni subjekt. 
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Sklic Postopki 
Standardna dejanska 

ugotovitev 

Rezultat 

(P / I / n. r.) 

pravne/zakonske obveznosti, običajno politiko upravičenca glede dodatnih prejemkov, 

merila, ki jih je uporabil za svoj izračun, običajne prakse upravičenca glede prejemkov za 

projekte, financirane v okviru nacionalnih shem financiranja ...); 

o ponovno izračunal znesek dodatnih prejemkov, upravičenih za ukrep, na podlagi prejetih 

dokazil (delo s polnim ali krajšim delovnim časom, izključna ali neizključna posvečenost 

ukrepu, običajni prejemki, izplačani za projekte, financirane v okviru nacionalnih shem), 

da je izračunal veljaven letni ekvivalent polnega delovnega časa (EPDČ) in sorazmerni 

delež (glej podatke, ki so bili zbrani med izvajanjem postopkov iz oddelka A.2 

„Produktivne ure“ in oddelka A.4 „Sistem časovnega evidentiranja“). 

„DODATNI PREJEMKI“ POMENIJO KATERI KOLI DEL PREJEMKOV, KI PRESEGA ZNESEK, KI BI BIL 

IZPLAČAN OSEBI ZA DELO NA PROJEKTIH, FINANCIRANIH V OKVIRU NACIONALNIH SHEM. 

ČE KATERI KOLI DEL PREJEMKOV, IZPLAČANIH ZAPOSLENEMU, ŠTEJE ZA „DODATNE PREJEMKE“ IN JE 

UPRAVIČEN V OKVIRU DOLOČB ČLENA 6.2.A.1, SE LAHKO UVELJAVLJA KOT UPRAVIČEN STROŠEK ZA 

UKREP DO ZNESKA: 

 (A) ČE OSEBA DELA CELO LETO S POLNIM DELOVNIM ČASOM IZKLJUČNO NA UKREPU: DO 

8 000 EUR/LETO; 

(B) ČE OSEBA DELA IZKLJUČNO NA UKREPU, VENDAR NE S POLNIM DELOVNIM ČASOM ALI NE 

CELO LETO: DO USTREZNEGA SORAZMERNEGA ZNESKA OD 8 000 EUR ALI 

(C) ČE OSEBA NE DELA IZKLJUČNO NA UKREPU: DO SORAZMERNEGA ZNESKA, IZRAČUNANEGA V 

SKLADU S ČLENOM 6.2.A.1. 

7) Znesek izplačanih dodatnih 

prejemkov je ustrezal običajnim 

praksam upravičenca glede 

prejemkov in se je dosledno 

izplačeval, ko je bilo zahtevano 

enako delo ali strokovno znanje.  

 

8) Merila, ki so bila uporabljena za 

izračun dodatnih prejemkov, so 

bila objektivna in upravičenec 

jih je na splošno uporabljal ne 

glede na uporabljeni vir 

financiranja. 

 

9) Najvišji znesek dodatnih 

prejemkov, vključen v stroške za 

osebje, ki se uveljavljajo za ta 

ukrep, je znašal 8 000 EUR na 

EPDČ/leto (do ustreznega 

sorazmernega zneska, če oseba 

med letom ni delala na ukrepu s 

polnim delovnim časom ali pa ni 

delala izključno na ukrepu). 

 

Dodatni postopki, če se uporabljajo „stroški na enoto, ki jih upravičenec izračuna v skladu s 

svojimi običajnimi praksami stroškovnega računovodstva“:  

Poleg zgoraj navedenih postopkov za potrditev standardnih dejanskih ugotovitev 1–5 in po 

potrebi tudi 6–9 je revizor izvedel naslednje postopke za potrditev standardnih dejanskih 

ugotovitev 10–13 v naslednjem stolpcu: 

o pridobil je opis običajnih praks stroškovnega računovodstva upravičenca za izračun 

10) Stroški za osebje, vključeni v 

računovodski izkaz, so bili 

izračunani v skladu z 

običajnimi praksami 

stroškovnega računovodstva 

upravičenca. Ta metodologija 

se je dosledno uporabljala pri 

vseh ukrepih programa 
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Sklic Postopki 
Standardna dejanska 

ugotovitev 

Rezultat 

(P / I / n. r.) 

stroškov na enoto; 

o pregledal je, ali so se za računovodske izkaze, za katere velja to potrdilo o računovodskih 

izkazih, uporabljale običajne prakse stroškovnega računovodstva upravičenca; 

o s pregledom pogodbe/dokumentov oddelka za človeške vire ali analitičnih računovodskih 

izkazov je preveril, če so bili zaposleni, vključeni v vzorec, obračunani v okviru pravilne 

kategorije (v skladu z merili, ki jih uporablja upravičenec za določanje kategorij osebja); 

o preveril je, da ni razlike med skupnim zneskom stroškov za osebje, ki se je uporabil pri 

izračunu stroškov na enoto, in skupnim zneskom stroškov za osebje, knjiženim v 

obveznih računovodskih izkazih; 

o preveril je, ali so bili dejanski stroški za osebje prilagojeni na podlagi ocenjenih 

elementov ali elementov, predvidenih v proračunu, in, če je tako, preveril, ali so elementi, 

ki so se uporabili, dejansko relevantni za izračun, objektivni in ali jih podpirajo dokazila. 

Obzorje 2020. 

11) Zaposleni so bili obračunani v 

okviru pravilne kategorije. 
 

12) Skupni stroški za osebje, ki so 

se uporabili za izračun stroškov 

na enoto, so bili usklajeni z 

odhodki, knjiženimi v 

obveznih računovodskih 

izkazih. 

 

13) Vsi ocenjeni elementi ali 

elementi, predvideni v 

proračunu, ki jih je upravičenec 

uporabil pri svojem izračunu 

stroškov na enoto, so bili 

relevantni za izračun stroškov 

za osebje ter so ustrezali 

objektivnim in preverljivim 

informacijam. 

 

Za fizične osebe, ki so vključene v vzorec in sodelujejo z upravičencem v okviru neposredne 

pogodbe, ki ni pogodba o zaposlitvi, kot so svetovalci (brez podizvajalcev) 

Za potrditev standardnih dejanskih ugotovitev 14–18 v naslednjem stolpcu je revizor pregledal 

naslednje informacije/dokumente, ki jih je predložil upravičenec: 

o pogodbe, zlasti stroške, trajanje pogodbe, opis dela, kraj dela, lastništvo nad rezultati in 

obveznosti poročanja upravičencu; 

o zaposlitvene pogoje osebja v isti kategoriji, da se primerjajo stroški, in 

o vse druge dokumente, ki podpirajo prijavljene stroške in njihovo beleženje (tj. račune, 

14) Fizične osebe so delale pod 

podobnimi pogoji kot zaposleni 

(zlasti kar zadeva način 

organizacije dela, naloge, ki se 

izvajajo, ter prostore, kjer se te 

naloge izvajajo). 

 

 

15) Rezultati opravljenega dela 

pripadajo upravičencu ali, če 
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Sklic Postopki 
Standardna dejanska 

ugotovitev 

Rezultat 

(P / I / n. r.) 

računovodske izkaze itn.). mu ne pripadajo, je 

upravičenec pridobil vse 

potrebne pravice za izpolnitev 

svojih obveznosti, kot če bi 

navedene rezultate ustvaril 

sam. 

 

16) Njihovi stroški se niso bistveno 

razlikovali od stroškov za 

osebje, ki je izvajalo podobne 

naloge v okviru pogodbe o 

zaposlitvi z upravičencem. 

 

17) Njihove stroške podpirajo 

revizijski dokazi in knjiženi so 

v računovodskih izkazih. 

 

Za osebje, ki ga je začasno napotila tretja oseba in je vključeno v vzorec (brez podizvajalcev) 

Za potrditev standardnih dejanskih ugotovitev 19–22 v naslednjem stolpcu je revizor pregledal 

naslednje informacije/dokumente, ki jih je predložil upravičenec: 

o njihove pogodbe o začasni napotitvi, zlasti v zvezi s stroški, trajanjem, opisom dela, 

krajem dela in lastništvom nad rezultati; 

o če je upravičenec tretji osebi plačal povračilo za vire, ki so mu bili dani na voljo 

(prispevki v naravi za plačilo): vso dokumentacijo, ki podpira prijavljene stroške (tj. 

pogodbo, račun, bančno plačilo in dokaz o evidentiranju v svojem knjigovodskem 

računu/plačilni listini itn.), in uskladitev računovodskih izkazov z računovodskim 

sistemom (obračun projekta in glavna knjiga) ter kakršen koli dokaz, da znesek, ki ga je 

zaračunala tretja oseba, ni vključeval dobička;  

o če upravičenec tretji osebi ni plačal povračila za vire, ki so mu bili dani na voljo 

18) Začasno napoteno osebje je 

poročalo upravičencu in delalo 

v prostorih upravičenca (če ni 

bilo z upravičencem 

dogovorjeno drugače).  

 

19) Rezultati opravljenega dela 

pripadajo upravičencu ali, če 

mu ne pripadajo, je 

upravičenec pridobil vse 

potrebne pravice za izpolnitev 

svojih obveznosti, kot če bi 

navedene rezultate ustvaril 

sam. 

 



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

 

Vzorci sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 – sporazum ERC z več upravičenci – v4.0 – 27. 2. 2017 

14 

Sklic Postopki 
Standardna dejanska 

ugotovitev 

Rezultat 

(P / I / n. r.) 

(brezplačni prispevki v naravi): dokaz o dejanskih stroških tretje osebe za vire, ki jih je 

brezplačno dala na voljo upravičencu, kot sta računovodski izkaz o stroških, ki jih je 

imela tretja oseba, in dokaz o evidentiranju v knjigovodskem računu/plačilni listini tretje 

osebe;  

o vse druge dokumente, ki podpirajo prijavljene stroške (npr. račune itn.). 

Če je bilo osebje začasno napoteno 

za plačilo:  

20) Prijavljene stroške je podpirala 

dokumentacija in knjiženi so v 

računovodskih izkazih 

upravičenca. Tretja oseba ni 

vključila dobička.  

 

Če je bilo osebje začasno napoteno 

brezplačno:  

21) Prijavljeni stroški niso presegli 

stroškov tretje osebe, kot so 

bili knjiženi v računovodskih 

izkazih tretje osebe, poleg tega 

jih je podpirala dokumentacija. 

 

A.2 PRODUKTIVNE URE 

Za potrditev standardnih dejanskih ugotovitev 23–28 v naslednjem stolpcu je revizor pregledal 

zadevne dokumente, zlasti nacionalno zakonodajo, kolektivne pogodbe in druge pogodbe ter 

časovne evidence oseb, vključenih v vzorec, da je preveril, ali so bile: 

o uporabljene letne produktivne ure izračunane v skladu z eno od spodaj opisanih metod;  

o stopnje ekvivalenta polnega delovnega časa (EPDČ) za zaposlene, ki niso delali s polnim 

delovnim časom, pravilno izračunane. 

Če je upravičenec uporabil metodo B, je revizor preveril pravilnost izračuna skupnega števila 

opravljenih delovnih ur in to, ali je v pogodbah določeno število letnih delovnih ur.   

Če je upravičenec uporabil metodo C, je revizor preveril, da so „letne produktivne ure“ pri 

izračunu urne postavke obsegale vsaj 90 % „standardnih letnih delovnih ur“. Revizor lahko to 

22) Upravičenec je uporabil 

metodo [izberite eno možnost 

in izbrišite ostale] 

[A: 1 720 ur] 

[B: „skupno število opravljenih 

delovnih ur“] 

[C: „standardne letne 

produktivne ure“, ki se 

uporabljajo v skladu z 

običajnimi računovodskimi 

praksami] 

 

23) Produktivne ure so se 

izračunale vsako leto. 
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Sklic Postopki 
Standardna dejanska 

ugotovitev 

Rezultat 

(P / I / n. r.) 

stori le, če izračun standardnih letnih delovnih ur podpirajo dokumenti, kot so nacionalna 

zakonodaja, kolektivne pogodbe in druge pogodbe.  

 PRODUKTIVNE URE UPRAVIČENCA ZA OSEBE S POLNIM DELOVNIM ČASOM SE IZRAČUNAJO PO ENI OD 

NASLEDNJIH METOD:  

A. 1 720 LETNIH PRODUKTIVNIH UR (SORAZMERNO ZA OSEBE, KI NE DELAJO S POLNIM DELOVNIM 

ČASOM) 

B. SKUPNO ŠTEVILO OPRAVLJENIH DELOVNIH UR OSEBE ZA UPRAVIČENCA V LETU (TA METODA SE V 

NASLEDNJEM STOLPCU IMENUJE TUDI „SKUPNO ŠTEVILO OPRAVLJENIH DELOVNIH UR“). 

SKUPNO ŠTEVILO OPRAVLJENIH DELOVNIH UR JE BILO IZRAČUNANO NA NASLEDNJI NAČIN: 

LETNE DELOVNE URE OSEBE GLEDE NA POGODBO O ZAPOSLITVI ALI KOLEKTIVNO POGODBO ALI 

NACIONALNO PRAVO, KI SE UPORABLJATA, KI SE JIM PRIŠTEJEJO NADURE IN ODŠTEJEJO 

ODSOTNOSTI (KOT STA BOLNIŠKI ALI IZREDNI DOPUST); 

C. STANDARDNO ŠTEVILO LETNIH UR, KI GA NA SPLOŠNO UPORABLJA UPRAVIČENEC ZA SVOJE 

OSEBJE V SKLADU S SVOJIMI OBIČAJNIMI PRAKSAMI STROŠKOVNEGA RAČUNOVODSTVA (TA 

METODA SE V NASLEDNJEM STOLPCU IMENUJE „STANDARDNE LETNE PRODUKTIVNE URE“). TO 

ŠTEVILO MORA OBSEGATI VSAJ 90 % „STANDARDNIH LETNIH DELOVNIH UR“. 

 

„LETNE DELOVNE URE“ POMENIJO OBDOBJE, V KATEREM MORA OSEBJE DELATI, BITI NA VOLJO 

DELODAJALCU IN IZVAJATI SVOJE DEJAVNOSTI ALI NALOGE NA PODLAGI POGODBE O ZAPOSLITVI ALI 

KOLEKTIVNE POGODBE ALI NACIONALNE ZAKONODAJE O DELOVNEM ČASU, KI SE UPORABLJATA. 

24) Za zaposlene, ki niso delali s 

polnim delovnim časom, je bila 

stopnja ekvivalenta polnega 

delovnega časa (EPDČ) 

pravilno uporabljena. 

 

Če je upravičenec uporabil 

metodo B 

25) Izračun števila „letnih delovnih 

ur“, nadur in odsotnosti se je 

lahko preveril na podlagi 

dokumentov, ki jih je predložil 

upravičenec.  

25.1) Upravičenec izračuna urne 

postavke za celotno poslovno 

leto v skladu s postopkom A.3 

(upravičenci ne smejo 

uporabiti metode B pri 

izračunu urnih postavk na 

mesec). 

 

Če je upravičenec uporabil 

metodo C 

26) Izračun števila „standardnih 

letnih delovnih ur“ se je lahko 

preveril na podlagi 

dokumentov, ki jih je predložil 

upravičenec. 
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(P / I / n. r.) 

27) „Letne produktivne ure“, 

uporabljene za izračun urne 

postavke, so bile skladne z 

običajnimi praksami 

stroškovnega računovodstva 

upravičenca in so obsegale vsaj 

90 % „letnih delovnih ur“. 

 

A.3 URNE POSTAVKE OSEBJA 

I) Za stroške na enoto, izračunane v skladu z običajnimi praksami stroškovnega računovodstva 

upravičenca (stroški na enoto)  

Če ima upravičenec „potrdilo o metodologiji za izračun stroškov na enoto“, ki ga je odobrila 

Komisija, revizorju zagotovi opis odobrene metodologije in izjavo Komisije o njeni 

sprejemljivosti. Revizor je preveril, da je upravičenec res uporabil odobreno metodologijo. Če jo 

je, dodatno preverjanje ni potrebno.   

Če upravičenec nima „potrdila o metodologiji za izračun stroškov na enoto“, ki ga je odobrila 

Komisija, oziroma če ni uporabil odobrene metodologije, je revizor: 

o pregledal dokumentacijo, ki jo je predložil upravičenec, vključno s priročniki in 

notranjimi smernicami, ki pojasnjujejo, kako se izračunajo urne postavke; 

o ponovno izračunal stroške na enoto (urne postavke) osebja, vključenega v vzorec, glede 

na rezultate izvedenih postopkov iz oddelkov A.1 in A.2. 

II) Za posamezne urne postavke  

Revizor je: 

o pregledal dokumentacijo, ki jo je predložil upravičenec, vključno s priročniki in 

notranjimi smernicami, ki pojasnjujejo, kako se izračunajo urne postavke; 

o ponovno izračunal urne postavke (ponovni izračun vseh urnih postavk, če upravičenec 

uporablja letne postavke; ponovni izračun za tri mesece, ki se izberejo naključno za 

28) Upravičenec je uporabil 

metodo [izberite eno možnost 

in izbrišite ostale]: 

[Možnost I: „stroški na enoto 

(urne postavke) so bili 

izračunani v skladu z 

običajnimi praksami 

stroškovnega računovodstva 

upravičenca“] 

[Možnost II: uporabile so se 

posamezne urne postavke] 

 

Za možnost I za stroške na enoto, 

če upravičenec uporablja 

metodologijo, ki jo je odobrila 

Komisija (potrdilo o metodologiji 

za izračun stroškov na enoto):  

29) Upravičenec je za izračun 

urnih postavk uporabil 

metodologijo, ki jo je odobrila 

Komisija. Skladna je bila z 

običajnimi praksami 

stroškovnega računovodstva 
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Standardna dejanska 
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Rezultat 
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vsako leto in osebo, če upravičenec uporablja mesečne postavke) osebja, vključenega v 

vzorec, glede na rezultate izvedenih postopkov iz oddelkov A.1 in A.2; 

o (samo v primeru mesečnih postavk) potrdil, da se čas starševskega dopusta ni odštel in da 

je upravičenec v primeru, da so se deli osnovnih prejemkov ustvarili v obdobju, daljšem 

od enega meseca, vključil le delež, ustvarjen v zadevnem mesecu. 

 

„STROŠKI NA ENOTO, KI JIH JE UPRAVIČENEC IZRAČUNAL V SKLADU S SVOJIMI OBIČAJNIMI PRAKSAMI 

STROŠKOVNEGA RAČUNOVODSTVA“: 

IZRAČUNAJO SE TAKO, DA SE SKUPNI ZNESEK STROŠKOV ZA OSEBJE KATEGORIJE, V KATERO SE 

ZAPOSLENI UVRŠČA V SKLADU S POSTOPKOM IZ ODDELKA A.1, DELI Z EKVIVALENTOM POLNEGA 

DELOVNEGA ČASA IN SKUPNIMI LETNIMI PRODUKTIVNIMI URAMI ISTE KATEGORIJE, KI JIH 

UPRAVIČENEC IZRAČUNA V SKLADU S POSTOPKOM IZ ODDELKA A.2. 

URNA POSTAVKA ZA POSAMEZNE DEJANSKE STROŠKE ZA OSEBJE: 

IZRAČUNA SE V SKLADU Z ENO OD NASLEDNJIH DVEH MOŽNOSTI: 

 

A) [PRIVZETA MOŽNOST] Z DELITVIJO DEJANSKEGA LETNEGA ZNESKA STROŠKOV ZA OSEBJE ZA 

ZAPOSLENEGA, PREVERJENEGA V SKLADU S POSTOPKOM IZ ODDELKA A.1, S ŠTEVILOM LETNIH 

PRODUKTIVNIH UR, PREVERJENIM V SKLADU S POSTOPKOM IZ ODDELKA A.2 (URNA POSTAVKA ZA 

CELOTNO POSLOVNO LETO); 

 

B) Z DELITVIJO DEJANSKEGA MESEČNEGA ZNESKA STROŠKOV ZA OSEBJE ZA ZAPOSLENEGA, 

PREVERJENEGA V SKLADU S POSTOPKOM IZ ODDELKA A.1, Z 1/12 ŠTEVILA LETNIH PRODUKTIVNIH UR, 

PREVERJENEGA V SKLADU S POSTOPKOM IZ ODDELKA A.2 (URNA POSTAVKA NA MESEC). 

organizacije in se dosledno 

uporabljala za vse dejavnosti 

ne glede na vir financiranja. 

Za možnost I za stroške na enoto, 

če upravičenec uporablja 

metodologijo, ki je Komisija ni 

odobrila: 

30) Stroški na enoto, ki jih je 

revizor ponovno izračunal, so 

bili enaki kot postavke, ki jih je 

uporabljal upravičenec. 

 

Za možnost II za posamezne urne 

postavke: 

31) Posamezne postavke, ki jih je 

revizor ponovno izračunal, so 

bile enake kot postavke, ki jih 

je uporabljal upravičenec. 

31.1) Upravičenec je uporabil le 

eno možnost (na celotno 

poslovno leto ali na mesec) med 

vsakim proučenim poslovnim 

letom. 

31.2) Urne postavke ne vključujejo 

dodatnih prejemkov. 

 

 



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

 

Vzorci sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 – sporazum ERC z več upravičenci – v4.0 – 27. 2. 2017 

18 

Sklic Postopki 
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A.4 SISTEM ČASOVNEGA EVIDENTIRANJA 

Za preverjanje, da sistem časovnega evidentiranja izpolnjuje vse minimalne zahteve in da so bile 

ure, prijavljene za ukrep, pravilne, točne, ustrezno odobrene in podprte z dokumentacijo, je 

revizor na podlagi časovnih evidenc opravil naslednje preglede oseb, vključenih v vzorec, ki so 

prijavile čas kot opravljen za delo na ukrepu: 

o opis sistema časovnega evidentiranja, ki ga je predložil upravičenec (beleženje, 

avtorizacija, obdelava v sistemu človeških virov); 

o njegovo dejansko izvajanje; 

o časovne evidence so zaposleni podpisovali vsaj mesečno (na papirju ali elektronsko), 

odobril pa jih je vodja projekta ali drug vodja; 

o prijavljene ure so bile opravljene v okviru projektnega obdobja; 

o ure niso bile prijavljene kot opravljene za delo na ukrepu, če so dokumenti oddelka za 

človeške vire kazali odsotnost zaradi dopusta ali bolezni (nadaljnje navzkrižno 

preverjanje s potovanji je izvedeno v oddelku B.1 spodaj); 

o ure, ki se uveljavljajo za ukrep, so ustrezale uram v sistemu časovnega evidentiranja. 

 

UVELJAVLJAJO SE LAHKO LE DELOVNE URE, OPRAVLJENE NA UKREPU. DELOVNI ČAS, KI SE 

UVELJAVLJA, BI BILO TREBA BELEŽITI V OBDOBJU TRAJANJA PROJEKTA, USTREZNO PA BI GA MORALI 

PODPIRATI DOKAZI O NJEGOVI RESNIČNOSTI IN ZANESLJIVOSTI (GLEJ POSEBNE DOLOČBE SPODAJ ZA 

OSEBE, KI DELAJO IZKLJUČNO NA UKREPU BREZ ČASOVNIH EVIDENC). 

32) Vse osebje je 

dnevno/tedensko/mesečno 

beležilo svoj čas, posvečen 

ukrepu, s papirnatim 

/računalniškim sistemom 

evidentiranja. (Izbrišite 

odgovore, ki se ne 

uporabljajo.) 

 

33) Njihove časovne evidence je 

vsaj mesečno odobril vodja 

projekta ali drug nadrejeni. 

 

34) Prijavljene ure so bile 

opravljene v projektnem 

obdobju in so bile skladne s 

prisotnostjo/odsotnostjo, 

zabeleženo v dokumentih 

oddelka za človeške vire. 

 

35) Med številom ur, ki se 

uveljavljajo za ukrep, in 

številom zabeleženih ur ni bilo 

odstopanj. 

 

Če osebe delajo izključno na ukrepu in brez časovnih evidenc  

Za izbrane osebe, ki so delale izključno na ukrepu brez časovnih evidenc, je revizor preveril 

razpoložljive dokaze, ki kažejo, da so se resnično posvečale izključno ukrepu in da je upravičenec 

podpisal izjavo, v kateri potrjuje, da so delale izključno na ukrepu. 

36) Izključno posvečenost ukrepu 

podpirajo izjava, ki jo je 

podpisal upravičenec, in drugi 

zbrani dokazi.  

 

B STROŠKI ODDAJANJA PODIZVAJALSKIH NAROČIL   
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B.1 Revizor je prejel podrobnosti/razčlenitev stroškov oddajanja podizvajalskih naročil in 

vzorčil ______ naključno izbranih stroškovnih postavk (zajeti je treba vse postavke, če jih je 

manj kot 10, drugače pa bi moral vzorec vsebovati najmanj 10 postavk oziroma 10 % vseh 

postavk, odvisno od tega, kaj je več). 

Za potrditev standardnih dejanskih ugotovitev 38–42 v naslednjem stolpcu je revizor pri 

postavkah, vključenih v vzorec, pregledal naslednje: 

o uporaba podizvajalcev je bila predvidena v Prilogi 1; 

o stroški oddajanja podizvajalskih naročil so bili prijavljeni v kategoriji računovodskega 

izkaza o oddajanju podizvajalskih naročil; 

o upoštevali so se spremni dokumenti o postopku za izbor in oddajanje naročil; 

o upravičenec je izbral najugodnejšo ponudbo (ključni element za ocenjevanje spoštovanja 

tega načela je oddaja podizvajalskega naročila ponudbi, ki ponuja najboljše razmerje med 

ceno in kakovostjo ob zagotavljanju preglednosti in enake obravnave. Če je bila 

uporabljena obstoječa okvirna pogodba, je upravičenec zagotovil, da je bila sprejeta na 

podlagi načela najugodnejše ponudbe ob zagotavljanju preglednosti in enake obravnave). 

Zlasti 

i. če je bil upravičenec (javni) naročnik v smislu Direktive 2004/18/ES (ali 2014/24/EU) ali 

Direktive 2004/17/ES (ali 2014/25/EU), je revizor preveril, da se je spoštovalo 

nacionalno pravo o oddajanju javnih naročil, ki se uporablja, in da je bilo oddajanje 

podizvajalskih naročil skladno s pogoji sporazuma; 

ii. če upravičenec ni spadal v zgoraj omenjeno kategorijo, je revizor preveril, da je 

upravičenec spoštoval običajna pravila oddajanja naročil in pogoje sporazuma. 

Za postavke, vključene v vzorec, je revizor potrdil tudi, da: 

o podizvajalska naročila niso bila oddana drugim upravičencem v konzorciju; 

o so bili med upravičencem in podizvajalcem podpisani sporazumi; 

37) Uporaba uveljavljanja stroškov 

oddajanja podizvajalskih 

naročil je bila predvidena v 

Prilogi 1 in stroški so bili v 

računovodskih izkazih 

prijavljeni pod kategorijo 

oddajanja podizvajalskih 

naročil. 

 

38) Pred izborom ponudnika v 

skladu z notranjimi postopki in 

pravili oddajanja naročil so bila 

poslana povpraševanja 

različnim ponudnikom, poleg 

tega so se obravnavale in 

ocenile različne ponudbe. 

Podizvajalska naročila so bila 

oddana v skladu z načelom 

najugodnejše ponudbe. 

(Če niso bile zbrane različne 

ponudbe, revizor pojasni 

razloge, ki jih je upravičenec 

navedel v poročilu pod 

naslovom „Izjeme“. Komisija 

bo analizirala te informacije, 

da bo ocenila, ali se ti stroški 

lahko sprejmejo za 

upravičene.) 

 

39) Podizvajalska naročila niso bila 

oddana drugim upravičencem v 
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o obstajajo dokazi, da je storitve zagotovil podizvajalec. 
konzorciju. 

40) Vsa podizvajalska naročila 

podpirajo podpisani sporazumi 

med upravičencem in 

podizvajalcem. 

 

41) Obstajajo dokazi, da so storitve 

zagotovili podizvajalci. 
 

C STROŠKI ZAGOTAVLJANJA FINANČNE PODPORE TRETJIM OSEBAM   

C.1 Revizor je prejel podrobnosti/razčlenitev stroškov zagotavljanja finančne podpore tretjim 

osebam in vzorčil ______ naključno izbranih stroškovnih postavk (zajeti je treba vse 

postavke, če jih je manj kot 10, drugače pa bi moral vzorec vsebovati najmanj 10 postavk 

oziroma 10 % vseh postavk, odvisno od tega, kaj je več). 
 

Revizor je preveril, ali so bili izpolnjeni naslednji minimalni pogoji: 

a) najvišji znesek finančne podpore za vsako tretjo osebo ni presegel 60 000 EUR, razen če 

je to izrecno omenjeno v Prilogi 1; 

 

b) finančna podpora tretjim osebam je bila dogovorjena v Prilogi 1 k sporazumu in 

spoštovale so se druge določbe o finančni podpori tretjim osebam iz Priloge 1. 

42) Vsi minimalni pogoji so bili 

izpolnjeni. 
 

D DRUGI DEJANSKI NEPOSREDNI STROŠKI 

D.1 POTNI STROŠKI IN Z NJIMI POVEZANA NADOMESTILA  

Revizor je vzorčil ______ naključno izbranih stroškovnih postavk (zajeti je treba vse 

postavke, če jih je manj kot 10, drugače pa bi moral vzorec vsebovati najmanj 10 postavk 

oziroma 10 % vseh postavk, odvisno od tega, kaj je več). 

43) Stroški so nastali, bili odobreni 

in povrnjeni v skladu z 

običajno politiko upravičenca 

glede potovanj.  
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Sklic Postopki 
Standardna dejanska 

ugotovitev 

Rezultat 

(P / I / n. r.) 

Revizor je proučil vzorec in preveril, da: 

o so bili potni stroški in nadomestila skladni z običajno politiko upravičenca glede 

potovanj. V tem okviru je upravičenec predložil dokaze o svoji običajni politiki glede 

potovanj (npr. ali uporablja vozovnice prvega razreda, ali izvaja povračila na podlagi 

dejanskih stroškov, pavšalnega zneska ali zneska dnevnice), da je revizorju omogočil 

primerjavo potnih stroškov, ki se uveljavljajo na podlagi te politike; 

o so potni stroški pravilno opredeljeni in dodeljeni ukrepu (npr. potovanja so neposredno 

povezana z ukrepom) s pregledom zadevnih dokazil, kot so zapisniki srečanj, delavnic in 

konferenc, njihovo beleženje v pravilnem računovodskem izkazu projekta, njihova 

skladnost s časovnimi evidencami ali datumi/trajanjem delavnice/konference; 

o ni bilo prijavljenih neupravičenih stroškov ali prekomernih ali nepremišljenih izdatkov 

(glej člen 6.5 vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev). 

44) Potovanje in ukrep sta bila 

povezana. 
 

45) Dokazila so bila usklajena med 

seboj v zvezi z razlogom za 

potovanje, datumi in trajanjem, 

usklajena pa so bila tudi s 

časovnimi evidencami in 

računovodstvom.  

 

46) Ni bilo prijavljenih 

neupravičenih stroškov ali 

prekomernih ali nepremišljenih 

izdatkov.  

 

D.2 STROŠKI AMORTIZACIJE OPREME, INFRASTRUKTURE ALI DRUGIH SREDSTEV 

Revizor je vzorčil ______ naključno izbranih stroškovnih postavk (zajeti je treba vse 

postavke, če jih je manj kot 10, drugače pa bi moral vzorec vsebovati najmanj 10 postavk 

oziroma 10 % vseh postavk, odvisno od tega, kaj je več). 

Za izbrano „opremo, infrastrukturo in druga sredstva “ [v nadaljnjem besedilu: sredstva] iz vzorca 

je revizor preveril, da: 

o so bili pridobljeni v skladu z notranjimi smernicami in postopki upravičenca; 

o so bili pravilno dodeljeni ukrepu (z dokazili, kot je dobavnica, račun ali kateri koli drugi 

dokaz, ki kaže povezavo z ukrepom);  

o so bili vneseni v računovodski sistem; 

47) Spoštovala so se pravila, načela 

in smernice za oddajanje 

naročil. 

 

48) Sporazum o dodelitvi 

nepovratnih sredstev in 

sredstva, ki se uveljavljajo za 

ukrep, so bila povezana. 

 

49) Sredstva, ki se uveljavljajo za 

ukrep, je bilo mogoče izslediti 

v računovodskih izkazih in 

zadevnih dokumentih. 

 



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

 

Vzorci sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 – sporazum ERC z več upravičenci – v4.0 – 27. 2. 2017 

22 

Sklic Postopki 
Standardna dejanska 

ugotovitev 

Rezultat 

(P / I / n. r.) 

o obseg, v katerem so se uporabljali za ukrep (kot odstotek), podpira zanesljiva 

dokumentacija (npr. razpredelnica o pregledu uporabe). 

 

Revizor je ponovno izračunal stroške amortizacije in preveril, ali so bili skladni s predpisi države 

upravičenca, ki se uporabljajo, in z običajno računovodsko politiko upravičenca 

(npr. amortizacija, izračunana na podlagi nabavne vrednosti). 

Revizor je preveril, da niso bili prijavljeni neupravičeni stroški, kot so odbitni DDV, negativne 

tečajne razlike ter prekomerni ali nepremišljeni izdatki (glej člen 6.5 sporazuma o dodelitvi 

nepovratnih sredstev). 

50) Metoda amortizacije, ki se je 

uporabila za uveljavljanje 

sredstev za ukrep, je bila 

skladna s predpisi države 

upravičenca, ki se uporabljajo, 

in običajno računovodsko 

politiko upravičenca. 

 

51) Uveljavljani znesek je ustrezal 

dejanski uporabi za ukrep. 
 

52) Ni bilo prijavljenih 

neupravičenih stroškov ali 

prekomernih ali nepremišljenih 

izdatkov. 

53)  

 

D.3 STROŠKI DRUGEGA BLAGA IN STORITEV  

Revizor je vzorčil ______ naključno izbranih stroškovnih postavk (zajeti je treba vse 

postavke, če jih je manj kot 10, drugače pa bi moral vzorec vsebovati najmanj 10 postavk 

oziroma 10 % vseh postavk, odvisno od tega, kaj je več). 

Za nabavo blaga, gradenj ali storitev, vključenih v vzorec, je revizor preveril, da: 

o pogodbe niso zajemale nalog, opisanih v Prilogi 1; 

o so bili pravilno opredeljeni, dodeljeni ustreznemu ukrepu, vneseni v računovodski sistem 

(jih je mogoče zaslediti v zadevnih dokumentih, kot so pooblastilo za nakup, računi in 

računovodski izkazi); 

o blago ni bilo vključeno v popis trajne opreme; 

54) Pogodbe za gradnje ali storitve 

niso zajemale nalog, opisanih v 

Prilogi 1.  

55) Stroški so bili dodeljeni 

pravilnemu ukrepu in blago ni 

bilo vključeno v popis trajne 

opreme. 
 

56) Stroški so se uveljavljali v 

skladu z računovodsko politiko 

upravičenca in so podprti z 

ustreznimi dokazili. 
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Sklic Postopki 
Standardna dejanska 

ugotovitev 

Rezultat 

(P / I / n. r.) 

o so stroški, ki se uveljavljajo za ukrep, izračunani v skladu z običajnimi računovodskimi 

praksami upravičenca; 

o ni bilo prijavljenih neupravičenih stroškov ali prekomernih ali nepremišljenih izdatkov 

(glej člen 6 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev). 

Poleg tega je revizor preveril, da so bili to blago in storitve pridobljeni v skladu z notranjimi 

smernicami in postopki upravičenca, zlasti: 

o če je bil upravičenec (javni) naročnik v smislu Direktive 2004/18/ES (ali 2014/24/EU) ali 

Direktive 2004/17/ES (ali 2014/25/EU), je revizor preveril, da se je spoštovalo 

nacionalno pravo o oddajanju javnih naročil, ki se uporablja, in da je bila pogodba o 

izvedbi javnega naročila skladna s pogoji sporazuma; 

o če upravičenec ni spadal v zgoraj omenjeno kategorijo, je revizor preveril, da je 

upravičenec spoštoval običajna pravila oddajanja naročil in pogoje sporazuma. 

Za postavke, vključene v vzorec, je revizor potrdil tudi, da: 

o je upravičenec izbral najugodnejšo ponudbo (ključni element za ocenjevanje spoštovanja 

tega načela je oddaja pogodbe ponudbi, ki ponuja najboljše razmerje med ceno in 

kakovostjo ob zagotavljanju preglednosti in enake obravnave. Če je bila uporabljena 

obstoječa okvirna pogodba, je revizor preveril tudi, ali je upravičenec zagotovil, da je bila 

sprejeta na podlagi načela najugodnejše ponudbe ob zagotavljanju preglednosti in enake 

obravnave). 

 

TAKO BLAGO IN STORITVE VKLJUČUJEJO NA PRIMER POTROŠNI MATERIAL IN OPREMO, RAZŠIRJANJE 

REZULTATOV (VKLJUČNO Z ODPRTIM DOSTOPOM), ZAŠČITO REZULTATOV, POSEBNO OCENO UKREPA, 

ČE JO ZAHTEVA SPORAZUM, POTRDILA O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH, ČE JIH ZAHTEVA SPORAZUM, TER 

POTRDILA O METODOLOGIJI, PREVODE IN RAZMNOŽEVANJE. 

57) Ni bilo prijavljenih 

neupravičenih stroškov ali 

prekomernih ali nepremišljenih 

izdatkov. Za notranje 

račune/stroške se je uveljavljal 

le stroškovni dejavnik brez 

pribitkov. 

 

58) Spoštovala so se pravila, načela 

in smernice za oddajanje 

naročil. Pred izborom 

ponudnika v skladu z 

notranjimi postopki in pravili 

oddajanja naročil so bila 

poslana povpraševanja 

različnim ponudnikom, poleg 

tega so se obravnavale in 

ocenile različne ponudbe. 

Nabava je potekala v skladu z 

načelom najugodnejše 

ponudbe.  

 

(Če niso bile zbrane različne 

ponudbe, revizor pojasni 

razloge, ki jih je upravičenec 

navedel v poročilu pod 

naslovom „Izjeme“. Komisija 

bo analizirala te informacije, 

da bo ocenila, ali se ti stroški 

lahko sprejmejo za 

upravičene.) 
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Sklic Postopki 
Standardna dejanska 

ugotovitev 

Rezultat 

(P / I / n. r.) 

D.4 SKUPNI USREDSTVENI IN OPERATIVNI STROŠKI RAZISKOVALNE 

INFRASTRUKTURE 

Revizor se je prepričal o obstoju pozitivne predhodne ocene metodologije stroškovnega 

računovodstva upravičenca (ki so jo izdale službe Evropske komisije), ki mu omogoča, da 

uporablja smernice o neposrednih stroških velike raziskovalne infrastrukture v programu 

Obzorje 2020. 

 

Če je bila izdana pozitivna predhodna ocena (glej standardni dejanski ugotovitvi 59–60 v 

naslednjem stolpcu), 

se je revizor prepričal, da upravičenec dosledno uporablja metodologijo, ki je pojasnjena in 

odobrena v pozitivni predhodni oceni. 

 

Če pozitivna predhodna ocena NI bila izdana (glej standardno dejansko ugotovitev 61 v 

naslednjem stolpcu), 

je revizor preveril, da stroški velike raziskovalne infrastrukture niso bili uveljavljani kot 

neposredni stroški v kateri koli stroškovni kategoriji. 

 

Če je bil izdan osnutek poročila o predhodni oceni s priporočili za nadaljnje spremembe (glej 

standardno dejansko ugotovitev 61 v naslednjem stolpcu), 

 je revizor opravil enak postopek kot zgoraj (če pozitivna predhodna ocena še NI bila izdana) 

in posebno pozornost posvetil (z okrepljenim testiranjem) stroškovnim postavkam, pri katerih 

je osnutek predhodne ocene zavrnil njihovo vključitev kot neposrednih stroškov velike 

raziskovalne infrastrukture ali pa izdal priporočila. 

59) Stroški, prijavljeni kot 

neposredni stroški velike 

raziskovalne infrastrukture (v 

ustrezni vrstici računovodskega 

izkaza), so skladni z 

metodologijo, opisano v 

pozitivnem poročilu o 

predhodni oceni. 

 

60) Vse razlike med uporabljeno 

metodologijo in pozitivno 

ocenjeno metodologijo so bile 

podrobno opisane in ustrezno 

prilagojene. 

 

61) Prijavljeni neposredni stroški 

niso zajemali posrednih 

stroškovnih postavk, povezanih 

z veliko raziskovalno 

infrastrukturo. 

 

D.5 

 

 

Stroški notranje zaračunanih blaga in storitev 
Revizor je vzorčil naključno izbrane stroškovne postavke (zajeti je treba vse postavke, če jih 

je manj kot 10, drugače pa bi moral vzorec vsebovati najmanj 10 postavk oziroma 10 % vseh 

postavk, odvisno od tega, kaj je več).  

 

62) Stroški notranje zaračunanih 

blaga in storitev, vključeni v 

računovodski izkaz, so bili 

izračunani v skladu z 

običajnimi praksami 

stroškovnega računovodstva 
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Sklic Postopki 
Standardna dejanska 

ugotovitev 

Rezultat 

(P / I / n. r.) 

Za potrditev standardnih dejanskih ugotovitev 62–66 v naslednjem stolpcu je revizor: 

o pridobil opis običajnih praks stroškovnega računovodstva upravičenca za izračun 

stroškov notranje zaračunanih blaga in storitev (stroškov na enoto); 

o pregledal, ali so se za računovodske izkaze, za katere velja to potrdilo o računovodskih 

izkazih, uporabljale običajne prakse stroškovnega računovodstva upravičenca; 

o zagotovil, da se metodologija za izračun stroškov na enoto uporablja dosledno, na 

podlagi objektivnih meril in ne glede na vir financiranja; 

o preveril, da se pri izračunu stroškov notranje zaračunanih blaga in storitev niso 

upoštevale kakršne koli neupravičene postavke ali stroški, ki se uveljavljajo v okviru 

drugih proračunskih kategorij, zlasti posredni stroški (glej člen 6 sporazuma o dodelitvi 

nepovratnih sredstev); 

o preveril, ali so bili dejanski stroški notranje zaračunanih blaga in storitev prilagojeni na 

podlagi ocenjenih elementov ali elementov, predvidenih v proračunu, in, če je tako, 

preveril, ali so elementi, ki so se uporabili, dejansko relevantni za izračun ter ustrezajo 

objektivnim in preverljivim informacijam. 

o preveril, da se pri izračunu stroškov notranje zaračunanih blaga in storitev niso 

upoštevale kakršne koli stroškovne postavke, ki niso neposredno povezane s proizvodnjo 

oziroma zagotavljanjem zaračunanih blaga in storitev (npr. podporne storitve, kot so 

čiščenje, splošno računovodstvo, upravna podpora itd., ki se ne uporabljajo neposredno 

za proizvodnjo oziroma zagotavljanje blaga ali storitev); 

o preveril, da kakršne koli stroškovne postavke, uporabljene za izračun stroškov notranje 

zaračunanih blaga in storitev, podpirajo revizijski dokazi in so knjižene v računovodskih 

izkazih. 

upravičenca. 

63) Upravičenec je prakse 

stroškovnega računovodstva, 

uporabljene za izračun stroškov 

notranje zaračunanih blaga in 

storitev, uporabljal dosledno, 

na podlagi objektivnih meril in 

ne glede na vir financiranja. 

 

64) Stroški na enoto se izračunajo z 

uporabo dejanskih stroškov 

blaga ali storitev, ki so knjiženi 

v računovodskih izkazih 

upravičenca, z izjemo vseh 

neupravičenih stroškov ali 

stroškov, vključenih v druge 

proračunske kategorije. 

 

65) Stroški na enoto ne vključujejo 

stroškovnih postavk, ki niso 

neposredno povezane s 

proizvodnjo oziroma 

zagotavljanjem zaračunanih 

blaga ali storitev. 

 

66) Stroškovne postavke, 

uporabljene za izračun 

dejanskih stroškov notranje 

zaračunanih blaga in storitev, 

so bile relevantne, razumne ter 
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Sklic Postopki 
Standardna dejanska 

ugotovitev 

Rezultat 

(P / I / n. r.) 

so ustrezale objektivnim in 

preverljivim informacijam. 

 

E UPORABA DEVIZNIH TEČAJEV   

E.1 a) Za upravičence, katerih računovodski izkazi so v valuti, ki ni euro 

Revizor je vzorčil ______ naključno izbranih stroškovnih postavk in preveril, ali so bili 

devizni tečaji za preračun drugih valut v eure v skladu z naslednjimi pravili, določenimi v 

sporazumu (zajeti je treba vse postavke, če jih je manj kot 10, drugače pa bi moral vzorec 

vsebovati najmanj 10 postavk oziroma 10 % vseh postavk, odvisno od tega, kaj je več). 

STROŠKI, KNJIŽENI V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH V VALUTI, KI NI EURO, SE PRERAČUNAJO V EURE Z 

UPORABO POVPREČJA DNEVNIH DEVIZNIH TEČAJEV (KI SO OBJAVLJENI V SERIJI C URADNEGA LISTA 

EVROPSKE UNIJE https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html), KI JE 

IZRAČUNANO ZA ZADEVNO OBDOBJE POROČANJA.  

ČE DNEVNI DEVIZNI TEČAJ EURA ZA ZADEVNO VALUTO NI OBJAVLJEN V URADNEM LISTU EVROPSKE 

UNIJE, SE PRERAČUN IZVEDE S POVPREČJEM MESEČNIH RAČUNOVODSKIH TEČAJEV (KI JIH DOLOČI 

KOMISIJA IN SO OBJAVLJENI NA NJENEM SPLETIŠČU 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm), KI JE 

IZRAČUNANO ZA ZADEVNO OBDOBJE POROČANJA. 

67) Devizni tečaji, ki se 

uporabljajo za preračun drugih 

valut v eure, so bili skladni s 

pravili, določenimi v 

sporazumu o dodelitvi 

nepovratnih sredstev, končne 

vrednosti pa se niso 

razlikovale. 

 

b) Za upravičence, katerih računovodski izkazi so v eurih 

Revizor je vzorčil ______ naključno izbranih stroškovnih postavk in preveril, ali so bili 

devizni tečaji za preračun drugih valut v eure v skladu z naslednjimi pravili, določenimi v 

sporazumu (zajeti je treba vse postavke, če jih je manj kot 10, drugače pa bi moral vzorec 

vsebovati najmanj 10 postavk oziroma 10 % vseh postavk, odvisno od tega, kaj je več). 

STROŠKI, KI SO NASTALI V DRUGI VALUTI, SE PRERAČUNAJO V EURE Z UPORABO OBIČAJNIH 

RAČUNOVODSKIH PRAKS UPRAVIČENCA. 

68) Upravičenec je uporabil svoje 

običajne računovodske prakse. 
 

https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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[uradno ime revizijskega podjetja] 

[ime in položaj pooblaščenega zastopnika] 

[d. mesec llll] 

<Podpis revizorja> 
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PRILOGA 6 

 

 

 

VZOREC POTRDILA O METODOLOGIJI 

 
 
 

 Za možnosti [v poševnem tisku v oglatih oklepajih]: izberite ustrezno možnost. Možnosti, ki se ne 
izberejo, je treba izbrisati. 

 V polja [sive barve v oglatih oklepajih]: vnesite ustrezne podatke. 

 

 

 

 

 
KAZALO 

 

FORMALNI POGOJI ZA REVIZIJSKI POSEL ZA POTRDILO O METODOLOGIJI  V ZVEZI Z ENIM ALI 

VEČ SPORAZUMI O DODELITVI NEPOVRATNIH SREDSTEV,  KI SE FINANCIRAJO NA PODLAGI 

OKVIRNEGA PROGRAMA ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE OBZORJE 2020 ........................................ 2 

NEODVISNO POROČILO O DEJANSKIH UGOTOVITVAH O METODOLOGIJI V ZVEZI S SPORAZUMI 

O DODELITVI NEPOVRATNIH SREDSTEV, KI SE FINANCIRAJO NA PODLAGI OKVIRNEGA 

PROGRAMA ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE OBZORJE 2020 ................................................................. 5 

 



Številke sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev: [vstavite številke in okrajšave]  

 

Vzorci sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 – sporazum ERC z več 

upravičenci – v4.0 – 27. 2. 2017 

2 

Formalni pogoji za revizijski posel za potrdilo o metodologiji  

v zvezi z enim ali več sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev,  

ki se financirajo na podlagi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 

 

V tem dokumentu so določeni „formalni pogoji“, v skladu s katerimi se  

 

[MOŽNOST 1: [vstavite ime upravičenca] (v nadaljnjem besedilu: upravičenec)] [MOŽNOST 2: 

[vstavite ime povezane tretje osebe] (v nadaljnjem besedilu: povezana tretja oseba), tretja oseba, 

povezana z upravičencem [vstavite ime upravičenca] (v nadaljnjem besedilu: upravičenec),] 

 

strinja, da bo zaposlil[a]  

[vstavite uradno ime revizorja] (v nadaljnjem besedilu: revizor), 

 

ki bo pripravil neodvisno poročilo o dejanskih ugotovitvah (v nadaljnjem besedilu: poročilo) o 

običajnih računovodskih praksah [upravičenca] [povezane tretje osebe] za izračun in uveljavljanje 

neposrednih stroškov za osebje, prijavljenih kot stroškov na enoto (v nadaljnjem besedilu: 

metodologija), v zvezi s sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki se financirajo na podlagi 

okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020. 

 

Postopki, ki se izvedejo za oceno metodologije, bodo temeljili na sporazumu(-ih) o dodelitvi 

nepovratnih sredstev, ki je (so) podrobno opisan(-i) spodaj: 

 

 [naslov(-i) in številka(-e) sporazuma(-ov) o dodelitvi nepovratnih sredstev] (v nadaljnjem besedilu: 

sporazum(-i)) 

 

Sporazum(-i) je (so) bil(-i) sklenjen(-i) med upravičencem in [MOŽNOST 1: Evropsko unijo, ki jo 

zastopa Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija)][MOŽNOST 2: Evropsko skupnostjo za 

atomsko energijo (Euratom), ki jo zastopa Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: 

Komisija)][MOŽNOST 3: [Izvajalsko agencijo za raziskave (REA)] [Izvajalsko agencijo Evropskega 

raziskovalnega sveta (ERCEA)] [Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja (INEA)] [Izvajalsko 

agencijo za mala in srednja podjetja (EASME)] (v nadaljnjem besedilu: agencija) s pooblastili, ki jih 

nanjo prenese Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija)]. 

 

[Komisija] [Agencija] je omenjena le kot podpisnica sporazuma z upravičencem. [Evropska unija] 

[Euratom] [Agencija] ni stranka v tem poslu.   

 

1.1 Predmet posla 

 

V skladu s členom 18.1.2 sporazuma lahko upravičenci [in povezane tretje osebe], ki prijavijo 

neposredne stroške za osebje kot stroške na enoto, izračunane v skladu z njihovimi običajnimi 

praksami stroškovnega računovodstva, [Komisiji] [agenciji] v odobritev predložijo potrdilo o 

metodologiji, v katerem je navedeno, da obstajajo ustrezni dokumenti in dokumentacija, ki dokazujejo, 

da so njihove uporabljene prakse stroškovnega računovodstva skladne s pogoji, določenimi v točki A 

člena 6.2.  

 

Predmet tega posla je potrdilo o metodologiji za izračun stroškov na enoto, ki ga sestavljata dva ločena 

dokumenta: 

 

- formalni pogoji, ki jih podpišeta [upravičenec] [povezana tretja oseba] in revizor, 

 

- revizorjevo neodvisno poročilo o dejanskih ugotovitvah (v nadaljnjem besedilu: poročilo), 

izdano na papirju s pisemsko glavo revizorja in opremljeno z datumom ter žigom in podpisom 

revizorja, ki vključuje standardne izjave (v nadaljnjem besedilu: izjave), ki jih je ocenil[a] in 
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podpisal[a] [upravičenec] [povezana tretja oseba], dogovorjene postopke (v nadaljnjem 

besedilu: postopki), ki jih je izvedel revizor, in standardne dejanske ugotovitve (v nadaljnjem 

besedilu: ugotovitve), ki jih je revizor ocenil. Izjave, postopki in ugotovitve so povzeti v 

razpredelnici, ki je del poročila. 

 

Informacije, ki se zagotovijo z izjavami, postopki in ugotovitvami, bodo Komisiji omogočile, da 

sprejme zaključke o obstoju običajnih praks stroškovnega računovodstva [upravičenca] [povezane 

tretje osebe] in njihovi ustreznosti za zagotavljanje, da so neposredni stroški za osebje, ki se 

uveljavljajo na tej podlagi, skladni z določbami sporazuma. Komisija pride na podlagi poročila in 

kakršnih koli dodatnih informacij, ki jih lahko zahteva, do svojih zaključkov. 

 

1.2 Odgovornosti 

 

Stranki tega sporazuma sta [upravičenec] [povezana tretja oseba] in revizor. 

 

[Upravičenec] [Povezana tretja oseba]: 

 je [odgovoren][odgovorna] za pripravo računovodskih izkazov za sporazum(-e) (v nadaljnjem 

besedilu: računovodski izkazi) v skladu z navedenim(-i) sporazumom(-i); 

 je [odgovoren][odgovorna] za predložitev računovodskih izkazov revizorju in za to, da 

revizorju omogoči njihovo usklajevanje z računovodskim in knjigovodskim sistemom 

[upravičenca] [povezane tretje osebe] ter temeljnimi računi in dokumenti. Računovodski 

izkazi se bodo uporabili kot podlaga za postopke, ki jih bo revizor izvedel v okviru teh 

formalnih pogojev; 

 je [odgovoren][odgovorna] za svojo metodologijo in jamči za točnost računovodskih izkazov; 

 je [odgovoren][odgovorna] za potrditev ali zavrnitev izjav iz naslova „Izjave, ki jih predloži 

upravičenec/povezana tretja oseba“ v prvem stolpcu razpredelnice, ki je del poročila; 

 mora revizorju zagotoviti podpisano pisno razlago z navedenim datumom; 

 priznava, da lahko revizor uspešno izvede postopke le, če mu [upravičenec] [povezana tretja 

oseba] zagotovi popoln in prost dostop do svojega osebja ter računovodskih izkazov in drugih 

pomembnih dokumentov. 

 

Revizor: 

 [Privzeta možnost 1: je usposobljen za izvajanje obveznih revizij računovodskih listin v skladu 

z Direktivo 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih 

revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS 

in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS ali podobnimi nacionalnimi 

predpisi.] 

 [Možnost 2, če ima upravičenec ali povezana tretja oseba neodvisnega javnega uradnika: je 

pristojen in neodvisen javni uradnik, za katerega so ustrezni nacionalni organi 

ugotovili, da je pravno sposoben, da opravi revizijo upravičenca.] 

 [Možnost 3, če je upravičenec ali povezana tretja oseba mednarodna organizacija: je 

[notranji][zunanji] revizor v skladu z notranjimi finančnimi predpisi in postopki 

mednarodne organizacije.] 

 

Revizor mora: 

 biti neodvisen od upravičenca [in povezane tretje osebe], zlasti pa ni smel sodelovati pri 

pripravi računovodskih izkazov upravičenca [in povezane tretje osebe]; 

 načrtovati delo tako, da lahko izvede postopke in oceni ugotovitve; 

 spoštovati določene postopke in predpisano obliko poročila; 

 opravljati posel v skladu s temi formalnimi pogoji; 

 dokumentirati zadeve, ki so pomembne za podpiranje poročila; 

 pripraviti poročilo na podlagi zbranih dokazov; 
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 predložiti poročilo [upravičencu] [povezani tretji osebi]. 

 

Komisija določi postopke, ki jih izvede revizor, in ugotovitve, ki jih revizor potrdi. Revizor ni 

odgovoren za njihovo ustreznost ali primernost. Ker v okviru tega posla zagotovilo ni obvezno, revizor 

ne predloži revizijskega mnenja ali izjave o zanesljivosti.  

 

1.3 Veljavni standardi• 

 

Revizor mora izpolnjevati te formalne pogoje in1: 

 

- Mednarodni standard sorodnih storitev (v nadaljnjem besedilu: MSS) 4400 Posli opravljanja 

dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami, kakor ga je izdal Odbor za 

mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil (IAASB); 

- etični kodeks za poklicne računovodje, ki ga je izdal Odbor za mednarodne etične standarde za 

računovodje (IESBA). Čeprav MSS 4400 določa, da neodvisnost pri poslih opravljanja 

dogovorjenih postopkov ni zahtevana, Komisija zahteva, da revizor upošteva tudi zahteve 

glede neodvisnosti iz kodeksa. 

 

Revizor mora v svojem poročilu izjaviti, da pri oblikovanju tega poročila ni nikakršnega navzkrižja 

interesov med njim in upravičencem [in povezano tretjo osebo], ki bi lahko vplivalo na poročilo, ter 

navesti celoten honorar, ki se mu plača za pripravo poročila, če je za storitev izdan račun. 

 

1.4 Poročanje 

 

Poročilo mora biti napisano v jeziku sporazuma (glej člen 20.7 sporazuma).  

 

V skladu s členom 22 sporazuma imajo Komisija, [agencija,] Evropski urad za boj proti goljufijam in 

Evropsko računsko sodišče pravico, da revidirajo vse delo, ki se izvaja v okviru ukrepa in za katero se 

uveljavljajo stroški iz proračuna [Evropske unije][Euratoma]. To vključuje delo, povezano s tem 

poslom. Revizor mora zagotoviti dostop do vseh delovnih dokumentov, povezanih s to nalogo, če jih 

zahteva Komisija, [agencija,] Evropski urad za boj proti goljufijam ali Evropsko računsko sodišče. 

 

1.5 Rok za predložitev 

 

Poročilo je treba predložiti do [d. mesec llll]. 

 

1.6 Drugi pogoji 

 

[[Upravičenec] [Povezana tretja oseba] in revizor lahko uporabita ta del, da se dogovorita o drugih 

posebnih pogojih, kot so honorar revizorju, odgovornost, pravo, ki se uporablja, itn. Ti posebni pogoji 

ne smejo biti v nasprotju z zgoraj določenimi pogoji.] 

 

[uradno ime revizorja] [uradno ime [upravičenca] [povezane tretje osebe]] 

[ime in položaj pooblaščenega zastopnika] [ime in položaj pooblaščenega zastopnika] 

[d. mesec llll] [d. mesec llll] 

Podpis revizorja                Podpis [upravičenca] [povezane tretje osebe] 

                                                 
1  Vrhovne revizijske institucije, ki uporabljajo standarde INTOSAI, lahko izvajajo postopke v skladu z 

ustreznimi mednarodnimi standardi vrhovnih revizijskih institucij in etičnim kodeksom, ki ga je izdal 

INTOSAI, namesto v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih storitev (v nadaljnjem besedilu: MSS) 

4400 in etičnim kodeksom za poklicne računovodje, ki sta ju izdala IAASB in IESBA.  
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Neodvisno poročilo o dejanskih ugotovitvah o metodologiji v zvezi s sporazumi o dodelitvi 

nepovratnih sredstev, ki se financirajo na podlagi okvirnega programa za raziskave in inovacije 

Obzorje 2020 

 
(natisne se na papir s pisemsko glavo revizorja) 

 

Za 

[ime kontaktne(-ih) osebe (oseb)], [položaj] 

[ime [upravičenca] [povezane tretje osebe]] 

[naslov] 

[d. mesec llll] 

 

Spoštovani, 

 

kot je bilo dogovorjeno v okviru formalnih pogojev z dne [d. mesec llll]  

 

[s][z] [MOŽNOST 1: [vstavite ime upravičenca] (v nadaljnjem besedilu: upravičenec)] 

[MOŽNOST 2: [vstavite ime povezane tretje osebe] (v nadaljnjem besedilu: povezana tretja oseba), 

tretja oseba, povezana z upravičencem [vstavite ime upravičenca] (v nadaljnjem besedilu: 

upravičenec)], 

 

smo  

[ime revizorja] (v nadaljnjem besedilu: revizor), 

s sedežem 

[polni naslov/kraj/provinca/država], 

ki nas zastopa  

[ime in položaj pooblaščenega zastopnika], 

 

izvedli dogovorjene postopke (v nadaljnjem besedilu: postopki) in prilagamo naše neodvisno poročilo 

o dejanskih ugotovitvah (v nadaljnjem besedilu: poročilo) o običajnih računovodskih praksah 

[upravičenca] [povezane tretje osebe] za izračun in prijavo neposrednih stroškov za osebje, 

prijavljenih kot stroškov na enoto (v nadaljnjem besedilu: metodologija). 

 

Zahtevali ste, da se izvedejo določeni postopki v zvezi s sporazumom(-i)  

 

[naslov(-i) in številka(-e) sporazuma(-ov) o dodelitvi nepovratnih sredstev] (v nadaljnjem besedilu: 

sporazum(-i)). 

 

Poročilo 

 

Posel smo izvedli v skladu s formalnimi pogoji, ki so priloženi temu poročilu. Poročilo vključuje: 

standardne izjave (v nadaljnjem besedilu: izjave), ki jih je pripravil[a] [upravičenec] [povezana tretja 

oseba], dogovorjene postopke (v nadaljnjem besedilu: postopki), ki smo jih izvedli, in standardne 

dejanske ugotovitve (v nadaljnjem besedilu: ugotovitve), ki smo jih potrdili.  

 

Posel je vključeval izvajanje postopkov ter ocenjevanje ugotovitev in zahtevane dokumentacije, 

priložene temu poročilu, na podlagi teh rezultatov pa nato Komisija sprejme zaključke glede 

sprejemljivosti metodologije, ki jo je uporabil[a] [upravičenec] [povezana tretja oseba].  
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Poročilo zajema metodologijo, ki se uporablja od [d. mesec llll]. Če [upravičenec] [povezana tretja 

oseba] to metodologijo spremeni, se poročilo ne bo uporabljalo za računovodske izkaze2, ki bodo 

predloženi pozneje. 

 

Obseg postopkov in opredelitev standardnih izkazov in ugotovitev je določila samo Komisija. Zato 

revizor ni odgovoren za njihovo ustreznost ali primernost.  

 

Ker izvedeni postopki niso revizija ali pregled v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi ali 

mednarodnimi standardi o obveznostih pregleda, ne dajemo izjave o zanesljivosti stroškov, 

prijavljenih na podlagi metodologije [upravičenca] [povezane tretje osebe]. Če bi izvedli dodatne 

postopke ali opravili revizijo ali pregled v skladu s temi standardi, bi lahko opazili druge zadeve, ki bi 

jih vključili v poročilo. 

 

Izjeme  

 

Razen spodaj navedenih izjem se je [upravičenec] [povezana tretja oseba] strinjal[a] s standardnimi 

izjavami in revizorju zagotovil[a] vso dokumentacijo in računovodske informacije, ki jih je revizor 

potreboval, da je izvedel zahtevane postopke in podprl standardne ugotovitve. 

Tukaj navedite vse izjeme in dodajte kakršne koli informacije o vzroku in morebitnih 

posledicah vsake izjeme, če so znani. Če se izjema lahko količinsko opredeli, navedite tudi 

ustrezni znesek. 

….. 

 

 Razlaga morebitnih izjem v obliki primerov (se izbriše iz poročila): 

i. [Upravičenec] [Povezana tretja oseba] se ni strinjal[a] s standardno izjavo št. ..., ker … 

ii. Revizor ni mogel izvesti določenega postopka ..., ker ... (npr. zaradi nezmožnosti uskladitve ključnih 

informacij ali nerazpoložljivosti ali nedoslednosti podatkov). 

iii. Revizor ni mogel potrditi ali podpreti standardne ugotovitve št. ..., ker ... 

Opombe 

Naslednje opombe so pomembne za pravilno razumevanje metodologije, ki jo je uporabil[a] 

[upravičenec] [povezana tretja oseba], ali poročanih rezultatov: 

 Primer (se izbriše iz poročila): 

V zvezi z metodologijo, ki se uporablja za izračun urnih postavk ... 

V zvezi s standardno ugotovitvijo 15 je treba opozoriti, da ... 

[Upravičenec] [Povezana tretja oseba] je pojasnil[a] odstopanje od referenčne izjave XXIV v zvezi s 

časovnim evidentiranjem osebja, ki se ne posveča izključno ukrepu, na naslednji način: … 
 

Priloge 

 

Prosimo, da revizorju predložite naslednje dokumente in jih priložite poročilu ob predložitvi tega 

potrdila o metodologiji za izračun stroškov na enoto Komisiji: 

 

1. kratek opis metodologije za izračun stroškov za osebje, produktivnih ur in urnih postavk; 

2. kratek opis vzpostavljenega sistema časovnega evidentiranja; 

3. primer časovnih evidenc, ki jih uporablja [upravičenec] [povezana tretja oseba]; 

                                                 
2  Računovodski izkaz se v tem smislu nanaša le na Prilogo 4 k sporazumu, s katero upravičenec prijavi stroške 

v okviru sporazuma. 
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4. opis vseh uporabljenih ocenjenih elementov ali elementov, predvidenih v proračunu, skupaj s 

pojasnilom, zakaj so relevantni za izračun stroškov za osebje in kako temeljijo na objektivnih 

in preverljivih informacijah; 

5. povzetek z urno postavko za neposredno osebje, ki jo prijavi [upravičenec] [povezana tretja 

oseba] in ponovno izračuna revizor, za vsakega zaposlenega, vključenega v vzorec (imen ni 

treba navesti); 

6. primerjalno razpredelnico, v kateri je za vsako izbrano osebo iz vzorca naveden (a) čas, ki ga 

navaja [upravičenec] [povezana tretja oseba] v računovodskem izkazu, in (b) čas glede na 

časovne evidence, ki jih je preveril revizor; 

7. kopijo pisne razlage, ki se predloži revizorju. 

 

Uporaba tega poročila 

 

To poročilo je bilo pripravljeno izključno za namen iz točke 1.1 „Razlogi za posel“.  

 

Poročilo: 

- je zaupno in namenjeno temu, da ga [upravičenec] [povezana tretja oseba] predloži Komisiji 

v zvezi s členom 18.1.2 sporazuma; 

- [upravičenec] [povezana tretja oseba] ali Komisija ga ne smeta uporabiti za druge namene ali 

ga posredovati drugim osebam; 

- Komisija ga lahko razkrije le pooblaščenim osebam, zlasti Evropskemu uradu za boj proti 

goljufijam (OLAF) in Evropskemu računskemu sodišču;  

- se nanaša samo na zgoraj navedene običajne prakse stroškovnega računovodstva in ne pomeni 

poročila o računovodskih izkazih [upravičenca] [povezane tretje osebe]. 

 

Med revizorjem in upravičencem [in povezano tretjo osebo] ni bilo navzkrižja interesov3, ki bi lahko 

vplivalo na to poročilo. Skupaj je honorar, ki je bil plačan revizorju za pripravo poročila, znašal 

______ EUR (vključno z odbitnim DDV v znesku ______ EUR). 

 

Z veseljem bomo z vami razpravljali o našem poročilu in vam zagotovili vse dodatne informacije ali 

pomoč, ki bi jih potrebovali. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

[uradno ime revizorja] 

[ime in položaj pooblaščenega zastopnika] 

[d. mesec llll] 

Podpis revizorja 

                                                 
3  Navzkrižje interesov nastane, ko je objektivnost revizorja pri oblikovanju potrdila resnično ogrožena oziroma 

se zdi ogrožena, če je revizor na primer:  

–  sodeloval pri pripravi računovodskih izkazov;  

–  v položaju, ko mu morebitni sprejem potrdila neposredno koristi; 

–  v tesnem odnosu s katero koli osebo, ki zastopa upravičenca; 

–  direktor, skrbnik ali partner upravičenca ali 

–  v katerem koli drugem položaju, ki ogroža njegovo neodvisnost ali zmožnost nepristranskega oblikovanja 

potrdila. 



Številke sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev: [vstavite številke in okrajšave]  

 

Vzorci sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 – sporazum ERC z več upravičenci – v4.0 – 27. 2. 2017 

8 

Izjave, ki jih predloži upravičenec/povezana tretja oseba (v nadaljnjem besedilu: izjave), ter postopki, ki jih izvede revizor (v nadaljnjem 

besedilu: postopki), in standardne dejanske ugotovitve (v nadaljnjem besedilu: ugotovitve), ki jih potrdi revizor 

 

Komisija si pridržuje pravico, da revizorju zagotovi smernice glede izjav, ki se predložijo, postopkov, ki jih je treba izvesti, ali ugotovitev, ki jih je treba 

preveriti, ter načinov njihove predstavitve. Komisija si pridržuje pravico, da s pisnim obvestilom upravičencu/povezani tretji osebi spremeni izjave, postopke 

ali ugotovitve, da prilagodi postopke spremembam v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev ali katerim koli drugim okoliščinam.  

 

Če je to potrdilo o metodologiji povezano z običajnimi računovodskimi praksami povezane tretje osebe za izračun in uveljavljanje neposrednih stroškov za 

osebje, prijavljenih kot stroškov na enoto, se vsak sklic na „upravičenca“ spodaj šteje za sklic na „povezano tretjo osebo“. 

 

 

Prosimo, da pojasnite vsa odstopanja v jedru poročila. 

Izjave, ki jih predloži upravičenec  Postopki, ki jih izvede revizor, in ugotovitve, ki jih potrdi revizor 

A. Uporaba metodologije 

I. Spodaj opisane prakse stroškovnega računovodstva se uporabljajo od [d. 

mesec llll]. 

II. Upravičenec načrtuje, da bo uporabljal spremenjeno metodologijo od 

[d. mesec llll]. 

Postopek: 

 Revizor je preveril te datume na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil 

upravičenec. 

Dejanska ugotovitev: 

1. Datumi, ki jih je navedel upravičenec, so bili skladni z dokumentacijo. 

B. Opis metodologije 

III. Metodologija za izračun stroškov na enoto se uporablja dosledno in se 

kaže v zadevnih postopkih. 

[Prosimo, opišite metodologijo, ki jo uporabljate za izračun stroškov za osebje, 

produktivnih ur in urnih postavk, predstavite svoj opis revizorju in ga priložite 

temu potrdilu.] 

 

[Če upravičenec ne more potrditi izjave iz oddelka „B. Opis metodologije“ ali če 

ni pisne metodologije za izračun stroškov na enoto, je treba to navesti spodaj, 

revizor pa mora v jedru poročila o dejanskih ugotovitvah o tem poročati kot o 

izjemi: 

- …] 

Postopek: 

 Revizor je pregledal opis, zadevne priročnike in/ali notranje smernice, ki 

opisujejo metodologijo. 

Dejanska ugotovitev: 

2. Predloženi kratki opis je bil skladen z zadevnimi priročniki, notranjimi 

smernicami in/ali drugo dokumentacijo, ki jih je revizor pregledal.  

3. Upravičenec je metodologijo na splošno uporabljal kot del svojih običajnih 

praks stroškovnega računovodstva.  
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Prosimo, da pojasnite vsa odstopanja v jedru poročila. 

Izjave, ki jih predloži upravičenec  Postopki, ki jih izvede revizor, in ugotovitve, ki jih potrdi revizor 

C. Stroški za osebje 

Splošno 

IV. Stroški na enoto (urne postavke) so omejeni na plače (tudi med 

starševskim dopustom), prispevke za socialno varnost, davke in druge 

stroške, vključene v zahtevane prejemke osebja, ki jih določa nacionalno 

pravo in pogodba o zaposlitvi ali enakovredni akt o imenovanju. 

V. Upravičenec neposredno zaposli zaposlene v skladu z nacionalnim 

pravom, delajo pa pod njegovim izključnim nadzorom in odgovornostjo. 

VI. Upravičenec plača svoje zaposlene v skladu s svojimi običajnimi 

praksami. To pomeni, da se stroški za osebje uveljavljajo v skladu z 

običajno politiko upravičenca v zvezi s plačilom (npr. politiko v zvezi s 

plačami, nadurami, variabilnimi prejemki) in da ni posebnih pogojev za 

zaposlene, ki so jim dodeljene naloge, povezane z Evropsko unijo ali 

Euratomom, razen če je to izrecno določeno v sporazumu o dodelitvi 

nepovratnih sredstev. 

VII. Upravičenec svoje zaposlene dodeli ustrezni 

skupini/kategoriji/stroškovnemu mestu za namen izračuna stroškov na 

enoto v skladu z običajnimi praksami stroškovnega računovodstva. 

VIII. Stroški za osebje temeljijo na plačilnem in računovodskem sistemu. 

IX. Vse izjemne prilagoditve dejanskih stroškov za osebje so posledica 

relevantnih ocenjenih elementov ali elementov, predvidenih v proračunu, 

in so temeljile na objektivnih in preverljivih informacijah. [Prosimo, 

opišite „ocenjene elemente ali elemente, predvidene v proračunu“ in 

njihovo relevantnost za stroške za osebje, ter pojasnite, zakaj so bili 

razumni in kako so temeljili na objektivnih in preverljivih informacijah, 

predstavite svoje pojasnilo revizorju in ga priložite temu potrdilu]. 

X. Stroški za osebje, ki se uveljavljajo, ne zajemajo naslednjih 

neupravičenih stroškov: stroškov v zvezi z donosom od kapitala, dolgov 

in stroškov servisiranja dolga, rezervacij za prihodnje izgube ali dolgove, 

dolgovanih obresti, dvomljivih dolgov, negativnih tečajnih razlik, 

bančnih stroškov, ki jih banka upravičenca zaračuna za nakazila 

Komisije/agencije, prekomernih ali nepremišljenih izdatkov, odbitnega 

DDV ali stroškov, ki nastanejo med prekinitvijo izvajanja ukrepa. 

Postopek: 

Revizor pripravi vzorec zaposlenih, da izvede postopke iz tega oddelka C in oddelkov D 

do F.  

[Revizor pripravi naključni vzorec 10 zaposlenih, dodeljenih ukrepom programa Obzorje 

2020. Če je ukrepom programa Obzorje 2020 dodeljenih manj kot 10 zaposlenih, revizor 

izbere vse zaposlene, dodeljene ukrepom programa Obzorje 2020, in druge zaposlene, ne 

glede na njihove naloge, dokler ne doseže števila 10 zaposlenih.] Za ta vzorec: 

 je revizor pregledal vse dokumente, povezane s stroški za osebje, kot so 

pogodbe o zaposlitvi, plačilni listi, politika v zvezi s plačilom (npr. politika v 

zvezi s plačami, nadurami, variabilnimi prejemki), računovodski izkazi in 

evidence o plači, nacionalno davčno in delovno pravo ter pravo socialne 

varnosti, ki se uporabljajo, ter vsi drugi dokumenti, ki potrjujejo uveljavljane 

stroške za osebje; 

 je revizor pregledal zlasti pogodbe o zaposlitvi za zaposlene v vzorcu, da je 

preveril, če: 

i.  jih je upravičenec neposredno zaposlil v skladu z nacionalno zakonodajo, 

ki se uporablja; 

ii. so delali pod njegovim izključnim tehničnim nadzorom in odgovornostjo; 

iii.  so bili plačani v skladu z običajnimi praksami upravičenca;  

iv. so bili dodeljeni pravilni skupini/kategoriji/stroškovnemu mestu za namen 

izračuna stroškov na enoto v skladu z običajnimi praksami stroškovnega 

računovodstva upravičenca;  

 je revizor preveril, da se pri izračunu stroškov za osebje niso upoštevale kakršne 

koli neupravičene postavke ali stroški, ki se uveljavljajo v okviru drugih 

stroškovnih kategorij, ali stroški, ki jih zajemajo druge vrste nepovratnih 

sredstev ali druga nepovratna sredstva, ki se financirajo iz proračuna EU; 

 je revizor glede na vrednost uskladil skupni znesek stroškov za osebje, 

uporabljen za izračun stroškov na enoto, s skupnim zneskom stroškov za osebje, 

knjiženim v obveznih računovodskih izkazih in plačilnem sistemu; 

 če so bili dejanski stroški za osebje prilagojeni na podlagi ocenjenih elementov 

ali elementov, predvidenih v proračunu, je revizor skrbno proučil te elemente in 

preveril vir informacij za potrditev, da ustrezajo objektivnim in preverljivim 
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Prosimo, da pojasnite vsa odstopanja v jedru poročila. 

Izjave, ki jih predloži upravičenec  Postopki, ki jih izvede revizor, in ugotovitve, ki jih potrdi revizor 

XI. Stroški za osebje niso bili prijavljeni v okviru drugih nepovratnih 

sredstev EU ali Euratoma (vključno z nepovratnimi sredstvi, ki jih dodeli 

država članica in se financirajo iz proračuna EU, ter nepovratnimi 

sredstvi, ki jih v istem obdobju dodelijo drugi organi, ki niso 

Komisija/agencija, za izvajanje proračuna EU ali Euratoma, razen če 

upravičenec lahko dokaže, da nepovratna sredstva za poslovanje ne 

krijejo nobenih stroškov ukrepa).  

 

Če se izplačajo dodatni prejemki iz sporazumov o nepovratnih sredstvih 

XII. Upravičenec je nepridobitni pravni subjekt. 

XIII. Dodatni prejemki so del običajnih praks upravičenca glede prejemkov in 

se izplačujejo dosledno, ko se zahteva zadevno delo ali strokovno znanje. 

XIV. Merila, ki se uporabljajo za izračun dodatnih prejemkov, so objektivna in 

upravičenec jih uporablja na splošno ne glede na vir financiranja. 

XV. Najvišji dodatni prejemki, vključeni v stroške za osebje, ki se 

uporabljajo za izračun urnih postavk za sporazum o dodelitvi 

nepovratnih sredstev, znašajo 8 000 EUR na ekvivalent polnega 

delovnega časa (in se sorazmerno nižajo, če zaposleni ni bil dodeljen 

izključno ukrepu). 

 

 

 

 

 

[Če upravičenec ne more potrditi določenih izjav iz oddelka „C. Stroški za 

osebje“, jih je treba navesti spodaj, revizor pa mora v jedru poročila o dejanskih 

ugotovitvah o njih poročati kot o izjemah: 

- …] 

 

 

 

informacijam; 

 če so se uveljavljali dodatni prejemki, je revizor preveril, da je bil upravičenec 

nepridobitni pravni subjekt, da je najvišji znesek znašal 8 000 EUR na 

ekvivalent polnega delovnega časa ter da se je sorazmerno znižal za zaposlene, 

ki niso bili dodeljeni izključno ukrepom; 

 je revizor ponovno izračunal stroške za osebje za zaposlene iz vzorca. 

Dejanska ugotovitev: 

4. Vse sestavne dele prejemkov, ki so se uveljavljali kot stroški za osebje, podpira 

zadevna dokumentacija. 

5. Upravičenec je zaposlene iz vzorca neposredno zaposlil v skladu z nacionalnim 

pravom, ki se uporablja, delali pa so pod njegovim izključnim nadzorom in 

odgovornostjo. 

6. Njihove pogodbe o zaposlitvi so bile skladne z običajno politiko upravičenca. 

7. Stroški za osebje so bili ustrezno dokumentirani in so zajemali le plače, 

prispevke za socialno varnost (pokojninske prispevke, zdravstveno zavarovanje, 

prispevke za brezposelne itn.), davke in druge zakonsko predpisane stroške, 

vključene v prejemke (regres za letni dopust, trinajsta plača itn.). 

8. Skupni zneski, ki so se uporabili za izračun stroškov na enoto za osebje, so 

skladni z vknjiženimi zneski v evidencah o plači in računovodskih izkazih. 

9. Če so bili dejanski stroški za osebje prilagojeni na podlagi ocenjenih elementov 

ali elementov, predvidenih v proračunu, so bili ti elementi relevantni za izračun 

stroškov za osebje ter so ustrezali objektivnim in preverljivim informacijam. 

Uporabljeni ocenjeni elementi ali elementi, predvideni v proračunu, so: – 

(navedite elemente in njihove vrednosti). 

10. Stroški za osebje niso zajemali neupravičenih elementov. 

11. Posebni pogoji za upravičenost so bili izpolnjeni ob plačilu dodatnih prejemkov: 

(a) upravičenec je v sporazumih o dodelitvi nepovratnih sredstev vpisan kot 

nepridobitni pravni subjekt; (b) plačani so bili v skladu z objektivnimi merili, ki 

se na splošno uporabljajo ne glede na uporabljeni vir financiranja, in (c) najvišji 

znesek dodatnih prejemkov je znašal 8 000 EUR na ekvivalent polnega 

delovnega časa (ali do ustreznega sorazmernega zneska, če oseba med letom ni 
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Prosimo, da pojasnite vsa odstopanja v jedru poročila. 

Izjave, ki jih predloži upravičenec  Postopki, ki jih izvede revizor, in ugotovitve, ki jih potrdi revizor 

delala na ukrepu s polnim delovnim časom ali pa ni delala izključno na ukrepu).  

D. Produktivne ure 

XVI. Število produktivnih ur, ki se uporablja, na zaposlenega s polnim 

delovnim časom je [izbrišite, kar ni ustrezno]: 

A. 1 720 produktivnih ur na leto za osebo s polnim delovnim časom 

(ali ustrezno sorazmerno število za osebe, ki ne delajo s polnim 

delovnim časom); 

B. skupno število opravljenih delovnih ur osebe za upravičenca v letu; 

C. standardno število letnih ur, ki ga na splošno uporablja upravičenec 

za svoje osebje v skladu s svojimi običajnimi praksami 

stroškovnega računovodstva. To število mora obsegati vsaj 90 % 

„standardnih letnih delovnih ur“. 

 Če se uporablja metoda B 

XVII. Skupno število opravljenih delovnih ur je bilo izračunano na 

naslednji način: letne delovne ure osebe glede na pogodbo o 

zaposlitvi ali kolektivno pogodbo ali nacionalno pravo, ki se 

uporabljata, ki se jim prištejejo nadure in odštejejo odsotnosti (kot sta 

bolniški in izredni dopust). 

XVIII. „Letne delovne ure“ so ure, v času katerih mora osebje delati, biti na 

voljo delodajalcu in izvajati svoje dejavnosti ali naloge na podlagi 

pogodbe o zaposlitvi ali kolektivne pogodbe ali nacionalne 

zakonodaje o delovnem času, ki se uporabljata. 

XIX. Pogodba (kolektivna pogodba ali nacionalna zakonodaja o delovnem 

času, ki se uporabljata) določa delovni čas in omogoča izračun letnih 

delovnih ur.  

Če se uporablja metoda C 

XX. Standardno število letnih produktivnih ur je število ekvivalenta polnega 

delovnega časa. 

XXI. Število letnih produktivnih ur, na katerih temelji urna postavka, (i) je 

Postopek (isti naključni vzorec kot za oddelek „C. Stroški za osebje“): 

 Revizor je preveril, da je uporabljeno število produktivnih ur skladno z metodo 

A, B ali C. 

 Revizor je preveril, da je število produktivnih ur na zaposlenega s polnim 

delovnim časom pravilno. 

 Če se uporablja metoda B, je revizor preveril (i) način, na katerega je bilo 

opravljeno skupno število opravljenih delovnih ur, in (ii) da so bile v pogodbi 

določene letne delovne ure, tako da je preveril vse zadevne dokumente, 

nacionalno zakonodajo, kolektivne pogodbe in druge pogodbe. 

 Če se uporablja metoda C, je revizor pregledal način, na katerega je bilo 

izračunano standardno število delovnih ur na leto, tako da je preveril zadevne 

dokumente, nacionalno zakonodajo, kolektivne pogodbe in druge pogodbe ter 

preveril, da je število produktivnih ur na leto, ki se je uporabilo za te izračune, 

obsegalo vsaj 90 % standardnega števila delovnih ur na leto. 

Dejanska ugotovitev: 

Splošno 

12. Upravičenec je uporabil število produktivnih ur, ki je bilo skladno z 

metodo A, B ali C, podrobno opisano v levem stolpcu. 

13. Število produktivnih ur na leto na zaposlenega s polnim delovnim časom je bilo 

točno. 

Če se uporablja metoda B 

14. Izračun števila „letnih delovnih ur“, nadur in odsotnosti se je lahko preveril na 

podlagi dokumentov, ki jih je predložil upravičenec, izračun skupnega števila 

opravljenih delovnih ur pa je bil pravilen.  

15. V pogodbi je bil določen delovni čas, ki omogoča izračun letnih delovnih ur. 

Če se uporablja metoda C 

16. Izračun števila produktivnih ur na leto je ustrezal običajnim praksam 
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Prosimo, da pojasnite vsa odstopanja v jedru poročila. 

Izjave, ki jih predloži upravičenec  Postopki, ki jih izvede revizor, in ugotovitve, ki jih potrdi revizor 

skladno z običajnimi računovodskimi praksami upravičenca in (ii) 

obsega vsaj 90 % standardnega števila delovnih ur na leto. 

XXII. Standardne delovne ure so ure, med katerimi je osebje na razpolago 

upravičencu in izvaja dolžnosti, opisane v zadevni pogodbi o zaposlitvi, 

kolektivni pogodbi ali nacionalni delovni zakonodaji. Število 

standardnih delovnih ur, ki jih uveljavlja upravičenec, podpirajo 

kolektivne pogodbe, nacionalna zakonodaja in drugi dokumenti.  

[Če upravičenec ne more potrditi določenih izjav iz oddelka „D. Produktivne 

ure“, jih je treba navesti spodaj, revizor pa mora o njih poročati kot o izjemah: 

- …] 

stroškovnega računovodstva upravičenca. 

17. Izračun standardnega števila delovnih ur na leto so podpirali dokumenti, ki jih je 

predložil upravičenec. 

18. Število produktivnih ur na leto, ki se je uporabilo za izračun urne postavke, je 

obsegalo vsaj 90 % števila delovnih ur na leto. 

E. Urne postavke 

Urne postavke so pravilne: 

 

XXIII. Urne postavke so pravilno izračunane, ker so rezultat letnih stroškov za 

osebje, deljenih s produktivnimi urami v danem letu in skupini (tj. 

kategoriji osebja ali oddelku ali stroškovnem mestu, odvisno od 

uporabljene metodologije), in so skladne z izjavami iz oddelkov C in D.  

 

 

 

[Če upravičenec ne more potrditi izjave iz oddelka „E. Urne postavke“, jo je 

treba navesti spodaj, revizor pa mora o njej poročati kot o izjemi: 

- …] 

 

Postopek 

 Revizorju je bil predložen seznam vseh postavk osebja, ki jih je upravičenec 

izračunal v skladu z uporabljeno metodologijo. 

 Revizorju je bil predložen seznam vseh zadevnih zaposlenih, na podlagi 

katerega se izračunajo postavke osebja. 

 

Za 10 naključno izbranih zaposlenih z ekvivalentom polnega delovnega časa (isti 

naključni vzorec kot za oddelek „C. Stroški za osebje“): 

 Revizor je ponovno izračunal urne postavke. 

 Revizor je preveril, da uporabljena metodologija ustreza običajnim 

računovodskim praksam organizacije in se uporablja za vse dejavnosti 

organizacije na podlagi objektivnih meril ne glede na vir financiranja. 

Dejanska ugotovitev: 

19. Med ponovnim izračunom urnih postavk za zaposlene, vključene v vzorec, niso 

bile ugotovljene nobene razlike. 

F. Časovno evidentiranje 

XXIV. Časovno evidentiranje je vzpostavljeno za vse osebe, ki niso izključno 

posvečene enemu ukrepu programa Obzorje 2020. Vsaj vse opravljene 

delovne ure v zvezi s sporazumi o dodelitvi nepovratnih sredstev se 

beležijo dnevno/tedensko/mesečno [izbrišite, kar ni ustrezno] s 

papirnatim/računalniškim sistemom evidentiranja [izbrišite, kar ni 

Postopek 

 Revizor je pregledal predloženi kratki opis, vse zadevne priročnike in/ali 

notranje smernice, ki opisujejo uporabljeno metodologijo za beleženje časa. 

 

Revizor je pregledal časovne evidence naključnega vzorca 10 ekvivalentov polnega 
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Prosimo, da pojasnite vsa odstopanja v jedru poročila. 

Izjave, ki jih predloži upravičenec  Postopki, ki jih izvede revizor, in ugotovitve, ki jih potrdi revizor 

ustrezno]. 

XXV. Za osebe, ki so dodeljene izključno eni dejavnosti v okviru programa 

Obzorje 2020, je upravičenec ali podpisal izjavo za ta namen ali 

oblikoval načrt za beleženje njihovega delovnega časa. 

XXVI. Zadevna oseba je vsaj mesečno podpisala (na papirju ali elektronsko) 

časovne evidence, ki jih je odobril vodja ukrepa ali nadrejeni. 

XXVII. Vzpostavljeni so ukrepi, ki osebju preprečujejo: 

i.  dvakratno beleženje istih ur;  

ii. beleženje delovnih ur med odsotnostjo (tj. dopustom, bolniškim 

dopustom);  

iii.  beleženje večjega števila ur, kot je število produktivnih ur na leto, 

uporabljenih za izračun urnih postavk, in  

iv. beleženje opravljenih delovnih ur zunaj obdobja trajanja ukrepa. 

XXVIII. Zunaj obdobja trajanja ukrepa ni bilo zabeleženega delovnega časa. 

XXIX. Ni se uveljavljalo več ur, kot znašajo produktivne ure, uporabljene za 

izračun urnih postavk osebja. 

 

 

[Prosimo, da revizorju predložite kratek opis vzpostavljenega sistema časovnega 

evidentiranja skupaj z ukrepi, ki so se uporabili za zagotavljanje njegove 

zanesljivosti, in ga priložite temu potrdilu1]. 

 

 

delovnega časa iz oddelka „C. Stroški za osebje“ in preveril zlasti, da: 

 so bile časovne evidence na voljo za vse osebe, ki niso bile dodeljene izključno 

ukrepu; 

 so bile časovne evidence na voljo za vse osebe, ki so delale izključno na ukrepu 

v okviru programa Obzorje 2020, ali da je bila za njih na voljo izjava, ki jo je 

podpisal upravičenec in je potrjevala, da so delale izključno na ukrepu v okviru 

programa Obzorje 2020; 

 so bile časovne evidence pravočasno podpisane in odobrene ter da so bile 

izpolnjene vse minimalne zahteve; 

 so osebe delale na ukrepu v obdobjih, ki se uveljavljajo; 

 se ni uveljavljalo več ur, kot znašajo produktivne ure, uporabljene za izračun 

urnih postavk osebja; 

 je bil vzpostavljen notranji nadzor za preprečevanje dvakratnega beleženja časa 

med odsotnostjo zaradi letnega ali bolniškega dopusta; da se ne uveljavlja več ur 

na osebo na leto za ukrepe v okviru programa Obzorje 2020, kot znaša število 

produktivnih ur na leto, uporabljenih za izračun urnih postavk; da se delovni čas 

ne beleži zunaj obdobja trajanja ukrepa; 

 je revizor navzkrižno preveril informacije v dokumentih oddelka za človeške 

vire, da je preveril doslednost in se prepričal o učinkovitosti notranjega nadzora. 

Poleg tega je revizor preveril, da se za ukrepe v okviru programa Obzorje 2020 

ni uveljavljalo več ur na osebo na leto, kot znaša število produktivnih ur na leto, 

uporabljenih za izračun urnih postavk, in da se delovni čas zunaj obdobja 

trajanja ukrepa ni uveljavljal za ukrep. 

                                                 
1  V opisu sistema časovnega evidentiranja morajo biti med drugim navedene informacije o vsebini časovnih evidenc, njihov obseg (polno časovno evidentiranje ali časovno 

evidentiranje v času trajanja ukrepa, za vse osebje ali le za osebje, ki sodeluje pri ukrepih v okviru programa Obzorje 2020), stopnja podrobnosti (ali obstaja sklic na 

določeno opravljeno nalogo), njihova oblika, periodičnost njihovega beleženja in avtorizacije (papirnati ali računalniški sistem časovnega evidentiranja, dnevno, tedensko 

ali mesečno evidentiranje, kdo jih je podpisal in sopodpisal), uporabljeni nadzor za preprečevanje dvojnega uveljavljanja časa ali zagotavljanje skladnosti z dokumenti 

oddelka za človeške vire, kot so odsotnosti in potovanje, ter spremljanje informacij za njihovo uporabo pri pripravi računovodskih izkazov. 
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Prosimo, da pojasnite vsa odstopanja v jedru poročila. 

Izjave, ki jih predloži upravičenec  Postopki, ki jih izvede revizor, in ugotovitve, ki jih potrdi revizor 

 [Če upravičenec ne more potrditi določenih izjav iz oddelka „F. Časovno 

evidentiranje“, jih je treba navesti spodaj, revizor pa mora o njih poročati kot o 

izjemah: 

- …] 

 

Dejanska ugotovitev: 

20. Kratki opis, priročniki in/ali notranje smernice o časovnem evidentiranju, ki jih 

je predložil upravičenec, so bili skladni s poročili/dokumenti o upravljanju in 

drugimi pregledanimi dokumenti, upravičenec pa jih je na splošno uporabljal pri 

pripravi računovodskih izkazov. 

21. Za naključni vzorec se je beležil čas ali pa sta bila za zaposlene, ki so delali 

izključno na ukrepu, na voljo podpisana izjava ali časovne evidence.  

22. Za naključni vzorec sta časovne evidence vsaj mesečno podpisala zaposleni in 

vodja ukrepa/nadrejeni. 

23. Za ukrep se je uveljavljal delovni čas v okviru uveljavljanih obdobij. 

24. Ni se uveljavljalo več ur, kot znaša število produktivnih ur, uporabljenih za 

izračun urnih postavk osebja. 

25. Obstajajo dokazi, da je upravičenec preveril, da se delovni čas ni uveljavljal 

dvakrat, da je skladen s seznamom odsotnosti in številom produktivnih ur na 

leto ter da se delovni čas ni uveljavljal zunaj obdobja trajanja ukrepa. 

26. Uveljavljani delovni čas je skladen z delovnim časom v dokumentih oddelka za 

človeške vire. 

 

[uradno ime [upravičenca] [povezane tretje osebe]] 

 

[uradno ime revizorja] 

[ime in položaj pooblaščenega zastopnika]     [ime in položaj pooblaščenega zastopnika] 

[d. mesec llll] [d. mesec llll] 

<Podpis [upravičenca] [povezane tretje osebe]> <Podpis revizorja> 

 


