
Izjava o omejitvi odgovornosti 
Namen tega dokumenta je pomagati vložnikom vlog za sredstva v okviru programa Obzorje 2020. Vsebuje vse 
možne določbe, ki se lahko uporabljajo v tovrstnih sporazumih o dodelitvi nepovratnih sredstev, in je zgolj 
informativen. Pravno zavezujoč sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev bo sporazum, ki ga bosta stranki 
podpisali za posamezni ukrep. 
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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 20.4: za konzorcij se uporablja samo en računovodski 
izkaz; 

 člen 21.2 „Plačilo predhodnega financiranja – znesek – 
znesek, ki se zadrži za jamstveni sklad“: da se konzorciju 
omogoči prejetje zgodnejšega plačila predhodnega 

financiranja, in sicer 10 dni pred datumom začetka ukrepa; 

 člen 21.4: finančno odgovoren je samo koordinator;  

 člen 50: pri odpovedi sodelovanja enega ali več upravičencev 
se v primeru nadaljnje veljavnosti sporazuma (tj. njegove 

spremembe) ne izračuna znesek, ki se dolguje upravičencu, 
katerega sodelovanje je bilo odpovedano.  

 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: 

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

 člen 34.2 „Dejavnosti, ki odpirajo etična vprašanja“: da se za 
upravičence poenostavijo obveznosti poročanja o etiki pred 
začetkom dejavnosti, ki odpira etična vprašanja; 

 člen 36.1 „Splošna obveznost ohranjanja zaupnosti“: da se 
omogoči širši dostop do zaupnih informacij osebju 
Komisije/agencije ter drugim institucijam in organom EU;  

 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 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/mga/sme/h2020-mga-sme-1-mono_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-1-mono_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-1-mono_v2.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/sme/h2020-mga-sme-1-mono_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-1-mono_v3.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/sme/h2020-mga-sme-1-mono_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/sme/h2020-mga-sme-1-mono_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 ZA PRVO FAZO INSTRUMENTA ZA MSP
2
  

(SPORAZUM Z ENIM UPRAVIČENCEM – SME PH1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 Modre opombe pod črto se ne bodo pojavile v besedilu, ki ga informacijski sistem ustvari za podpis 

(ker vsebujejo opredelitve pojmov ali sklicevanja na pravne dokumente). Druge opombe ne bodo 
ostale v besedilu (ker gre samo 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). 

                                                 
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  Nepovratna sredstva za prvo fazo instrumenta za MSP so namenjena malim in srednjim podjetjem („MSP“), 

ki proučujejo izvedljivost ter tržni potencial in rentabilnost novih revolucionarnih zamisli (potrditev 

koncepta) (novi proizvodi, procesi, storitve in tehnologije ali nove tržne uporabe obstoječih tehnologij). 

 

EVROPSKA KOMISIJA 
Izvajalska agencija za mala in srednja  
podjetja (EASME) 

 
Direktor  

Uvodne opombe  

 

Odstopanja vzorca sporazuma z enim upravičencem – SME Ph1 od vzorca splošnega sporazuma z 

enim upravičencem: 

 Člen 4 (ocena proračuna ukrepa)  

 Člen 5 (najvišji znesek in oblika nepovratnih sredstev ter stopnja povračila) 

 Člen 6 (posebna oblika stroškov – stroški v pavšalnem znesku)  

 Člen 7 (posebne določbe za SME Ph1) 

 Členi 8, 12, 14, 15, 16, 23a–33, 37 in 39 (niso relevantni)  

 Člen 10 (posebne določbe za SME Ph1 o nabavi) 

 Člen 13 (posebne določbe za SME Ph1 o oddajanju podizvajalskih naročil) 

 Člen 18 (posebne določbe za SME Ph1 o hranjenju dokumentov) 

 Člen 20 (posebne določbe za SME Ph1 o poročanju) 

 Člen 21 (posebne določbe za SME Ph1 o plačilih) 

 Člen 36 (posebne določbe za SME Ph1 o zaupnosti) 

 Člen 38 (posebne določbe za SME Ph1 o promoviranju ukrepa) 

 Člen 42 (posebne določbe za SME Ph1 o stroških v pavšalnem znesku) 

 Člen 50 (posebne določbe za SME Ph1 o stroških v pavšalnem znesku) 

 Priloga 2               Vzorec ocene proračuna ukrepa 

 Priloga 4               Vzorec računovodskega izkaza 
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 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) skleneta naslednji stranki:  

 

na eni strani 

 

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME) (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 

 

„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],] ki 

ga za namen podpisa tega sporazuma zastopa [položaj, ime in priimek]. 

 

Zgoraj navedeni stranki sta se dogovorili, da skleneta sporazum pod spodaj navedenimi 

pogoji.  

 

Upravičenec s podpisom sporazuma sprejme nepovratna sredstva in se strinja, da jih bo 

porabil 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  
 

Priloga 3 Ni relevantno 
 

                                                 
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). 
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Priloga 4 Vzorec računovodskega izkaza 
 

Priloga 5 Ni relevantno 
 

Priloga 6 Ni relevantno 
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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 upravičencu 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]]
4,5

 (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 proračunsko kategorijo, ocenjene upravičene stroške in obliko stroškov (glej člena 5 

in 6). 

 

4.2  Proračunske prerazporeditve  

 

Ni relevantno.  

 

 

POGLAVJE 3  NEPOVRATNA SREDSTVA 

 

ČLEN 5 – ZNESEK IN OBLIKA NEPOVRATNIH SREDSTEV, STOPNJE 

POVRAČILA IN OBLIKE STROŠKOV 

 

5.1 Najvišji znesek nepovratnih sredstev  

 

                                                 
4 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). 
5  Besedilo v poševnem tisku predstavlja možnosti vzorca sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki se 

uporabljajo za ta sporazum. 
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Najvišji znesek nepovratnih sredstev je 50 000 (petdeset tisoč) EUR. 

 

5.2 Oblika nepovratnih sredstev, stopnja povračila in oblika stroškov 

 

Z nepovratnimi sredstvi se povrne 70 % upravičenih stroškov ukrepa (glej člen 6) 

(„nepovratna sredstva za povračilo upravičenih stroškov“) (glej Prilogo 2). 

 

Ocenjeni upravičeni stroški ukrepa znašajo 71 429 (enainsedemdeset tisoč štiristo 

devetindvajset) EUR.   

 

Upravičene stroške (glej člen 6) za stroške študije izvedljivosti je treba prijaviti kot pavšalni 

znesek, določen v Prilogi 2 (tj. v obliki „stroškov v pavšalnem znesku“).  

 

5.3  Končni znesek nepovratnih sredstev – izračun 

 

Končni znesek nepovratnih sredstev je odvisen od pravilnega izvajanja ukrepa v skladu s 

pogoji iz sporazuma.  

 

Ta znesek izračuna agencija ob plačilu razlike (glej člen 21), pri čemer uporabi naslednja 

koraka:  

 

korak 1 – uporaba stopnje povračila  

 

korak 2 – zmanjšanje zaradi resnih napak, nepravilnosti ali goljufij ali resnih kršitev 

obveznosti 

 

5.3.1 Korak 1 – uporaba stopnje povračila pri upravičenih stroških 

 

Stopnja povračila (glej člen 5.2) se uporablja pri upravičenih stroških (stroških v pavšalnem 

znesku; glej člen 6), ki jih prijavi upravičenec in jih odobri agencija (glej člen 21). 

 

5.3.2 Korak 2 – zmanjšanje zaradi resnih napak, nepravilnosti ali goljufij ali resnih 

kršitev obveznosti – zmanjšani najvišji znesek nepovratnih sredstev – izračun 

 

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

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. 

 

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

 

- znesek, izračunan na podlagi koraka 1, ali  

 

- znesek, izračunan na podlagi koraka 2. 

 

5.4  Popravljen končni znesek nepovratnih sredstev – izračun 
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Če agencija po plačilu razlike (zlasti po preverjanjih, pregledih, revizijah ali preiskavah; glej 

člen 22) zavrne stroške (glej člen 42) ali zmanjša nepovratna sredstva (glej člen 43), izračuna 

„popravljeni končni znesek nepovratnih sredstev“.  

 

Agencija ta znesek izračuna na podlagi ugotovitev, kot sledi:  

 

- v primeru zavrnitve stroškov: z uporabo stopnje povračila pri popravljenih 

upravičenih stroških, ki jih odobri agencija; 

 

- v primeru zmanjšanja nepovratnih sredstev: sorazmerno z resnostjo 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 tisti od zgoraj navedenih, ki je nižji.  

 

ČLEN 6 – UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI  

 

6.1 Upravičeni stroški 

 

Stroški za proračunsko kategorijo: 

 

A. Stroški študije izvedljivosti (neposredni in posredni stroški)  

 

so upravičeni (v nadaljnjem besedilu: upravičeni stroški), če ustrezajo pavšalnemu znesku iz 

Priloge 2 in če so se ustrezne naloge ali deli ukrepa pravilno izvedli v skladu s Prilogo 1. 

 

6.2 Neupravičeni stroški 

 

„Neupravičeni stroški“ so: 

 

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

 

(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 in Euratoma)[;][.] 

 

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

izključene: [vstavite poimenovanje izključene stroškovne kategorije]].  

 

6.3 Posledice prijavljanja neupravičenih stroškov 

 

Prijavljeni stroški, ki so neupravičeni, bodo zavrnjeni (glej člen 42).  

 

To je lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v poglavju 6.  
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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 

 

Upravičenec mora izvajati ukrep, kot je opisano v Prilogi 1 in v skladu z določbami 

sporazuma ter vsemi pravnimi obveznostmi v okviru prava EU ter mednarodnega in 

nacionalnega prava, ki se uporabljajo.  

 

7.2 Posledice neskladnosti  

 

Če upravičenec ukrepa (ali dela ukrepa) ne izvaja pravilno, se bodo s tem povezani stroški 

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

 

Če upravičenec prekrši katero koli drugo obveznost, se nepovratna sredstva lahko zmanjšajo 

(glej člen 43).  

 

To je lahko tudi podlaga za katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v poglavju 6.  

 

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

SODELUJEJO PRI UKREPU 

 

Upravičenec mora imeti ustrezna sredstva za izvajanje ukrepa.  

 

Če je potrebno za izvedbo ukrepa, lahko upravičenec:  

 

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

 

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

 

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

 

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

PREJEMAJO SREDSTEV EU  

 

Ni relevantno. 

 

ČLEN 10 – NABAVA BLAGA, GRADENJ ALI STORITEV 

 

10.1  Pravila za nabavo blaga, gradenj ali storitev 

 

Če je potrebno za izvedbo ukrepa, lahko upravičenec nabavi blago, gradnje ali storitve.  
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Upravičenec mora pri takšnih nabavah zagotoviti, da se izbere najugodnejša ponudba ali, če 

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

člen 35).  

 

Upravičenec mora zagotoviti, da lahko agencija, Komisija, Evropsko računsko sodišče in 

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) svoje pravice iz členov 22 in 23 uveljavljajo 

tudi pri njegovih izvajalcih. 

 

10.2  Posledice neskladnosti 

 

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

lahko zmanjšajo (glej člen 43). 

 

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 

 

Ni relevantno. 

 

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

ZAGOTOVIJO BREZPLAČNO 

Ni relevantno. 

 

ČLEN 13 – IZVAJANJE NALOG UKREPA S STRANI PODIZVAJALCEV 

 

13.1 Pravila za oddajanje podizvajalskih naročil za izvajanje nalog ukrepa 

 

Če je potrebno za izvedbo ukrepa, lahko upravičenec odda podizvajalska naročila, ki 

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

 

Upravičenec mora pri oddajanju podizvajalskih naročil zagotoviti, da se izbere najugodnejša 

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

interesov (glej člen 35).  

 

Upravičenec mora zagotoviti, da lahko agencija, Komisija, Evropsko računsko sodišče in 

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) svoje pravice iz členov 22 in 23 uveljavljajo 

tudi pri njegovih podizvajalcih. 

 

Upravičenec mora zagotoviti, da se njegove obveznosti iz členov 35, 36, 38 in 46 uporabljajo 

tudi za podizvajalce. 

 

13.2  Posledice neskladnosti 

 

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

lahko zmanjšajo (glej člen 43).  
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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 

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  

 

Upravičenec mora med izvajanjem ukrepa ali pozneje posredovati vse informacije, ki se 

zahtevajo zaradi preverjanja pravilnega izvajanja ukrepa in izpolnjevanja obveznosti iz 

sporazuma.  

 

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

bi verjetno vplivali na sporazum 

 

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. 

 

Upravičenec mora agencijo nemudoma obvestiti 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 spremembah njegovih 

pravnih, finančnih, tehničnih, organizacijskih ali lastniških okoliščin; 

 

(b) o okoliščinah, ki vplivajo na: 
 

(i) odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev ali 

 

(ii) izpolnjevanje zahtev iz sporazuma. 

 

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

lahko zmanjšajo (glej člen 43).  

 

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

poglavju 6. 

 

ČLEN 18 – HRANJENJE DOKUMENTOV – DOKAZILA 

 

18.1 Obveznost hranjenja dokumentov in drugih dokazil za utemeljitev prijavljenih 

stroškov 

 

Upravičenec mora tri leta po plačilu razlike hraniti ustrezne dokumente in druga dokazila o 

tem, da so se ustrezne naloge ali del ukrepa, kot je opisano v Prilogi 1, izvajali pravilno. 

Upravičencu ni treba opredeliti dejanskih kritih upravičenih stroškov ali predložiti dokazil 

(na primer računovodskih izkazov), da dokaže znesek, prijavljen kot pavšalni znesek. 

 

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

preiskav (glej člen 22).  

 

Če na podlagi sporazuma potekajo preverjanja, pregledi, revizije, preiskave, pravdni postopki 

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

upravičenec dokumente in druga dokazila hraniti do konca teh postopkov. 

 

Upravičenec mora hraniti izvirnike dokumentov. Digitalni in digitalizirani dokumenti se 

štejejo za izvirnike, če jih dovoljuje nacionalno pravo, ki se uporablja. Agencija lahko 

sprejme dokumente, ki niso izvirniki, če meni, da nudijo primerljivo zagotovilo. 

 

18.2 Posledice neskladnosti 

 

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

bili dovolj utemeljeni, šteli za neupravičene (glej člen 6) in bodo zavrnjeni (glej člen 42).  

 

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

poglavju 6. 

 

ČLEN 19 – PREDLOŽITEV KONČNIH REZULTATOV 

 

19.1 Obveznost predložitve končnih rezultatov  

 

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 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 
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20.1 Obveznost predložitve poročila  

 

Upravičenec mora agenciji predložiti (glej člen 52) končno poročilo, določeno v tem členu. 

To poročilo vključuje zahtevek za plačilo in ga je treba sestaviti s pomočjo obrazcev in 

predlog iz elektronskega sistema komunikacije (glej člen 52).  

 

20.2 Obdobje poročanja 

 

Ukrep ima eno obdobje poročanja: 

 

 – OP1: od meseca 1 do meseca [X] 

 

20.3 Redna poročila – zahtevki za vmesna plačila 

 

Ni relevantno. 

 

20.4 Končno poročilo – zahtevek za plačilo razlike 

 

Upravičenec mora v 60 dneh po koncu obdobja poročanja agenciji predložiti (glej člen 52) 

končno poročilo, ki vključuje zahtevek za plačilo razlike. 

 

Končno poročilo mora vključevati naslednje: 

 

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

 

(i) pregled rezultatov; 

 

(ii) sklepe o ukrepu; 

 

(iii) odgovore na „vprašalnik“, ki obsega vprašanja, povezana z izvajanjem ukrepa 

ter gospodarskim in družbenim vplivom, zlasti v okviru ključnih kazalnikov 

uspešnosti programa Obzorje 2020 in zahtev za spremljanje programa 

Obzorje 2020; 

 

(b) „končno finančno poročilo“, ki vsebuje „računovodski izkaz“ (glej Prilogo 4) in 

vključuje zahtevek za plačilo razlike.  

 

V računovodskem izkazu morajo biti podrobno navedeni upravičeni stroški (stroški v 

pavšalnem znesku; glej člen 6 in Prilogo 2). 

 

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

 

Upravičenec mora potrditi, da: 

 

- so predložene informacije popolne, zanesljive in resnične; 

 

- so prijavljeni stroški upravičeni (tj. da se je ukrep pravilno izvedel; glej 

člen 6); 
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- je stroške (tj. pravilno izvajanje ukrepa) mogoče utemeljiti z ustreznimi 

dokumenti in dokazili (glej člen 18), ki se bodo predložili na zahtevo (glej 

člen 17) ali v okviru preverjanj, pregledov, revizij in preiskav (glej 

člen 22). 

 

20.5 Informacije o nastalih skupnih izdatkih 

 

Ni relevantno. 

 

20.6 Valuta računovodskih izkazov  

 

Računovodski izkaz je treba sestaviti v eurih.  

 

20.7 Jezik poročila 

 

Poročilo (končno tehnično in končno finančno poročilo, vključno z računovodskim izkazom) 

je treba predložiti v jeziku sporazuma. 

 

20.8 Posledice neskladnosti  

 

Če predloženo poročilo ni v skladu s tem členom, lahko agencija prekine rok za plačilo (glej 

člen 47) in uporabi katerega koli od drugih ukrepov, opisanih v poglavju 6. 

 

Če upravičenec prekrši svojo obveznost predložitve poročila in te obveznosti ne izpolni v 

30 dneh po pisnem opominu, 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 

 

Upravičencu se izvršijo naslednja plačila: 

 

- eno plačilo predhodnega financiranja; 

 

- 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 upravičencu zagotovijo likvidnostna sredstva. 

 

Predhodno financiranje ostane v lasti EU do končnega plačila. 

 

Znesek predhodnega financiranja bo [vstavite znesek (vstavite znesek z besedo)] EUR.  

 

Agencija bo, razen če se uporablja člen 48, izvedla plačilo predhodnega financiranja 

upravičencu v 30 dneh bodisi od datuma začetka veljavnosti sporazuma (glej člen 58) bodisi 
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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“. 

 

21.3 Vmesna plačila – znesek – izračun 

 

Ni relevantno. 

 

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 ima upravičenec 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 končnega poročila (glej člen 20.4), razen če se 

uporablja člen 47 ali 48. 

 

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

skladnosti, verodostojnosti, popolnosti ali točnosti njegove vsebine. 

 

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

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

financiranja: 

 

{končni znesek nepovratnih sredstev (glej člen 5.3), 
 

od česar se odšteje 

 

že izvršeni znesek predhodnega financiranja}. 

 

Ob plačilu razlike se bo znesek, ki se je zadržal za jamstveni sklad (glej zgoraj), sprostil in 

 

- če je razlika pozitivna: se bo sproščeni znesek v celoti plačal upravičencu skupaj z 

dolgovanim zneskom razlike;  

 

- če je razlika negativna (plačilo razlike v obliki izterjave): se bo odštela od 

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

 

- pozitiven, se bo plačal upravičencu, 

 

- negativen, se bo izterjal.  
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Znesek, ki ga je treba plačati, pa se lahko brez soglasja upravičenca pobota s katerim koli 

drugim zneskom, ki ga upravičenec dolguje agenciji, Komisiji ali drugi izvajalski agenciji (v 

okviru proračuna EU ali Euratoma), in sicer do najvišjega prispevka EU, ki je za upravičenca 

naveden v oceni proračuna (glej Prilogo 2). 

 

21.5 Obvestilo o zapadlih zneskih 

 

Agencija bo upravičenca uradno obvestila o zapadlem znesku in navedla končni znesek 

nepovratnih sredstev.  

 

V primeru zmanjšanja nepovratnih sredstev ali izterjave neupravičenih zneskov bo pred 

obvestilom opravljen kontradiktorni postopek, ki je določen v členih 43 in 44. 

 

21.6 Valuta plačil  

 

Agencija bo vsa plačila izvršila v eurih.  

 

21.7 Plačila upravičencu  

 

Plačila se izvršijo upravičencu.  

 

S plačili se agencija razreši obveznosti plačila.  

 

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: […]]
6
] 

 

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  

 

Za plačila agencije se šteje, da so izvršena na dan, ko so knjižena v breme njenega računa.  

 

21.11 Posledice neskladnosti 

                                                 
6 Za države, v katerih se koda IBAN ne uporablja, se uporablja koda BIC ali SWIFT. 
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21.11.1 Če agencija plačila ne izvrši v roku za plačilo (glej zgoraj), je upravičenec upravičen 

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 upravičencu plačale samo 

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

 

Zamudne obresti se ne obračunajo, če je upravičenec država članica 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 Ni relevantno. 

 

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.  

 

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

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 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 upravičencu. Slednji ima pravico, da nasprotuje imenovanju na podlagi poslovne 

zaupnosti.  

 

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).  

 

Od upravičenca se lahko zahteva, da sodeluje na sestankih, med drugim tudi z zunanjimi 

strokovnjaki.  

 

Upravičenec mora 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 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.  

 

Revizije se lahko začnejo do dveh let po plačilu razlike. O njih se uradno obvesti 

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 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 upravičencu. Slednji ima pravico, da nasprotuje imenovanju na podlagi poslovne 

zaupnosti.  
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Upravičenec mora v zahtevanem roku predložiti vse informacije za preverjanje skladnosti s 

sporazumom.  

 

Upravičenec mora 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 upravičenca, ki 

mora v 30 dneh uradno sporočiti svoje pripombe („kontradiktorni postopek revizije“). 

Agencija ali Komisija lahko to obdobje v upravičenih primerih podaljša. 

 

Pripombe upravičenca se bodo upoštevale v „končnem revizijskem poročilu“. Upravičenca 

se o poročilu uradno obvesti.  

 

Revizije (in revizijska poročila) so v jeziku sporazuma.  

 

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

namene rednega ocenjevanja pavšalnega zneska. 

 

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
7
 in št. 2185/96

8
 (in v skladu z določbami in 

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

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
9
. 

 

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

 

                                                 
7  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). 
8  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). 
9  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 (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba št. 966/2012) (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 
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22.4 Preverjanja, pregledi, revizije in preiskave za mednarodne organizacije  

 

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“). 

 

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 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 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  
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Agencija ali Komisija bo 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 

upravičenec:  

 

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

izvedljiva, ali 

 

(ii) ne predloži popravljenih računovodskih izkazov.  

 

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. 

 

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. 

 

Če agencija ali Komisija sprejme alternativno korekcijsko metodo, ki jo predlaga 

upravičenec, ga bo uradno obvestila o uporabi sprejete alternativne korekcijske metode.  

 

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

sorazmernosti. 

 

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. 

 

Če agencija ali Komisija sprejme alternativno pavšalno stopnjo, ki jo predlaga upravičenec, 

ga bo uradno obvestila o uporabi sprejete alternativne pavšalne stopnje.  

 

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.  

 

Ocene se lahko začnejo izvajati med izvajanjem ukrepa in do treh let po plačilu razlike. Šteje 

se, da se je ocena začela izvajati na dan uradnega obvestila upravičencu. 

  

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

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

 

Upravičenec mora 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.  
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ODDELEK 3 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z OBSTOJEČIM ZNANJEM 

IN REZULTATI 

 

PODODDELEK 1 SPLOŠNO 

 

ČLEN 23a – UPRAVLJANJE INTELEKTUALNE LASTNINE  

 

Ni relevantno. 

 

 

PODODDELEK 2 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z OBSTOJEČIM 

ZNANJEM  

 

ČLEN 24 – SPORAZUM O OBSTOJEČEM ZNANJU 

 

Ni relevantno. 

 

ČLEN 25 – PRAVICE DOSTOPA DO OBSTOJEČEGA ZNANJA  

 

Ni relevantno. 

 

PODODDELEK 3 PRAVICE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI Z REZULTATI 

 

ČLEN 26 – LASTNIŠTVO REZULTATOV  

 

Ni relevantno. 

 

ČLEN 27 – ZAŠČITA REZULTATOV – PREPOZNAVNOST SREDSTEV EU 

 

Ni relevantno. 

 

ČLEN 28 – IZKORIŠČANJE REZULTATOV  

 

Ni relevantno. 

 

ČLEN 29 – RAZŠIRJANJE REZULTATOV – PROST DOSTOP – 

PREPOZNAVNOST SREDSTEV EU 

Ni relevantno. 

 

ČLEN 30 – PRENOS REZULTATOV IN PODELJEVANJE LICENC ZANJE 

 

Ni relevantno. 

 

ČLEN 31 – PRAVICE DOSTOPA DO REZULTATOV 

 

Ni relevantno. 

 

 

ODDELEK 4 DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
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ČLEN 32 – POGOJI ZAPOSLOVANJA IN DELOVNI POGOJI ZA 

RAZISKOVALCE 

 

Ni relevantno. 

 

ČLEN 33 – ENAKOST SPOLOV 

 

Ni relevantno. 

 

ČLEN 34 – ETIKA IN RAZISKOVALNA INTEGRITETA 

 

34.1 Obveznost spoštovanja etičnih načel in načel raziskovalne integritete 

 

Upravičenec mora 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).   

 

Upravičenec mora zagotoviti, da so dejavnosti iz ukrepa izključno osredotočene na uporabo v 

civilne namene. 

 

Upravičenec mora 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. 

 

Upravičenec mora upoštevati najvišje standarde raziskovalne integritete, kot so na primer 

določeni v evropskem kodeksu ravnanja za raziskovalno integriteto
10

. 

 

To vključuje zlasti upoštevanje naslednjih bistvenih načel: 

 

                                                 
10  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


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 z enim 

upravičencem – SME Ph1 – v4.0 – 27. 2. 2017 

30 

- poštenost; 

 

- zanesljivost; 

 

- objektivnost; 

 

- nepristranskost, 

 

- odprta komunikacija; 

 

- dolžnost skrbnega ravnanja; 

 

- pravičnost ter 

 

- odgovornost do prihodnjih raziskovalcev in znanstvenikov. 

 

To pomeni, da mora upravičenec 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 upravičenca [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.  

 

Upravičenec mora pred začetkom izvajanja dejavnosti, ki odpirajo etična vprašanja, pridobiti: 
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(a) vsa mnenja etičnega odbora, ki se zahtevajo v skladu z nacionalnim pravom, in 

 

(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 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  

 

- upravičenec 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 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 

 

Upravičenec mora sprejeti vse ukrepe, s katerimi bo preprečil, da bi bilo nepristransko in 

objektivno izvajanje ukrepa ogroženo zaradi gospodarskega interesa, političnih ali 

narodnostnih razlogov, družinskih ali čustvenih vezi ali kakršnega koli drugega skupnega 

interesa (v nadaljnjem besedilu: navzkrižje interesov). 

 

Agencijo mora brez odlašanja uradno obvestiti o vseh okoliščinah, ki predstavljajo ali bi 

lahko bile podlaga za navzkrižje interesov, ter nemudoma sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi 

te okoliščine odpravil.  

 

Agencija lahko preveri, ali so sprejeti ukrepi ustrezni, in zahteva, da se v za to določenem 

roku sprejmejo dodatni ukrepi. 

 

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

lahko zmanjšajo (glej člen 43), sporazum pa se lahko odpove (glej člen 50). 

 

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

poglavju 6. 

 

ČLEN 36 – ZAUPNOST 

 

36.1 Splošna obveznost ohranjanja zaupnosti 

 

Stranke morajo ohranjati zaupnost vseh podatkov, dokumentov ali drugega gradiva (v kakršni 

koli obliki), ki so v času razkritja opredeljeni kot zaupni (v nadaljnjem besedilu: zaupne 

informacije). 

 

Zaupne informacije lahko uporabljajo za izvajanje sporazuma. Agencija lahko zaupne 

informacije razkrije tudi svojemu osebju ter drugim institucijam in organom EU.  

 

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 

 

Ni relevantno. 

 

ČLEN 38 – PROMOVIRANJE UKREPA – PREPOZNAVNOST SREDSTEV EU 

 

38.1 Obveznost promoviranja ukrepa in njegovih rezultatov – informacije o 

sredstvih EU – obveznost in pravica do uporabe emblema EU – izjava o omejitvi 

odgovornosti agencije in Komisije – pravica agencije in Komisije do uporabe 

gradiva, dokumentov ali informacij 
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Upravičenec mora promovirati ukrep in njegove rezultate.  

 

Pri vsaki dejavnosti obveščanja, povezani z ukrepom, je treba: 

 

(a) prikazati emblem EU in  

 

(b) vključiti naslednje besedilo: 

 
„Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 

na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. [številka].“ 

 

Pri vsaki dejavnosti obveščanja, povezani z ukrepom, je treba navesti, da se pri tem odraža 

samo stališče avtorja in da agencija in Komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo 

informacij, ki so tam vsebovane. 

 

Agencija in Komisija lahko za svoje dejavnosti obveščanja in objavljanja uporabita 

informacije, ki so povezane z ukrepom, dokumente, zlasti povzetke za objavo in končne 

rezultate za javnost, ter katero koli drugo gradivo, kot je slikovno ali avdiovizualno gradivo, 

prejete od upravičenca (med drugim tudi v elektronski obliki). 

 

Pravica do uporabe gradiva, dokumentov in informacij upravičenca vključuje: 

 

(a) uporabo za lastne namene (zlasti dajanje na razpolago osebam, ki delajo za 

agencijo, 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 brez pravice do razmnoževanja ali izkoriščanja rezultatov; 

 

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

 

(g) arhiviranje v skladu z veljavnimi pravili za upravljanje dokumentov in 

 

(h) pravico, da se tretjim osebam dovoli delovanje v njegovem imenu ali da se jim 

podeli podlicenca za načine izkoriščanja rezultatov, določene v točkah (b), (c), (d) in 
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(f), če je to potrebno za dejavnosti agencije ali Komisije na področju obveščanja in 

objavljanja. 

 

38.2 Posledice neskladnosti 

 

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

lahko zmanjšajo (glej člen 43).  

 

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

poglavju 6. 

 

ČLEN 39 – 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
11

 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 upravičenca na področju obdelave osebnih podatkov  

 

Upravičenec mora osebne podatke iz sporazuma obdelati v skladu s pravom EU in 

nacionalnim pravom o varstvu podatkov, ki se uporabljata (vključno z zahtevami glede 

dovoljenj ali obveščanja). 

 

39.3 Posledice neskladnosti 

 

Če upravičenec prekrši katero koli od svojih obveznosti iz člena 39.2, lahko agencija uporabi 

katerega koli od ukrepov, opisanih v poglavju 6. 

 

ČLEN 40 – ODSTOP TERJATEV ZA PLAČILA OD AGENCIJE  

                                                 
11  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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Upravičenec ne sme odstopiti terjatev za plačila od agencije nobeni tretji osebi, razen če to 

agencija odobri na podlagi utemeljene pisne zahteve.  

 

Če agencija odstopa terjatve ne sprejme ali če pogoji odstopa niso upoštevani, odstop nanjo 

nima učinka. 

 

Odstop terjatve v nobenih okoliščinah ne razreši upravičenca od njegovih obveznosti do 

agencije. 

 

 

POGLAVJE 5 VLOGE IN ODGOVORNOSTI UPRAVIČENCA – ODNOSI Z 

DOPOLNILNIMI UPRAVIČENCI – ODNOSI S PARTNERJI PRI 

SKUPNEM UKREPU 

 

ČLEN 41 – VLOGE IN ODGOVORNOSTI UPRAVIČENCA – ODNOSI Z 

DOPOLNILNIMI UPRAVIČENCI – ODNOSI S PARTNERJI PRI 

SKUPNEM UKREPU 

 

41.1 Vloge in odgovornosti do agencije    

 

Upravičenec je v celoti odgovoren za izvajanje ukrepa in upoštevanje sporazuma.  

 

Upravičenec mora: 

 

(a) spremljati, ali se ukrep pravilno izvaja (glej člen 7); 

 

(b) nemudoma obvestiti agencijo o kakršnem koli dogodku ali okoliščini, ki bi verjetno 

znatno vplivala na izvajanje ukrepa ali povzročila zamudo pri izvajanju ukrepa (glej 

člen 17); 

 

(c) predložiti agenciji končne rezultate in poročilo (glej člena 19 in 20);  

 

(d)  agenciji pravočasno predložiti vse dokumente ali informacije, ki jih zahteva;  

 

in teh nalog ne sme prenesti na nobeno tretjo osebo ali jih oddati v podizvajanje tretji osebi. 

 

41.2 Notranja razdelitev vlog in odgovornosti 

 

Ni relevantno. 

 

41.3 Notranji dogovori med upravičenci – konzorcijska pogodba 

 

Ni relevantno. 

 

41.4 Odnosi z dopolnilnimi upravičenci – sporazum o sodelovanju  

 

Ni relevantno. 
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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 ob plačilu razlike ali pozneje zavrnila vse neupravičene stroške (tj. če se ukrep, 

kot je opisan v Prilogi 1, ne izvaja pravilno; glej člen 6), zlasti po preverjanjih, pregledih, 

revizijah ali preiskavah (glej člen 22). 

 

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 sorazmerno glede na neizvedene naloge ali dele ukrepa. 

 

Če zavrnitev stroškov ni podlaga za izterjavo (glej člen 44), agencija uradno obvestila 

upravičenca o zavrnitvi stroškov, zneskih in razlogih za zavrnitev (po potrebi skupaj z 

obvestilom o zapadlih zneskih; glej člen 21.5). Upravičenec lahko v 30 dneh od prejema 

obvestila agencijo uradno obvesti o svojem nestrinjanju in razlogih zanj.  

 

Če 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 plačilu razlike, jih bo odštela od skupnih upravičenih 

prijavljenih stroškov za ukrep v računovodskem izkazu (glej člen 20.4). Nato bo izračunala 

plačilo razlike, kot je določeno v členu 21.4.    

 

Če agencija zavrne stroške po plačilu razlike, bo zavrnjeni znesek odštela od skupnih 

upravičenih prijavljenih stroškov v računovodskem izkazu. Nato bo izračunala popravljeni 

končni znesek nepovratnih sredstev, kot je določeno v členu 5.4.  

 

ČLEN 43 – ZMANJŠANJE NEPOVRATNIH SREDSTEV 

 

43.1 Pogoji 
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Agencija lahko ob plačilu razlike ali pozneje zmanjša najvišji znesek nepovratnih sredstev 

(glej člen 5.1), 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 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 

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). 

 

Zaradi nepravilnega izvajanja ukrepa, kot je opisano v Prilogi 1, se nepovratna sredstva ne 

bodo zmanjšala, ampak se bodo zavrnili stroški (glej člen 42). 

 

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 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, 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 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 (glej člen 5.4). Če je popravljeni končni znesek 

nepovratnih sredstev nižji kot končni znesek nepovratnih sredstev, bo agencija izterjala 

razliko (glej člen 44).  
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ČLEN 44 – IZTERJAVA NEUPRAVIČENIH ZNESKOV  

 

44.1 Znesek za izterjavo – izračun – postopek 

 

Agencija bo ob plačilu razlike ali pozneje zahtevala vračilo vseh zneskov, ki so bili plačani, 

vendar niso upravičeni v okviru sporazuma.  

 

44.1.1  Izterjava po odpovedi sodelovanja upravičenca 

 

Ni relevantno. 

 

44.1.2  Izterjava ob plačilu razlike 

 

Če se plačilo razlike opravi kot izterjava (glej člen 21.4), bo agencija upravičenca v 

„predhodnem informativnem dopisu“ uradno obvestila:  

 

- o svoji nameri, da opravi izterjavo, dolgovanem znesku razlike in razlogih za to;  

 

- da namerava odšteti znesek za izterjavo od zneska, ki se je zadržal za jamstveni sklad, 

in 

 

- 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 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 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 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 

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 

upravičenca uradno naslovila opomin dolžniku v imenu jamstvenega sklada in 

izterjala znesek: 

 

(i) ni relevantno; 
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(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  

 

Če je popravljeni končni znesek nepovratnih sredstev (glej člen 5.4) nižji kot končni znesek 

nepovratnih sredstev, mora upravičenec agenciji plačati razliko. 

 

Agencija bo 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 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 

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 

upravičenca uradno naslovila opomin dolžniku v imenu jamstvenega sklada in 

izterjala znesek: 

 

(i) ni relevantno; 
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(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 utrpi upravičenec ali tretje osebe zaradi 

izvajanja sporazuma, vključno s hudo malomarnostjo. 

 

Agencija ni odgovorna za nobeno škodo, ki jo povzročijo upravičenec ali tretje osebe, ki 

sodelujejo pri ukrepu, zaradi izvajanja sporazuma.  

   

46.2 Odgovornost upravičenca 

 

Upravičenec mora, 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.  

 

 

ODDELEK 3 USTAVITEV, PREKINITEV IN ODPOVED 

 

ČLEN 47 – PREKINITEV ROKA ZA PLAČILO  

 

47.1 Pogoji 
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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) tehnično ali finančno poročilo ni bilo predloženo ali ni popolno oziroma če so 

potrebne dodatne informacije ali 

 

(c) obstaja dvom glede upravičenosti stroškov, prijavljenih v računovodskem izkazu, in 

so potrebna dodatna preverjanja, pregledi, revizije ali preiskave. 

 

47.2 Postopek 

 

Agencija bo upravičenca uradno obvestila o prekinitvi in razlogih zanjo.  

 

Prekinitev začne učinkovati na dan, ko agencija pošlje obvestilo (glej člen 52).  

 

Če pogoji za prekinitev roka za plačilo niso več izpolnjeni, se prekinitev odpravi in rok 

ponovno začne teči. 

 

Kadar prekinitev traja dlje kot dva meseca, lahko upravičenec agencijo vpraša, ali se bo 

prekinitev nadaljevala.  

 

Kadar je rok za plačilo prekinjen zaradi neskladnosti tehničnega ali finančnega poročila (glej 

člen 20) in popravljeno poročilo ali izkaz nista bila predložena oziroma sta bila predložena, 

vendar sta prav tako zavrnjena, lahko agencija odpove sporazum (glej člen 50.3.1(l)). 

 

ČLEN 48 – USTAVITEV PLAČIL  

 

48.1 Pogoji  

 

Agencija lahko kadar koli deloma ali v celoti ustavi plačila, 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 

 

(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).  
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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 upravičenca uradno obvestila:  

 

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

 

- da je pozvan, da predloži pripombe v 30 dneh po prejemu obvestila. 

 

Če agencija ne prejme pripomb ali sklene, da bo kljub prejetim pripombam nadaljevala 

postopek, upravičenca uradno obvesti o potrditvi ustavitve plačil. Drugače ga bo uradno 

obvestila o tem, da se postopek ustavitve plačil ne nadaljuje.  

 

Ustavitev plačil začne učinkovati na dan, ko agencija pošlje obvestilo o potrditvi.  

 

Če so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje plačil, se bo ustavitev odpravila. Agencija bo o tem 

upravičenca uradno obvestila. 

 

Upravičenec lahko prekine izvajanje ukrepa (glej člen 49.1) ali odpove sporazum (glej 

člen 50.1 in 50.2). 

 

ČLEN 49 – PREKINITEV IZVAJANJA UKREPA  

 

49.1 Prekinitev izvajanja ukrepa s strani upravičenca 

 

49.1.1  Pogoji  

 

Upravičenec lahko prekine 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 

 

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 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 sporazum 

odpove (glej člen 50). 
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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 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);  

 

(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), ali  

 

(c) se sumi, da ukrep ni več znanstveno ali tehnološko ustrezen. 

 

49.2.2  Postopek 

 

Pred prekinitvijo izvajanja ukrepa bo agencija 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, 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 upravičenec prejme obvestilo o 

potrditvi (ali pozneje, če je to določeno v obvestilu). 

 

Če so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje izvajanja ukrepa, bo prekinitev odpravljena.  

 

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 
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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).   

 

Upravičenec zaradi prekinitve s strani agencije ne more zahtevati odškodnine (glej člen 46). 

 

Prekinitev izvajanja ukrepa ne vpliva na pravico agencije, da odpove sporazum (glej člen 50), 

zmanjša nepovratna sredstva ali izterja neupravičeno izplačane zneske (glej člena 43 in 44). 

 

ČLEN 50 – ODPOVED SPORAZUMA  

 

50.1 Odpoved sporazuma s strani upravičenca  

 

50.1.1  Pogoji in postopek 

 

Upravičenec lahko odpove sporazum. 

 

Upravičenec mora agencijo uradno obvestiti o odpovedi (glej člen 52) in navesti: 

 

- razloge zanjo in  

 

- datum, ko odpoved začne učinkovati. Obvestilo mora biti poslano pred tem datumom. 

 

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 

 

Upravičenec mora v 60 dneh od začetka učinkovanja odpovedi predložiti končno poročilo 

(glej člen 20). 

 

Če agencija poročila ne prejme v roku (glej zgoraj), ne bodo povrnjeni nobeni stroški. 

 

Agencija bo na podlagi predloženega poročila, upravičenih stroškov in izpolnjevanja drugih 

obveznosti iz sporazuma izračunala končni znesek nepovratnih sredstev (glej člen 5.3) in 

razliko (glej člen 21).  

 

V primeru nepravilne odpovedi se bodo nepovratna sredstva zmanjšala za 100 % (glej 

člen 43). 

 

50.2 Odpoved sodelovanja enega ali več upravičencev s strani upravičencev  
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Ni relevantno. 

 

50.3 Odpoved sporazuma s strani agencije  

 

50.3.1  Pogoji 

 

Agencija lahko odpove sporazum, če: 

 

(a) ni relevantno; 

 

(b) bi sprememba pravnih, finančnih, tehničnih, organizacijskih ali lastniških okoliščin 

upravičenca verjetno znatno vplivala na izvajanje ukrepa ali povzročila zamudo pri 

izvajanju ukrepa ali če vzbuja dvome o sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev; 

 

(c) ni relevantno;  

 

(d) izvajanje ukrepa prepreči višja sila (glej člen 51) ali če ga je prekinil 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;  

 

(h) ukrep ni več znanstveno ali tehnološko ustrezen; 

 

(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  
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(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) ni relevantno. 

 

50.3.2  Postopek  

 

Pred odpovedjo sporazuma bo agencija upravičenca uradno obvestila:  

 

- o svoji nameri, da odpove sporazum, 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.   

 

Če agencija ne prejme pripomb ali sklene, da bo kljub prejetim pripombam nadaljevala 

postopek, upravičenca uradno obvesti o potrditvi odpovedi in datumu začetka njenega 

učinkovanja. Drugače ga bo uradno obvestila o tem, da se postopek ne nadaljuje.  

 

Odpoved bo začela učinkovati: 

 

- za odpovedi iz točk (b), (e), (g), (h) in (l.ii) zgoraj: na dan iz obvestila o potrditvi (glej 

zgoraj); 

 

- za odpovedi iz točk (d), (f), (k), (l.i) in (m) zgoraj: dan po tem, ko upravičenec prejme 

obvestilo o potrditvi. 

 

50.3.3 Učinki  

 

Upravičenec mora v 60 dneh od začetka učinkovanja odpovedi predložiti končno poročilo 

(glej člen 20). 

 

Če agencija poročila ne prejme v roku (glej zgoraj), ne bodo povrnjeni nobeni stroški. 

 

Agencija bo na podlagi predloženega poročila, upravičenih stroškov in izpolnjevanja drugih 

obveznosti iz sporazuma izračunala končni znesek nepovratnih sredstev (glej člen 5.3) in 

razliko (glej člen 21).  

 

To ne vpliva na pravico agencije, da zmanjša nepovratna sredstva (glej člen 43) ali naloži 

upravne sankcije (člen 45).  
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Upravičenec zaradi odpovedi s strani agencije ne more zahtevati odškodnine (glej člen 46). 

 

 

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 stranki ne moreta vplivati; 

 

- ga ni mogoče pripisati napaki ali malomarnosti z njune 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 drugo stranko, 

pri čemer je treba navesti njeno naravo, verjetno trajanje in pričakovane posledice. 

 

Stranki morata takoj sprejeti vse potrebne ukrepe, da čim bolj zmanjšata 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 STRANKAMA 

 

52.1 Načini in sredstva komuniciranja  

 

Komunikacija v okviru sporazuma (informacije, zahtevki, vloge, „uradna obvestila“ itn.) 

mora: 

 

- biti pisna in  
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- 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 

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] 

 

Agencija bo upravičenca 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. 
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Uradna obvestila v papirni obliki (le po plačilu razlike), naslovljena na upravičenca, morajo 

biti poslana na njegov uradni naslov, kot je naveden v registru upravičencev.  

 

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  

 

Ni relevantno.  

 

ČLEN 54 – IZRAČUN OBDOBIJ, DATUMOV IN ROKOV  

 

V skladu z Uredbo št. 1182/71
12

 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 

 

Stranka, ki zahteva spremembo sporazuma, mora v elektronskem sistemu komunikacije 

vložiti podpisani zahtevek za spremembo (glej člen 52). 

 

Zahtevek za spremembo sporazuma mora vključevati: 

 

- razloge zanjo; 

 

- ustrezna dokazila. 

 

Agencija lahko zahteva dodatne informacije. 

 

                                                 
12  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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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 stranki dogovorita, če takega 

dogovora ni, pa na dan, ko sprememba začne veljati.  

 

ČLEN 56 – PRISTOP K SPORAZUMU 

 

Ni relevantno. 

 

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. 

 

57.2 Reševanje sporov 

 

[Privzeta MOŽNOST 1: 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).] 

 

[MOŽNOST 2, če upravičenec ni iz EU (razen če ima upravičenec sedež v pridruženi 

državi
13

 s pridružitvenim sporazumom k programu Obzorje 2020, ki določa, da ima edino 

pristojnost Sodišče): Če spora v zvezi z razlago, uporabo ali veljavnostjo tega sporazuma ni 

mogoče rešiti sporazumno, imajo pristojna belgijska sodišča izključno pristojnost.] 

 

Če je spor povezan z upravnimi sankcijami, pobotom ali izvršljivim sklepom na podlagi 

člena 299 PDEU (glej člene 44, 45 in 46), mora upravičenec 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 upravičenca, odvisno, kaj je pozneje.  

 

 

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

11. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – 

Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov („uredba št. 1290/2013 o pravilih za sodelovanje“) (UL 

L 347, 20.12.2013, str. 81): „pridružena država“ pomeni tretjo državo, ki je podpisnica mednarodnega 

sporazuma z Unijo, kakor je opredeljen v členu 7 uredbe št. 1291/2013 o okvirnem programu Obzorje 2020. 

Člen 7 določa pogoje za sodelovanje držav, ki niso članice EU, v programu Obzorje 2020. 
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PODPISA 

 

 

 

Za 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

Stroški skupaj
Stopnja 

povračila v %

Najvišji 

prispevek EU
2

Najvišji znesek 

nepovratnih 

sredstev
3

Oblika stroškov
4

Upravičenec 71 429 70% 50 000 50 000

2 
To je teoretični  znesek prispevka EU, ki ga sistem izračuna samodejno (tako da pomnoži vse stroške, predvidene v proračunu, s stopnjo povračila). Ta 

teoretični  znesek je omejen z „najvišjim zneskom nepovratnih sredstev“ (ki ga Komisija/agencija določi za ukrep) (glej člen 5.1).

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

nepovratnih sredstev, vendar je lahko nižji.  

4 
Za oblike stroškov glej člen 5.

v pavšalnem znesku

50 000

1 
Za pogoje za upravičenost glej člen 6.

VZOREC PRILOGE 2 ZA SPORAZUM Z ENIM UPRAVIČENCEM – SME Ph1

OCENA PRORAČUNA UKREPA

Ocenjeni upravičeni
1

 stroški (po proračunski 

kategoriji)
Prispevek EU

A. Stroški študije izvedljivosti 

(neposredni in posredni 

stroški)
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ioblika tiska A4

Stroški 

skupaj

Stopnja 

povračila v %

Najvišji 

prispevek EU

Zahtevani 

prispevek EU

Oblika stroškov
2

Upravičenec 71 429 70% 50 000 50 000

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).

1 
Za pogoje za upravičenost glej člen 6. 

2 
Za oblike stroškov glej člen 5.

Upravičenec potrjuje, da:

VZOREC PRILOGE 4 ZA SPORAZUM Z ENIM UPRAVIČENCEM – SME Ph1

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

Upravičeni
1

 stroški (po proračunski 

kategoriji)
Prispevek EU

A. Stroški študije izvedljivosti 

(neposredni in posredni 

stroški) 

v pavšalnem znesku

50 000

 


