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EVROPSKA KOMISIJA 
Generalni direktorat za konkurenco 
 
Politika in strateška podpora 
Direktorat A  
 

 

Razpis za zbiranje predlogov za leto 2013 

 

USPOSABLJANJE NACIONALNIH SODNIKOV O KONKURENČNEM PRAVU EU 

IN 

PRAVOSODNO SODELOVANJE MED NACIONALNIMI SODNIKI 

 

1. Uvod 

1.1 Evropski parlament in Svet sta 25. septembra 2007 sprejela Sklep št. 1149/2007/ES o 

vzpostavitvi posebnega programa Civilno pravosodje za obdobje 2007–2013 v okviru 

splošnega programa Temeljne pravice in pravosodje. Eden izmed ukrepov, ki jih zajema 

navedeni sklep, se nanaša na usposabljanje nacionalnih sodnikov o evropski zakonodaji. Zato 

se lahko nepovratna sredstva dodelijo za podporo ukrepom, ki jih sprejmejo organi za 

spodbujanje pravosodnega sodelovanja in drugim ukrepom, katerih cilj je spodbujanje 

usposabljanja o evropskem konkurenčnem pravu za nacionalne sodnike in sodelovanje med 

njimi. 

1.2 Ukrepi, načrtovani za usposabljanje nacionalnih sodnikov in pravosodno sodelovanje, so v 

nadaljnjem besedilu navedeni kot „projekti“.  

1.3 Organi, ki vložijo predloge, se v nadaljnjem besedilu navajajo kot „vložniki“. Uspešni 

vložniki, katerim so bila dodeljena nepovratna sredstva, so navedeni kot „upravičenci“. 

2. Cilji  

Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je sofinanciranje projektov, katerih cilj je spodbujanje 

pravosodnega sodelovanja in usposabljanja nacionalnih sodnikov v okviru uveljavljanja 

evropskih protimonopolnih pravil. V okviru teh sta člena 101 in 102 PDEU, pravila o državni 

pomoči, vključno s členoma 107 in 108 PDEU in zasebno uveljavljanje pravil konkurence EU 

pred nacionalnimi sodišči, vključno z odškodninskimi tožbami zaradi kršitev protimonopolnih 

pravil. Končni cilj je zagotoviti usklajenost zakonodaje EU o konkurenci s prispevanjem k 

njenemu pravilnemu razvoju in izvajanju v državah članicah.  

Z nepovratnimi sredstvi v okviru tega razpisa se sofinancirajo projekti, ki so osredotočeni na: 
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 zagotavljanje, da nacionalna sodišča skladno in dosledno uporabljajo evropska 

konkurenčna pravila, vključno s členoma 101 in 102 PDEU, in/ali pravila državne pomoči 

v skladu s členoma 107 in 108 PDEU. Sem spadajo tudi pravna sredstva za učinkovito 

izvrševanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz zgoraj navedenih določb; 

 

 izboljšanje in spodbujanje sodelovanja med nacionalnimi sodniki na področju 

evropskega konkurenčnega prava; to vključuje uporabo posebnih mehanizmov 

sodelovanja med nacionalnimi sodniki in organi za konkurenco (vključno z Evropsko 

komisijo in posebnimi pravili sodelovanja iz Uredbe (ES) št. 1/2003 ali Obvestila o 

izvrševanju zakonodaje o državni pomoči
1
), ter povezovanje v mreže in izmenjavo 

informacij med nacionalnimi sodniki; 

 posebne učne potrebe (v primeru projektov v zvezi z usposabljanjem sodnikov) sodnikov, ki 

se udeležijo usposabljanja. Te učne potrebe so opredeljene glede na vsebino usposabljanj 

ter oseb, ki sodelujejo v njih.  

Tem ciljem je najlaže slediti s projekti, ki se posebej osredotočajo zlasti na vlogo sodnikov pri 

uporabi zgoraj navedenega konkurenčnega prava, posebne funkcije, ki jih imajo sodniki (v 

skladu z zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo), njihove potrebe (zlasti informacijske), ter 

njihovo posebno delovno okolje in že obstoječa usposabljanja in znanja. Splošne informacije 

o konkurenčnem pravu so manj primerne za izpolnjevanje teh ciljev.  

2.1 Področje uporabe in pričakovani rezultati 

Projekti morajo zajemati uporabo konkurenčnih pravil EU, vključno s členoma 101 in 102 

PDEU, in/ali pravil o državni pomoči in/ali zasebno uveljavljanje zakonodaje. 

Projekti morajo izpolnjevati navedene cilje in jasno izkazovati njihovo dodano vrednost za 

EU. Vsebino projektov je treba prilagoditi potrebam ciljnih skupin, da bo zagotavljala 

sodelovanje izvajalcev. Projekti bi morali biti zasnovani na k praksi usmerjenih učnih 

metodah in/ali inovativnih učnih metodah (vključno s kombiniranim učenjem, e-učenjem in 

simulacijami). Rezultati projektov naj imajo velik in dolgotrajen učinek. 

2.2 Ciljna skupina 

Ciljna skupina morajo biti nacionalni sodniki, ki obravnavajo konkurenčne zadeve na 

nacionalni ravni, vključno z nacionalnimi tožilci, sodniškimi pripravniki in pravniki iz 

sodniških kabinetov ali nacionalnih sodišč v državah upravičenkah
2
. 

                                                 
1 
Obvestilo Komisije o izvrševanju zakonodaje o državni pomoči na nacionalnih sodiščih, UL C 85, 9.4.2009, str. 1-22. 

2 Za namene te točke izraz „države upravičenke“ pomeni države članice EU z izjemo Danske, saj, kot je navedeno v 

uvodni izjavi 19 Sklepa št. 1149/2007/ES, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa in je ta zato ne zavezuje niti ga ni 

dolžna uporabljati. Ta program je odprt tudi za sodelovanje organizacij iz držav pristopnic in kandidatk za članice EU ter 

držav zahodnega Balkana, ki so vključene v stabilizacijsko-pridružitveni proces, vendar morajo te države, preden se jih 

lahko financira, izpolnjevati posebne pogoje (t.j.: te države so že podpisale Memorandum o soglasju, da lahko sodelujejo 

v Programu, in že prispevajo v proračun Evropske unije). Republika Hrvaška je tak Memorandum podpisala 

15. decembra 2011. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:08:02:32003R0001:SL:PDF
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 Ciljna skupina, kot je opredeljena v prvem odstavku, se v nadaljnjem besedilu navaja kot 

„nacionalni sodniki“ kot celota. 

Projekti so lahko namenjeni ciljni skupini ene ali več upravičenih držav. Vendar je treba 

projekte organizirati tako, da sta vanje vključeni vsaj dve državi (glej oddelek 6.1). 

 Sodniki iz držav, ki niso naštete kot države upravičenke, in osebe, ki niso sodniki, lahko 

sodelujejo pri projektih, če znatni delež občinstva sestavljajo nacionalni sodniki, kakor je 

opredeljeno v prvem odstavku. Vendar se stroškov, povezanih z njihovim sodelovanjem, ne 

sme šteti za upravičene stroške. 

3. Prednostne naloge razpisa 

3.1 Prednostna področja 

Vložniki morajo jasno navesti, katere od prednostnih nalog, navedenih v nadaljevanju, so 

obravnavane v njihovem predlogu. Projekti morajo obravnavati vsaj eno od naslednjih 

področij: 

a) izboljšanje znanja, uporabe in razlage konkurenčnega prava EU; 

Projekti morajo obsegati dejavnosti usposabljanja v obliki konferenc, seminarjev, 

kolokvijev, srečanj in simpozijev ter kratkoročne ali dolgoročne tečaje usposabljanja o 

konkurenčnem pravu EU za ciljne skupine, kot je določeno v točki 2.2. 

b) podporo nacionalnim pravosodnim institucijam v obliki znanja o konkurenčnem pravu; 

Projekte, predložene v okviru te kategorije, mora organizirati ena ali več nacionalnih 

pravosodnih institucij, zlasti v začetnem obdobju usposabljanja sodnikov in tožilcev – v 

zvezi z uporabo konkurenčnega prava EU. 

c) izboljšanje in/ali oblikovanje sodelovanja/mrež; 

Projekti morajo zajemati dejavnosti, ki spodbujajo sodelovanje in/ali povezovanje med 

nacionalnimi sodniki, zlasti med pravosodnimi organi ali drugimi javnimi ali zasebnimi 

organizacijami ali združenji, ki so dejavna na področju uporabe konkurenčnega prava EU 

s strani nacionalnih sodnikov ali tistih, ki so odgovorni za spodbujanje ali spremljanje, ali 

nacionalni sodniki pravilno uporabljajo konkurenčno pravo EU. 

Projekti lahko zajemajo tudi nadgradnjo in/ali povezovanje podatkovnih zbirk ali spletnih 

orodij, ki presegajo meje EU in je njihov namen oblikovati ali okrepiti sodelovanje in 

razširjanje informacij med sodniki na nacionalni in evropski ravni. 

Prednost bodo imeli trije zgoraj navedeni vidiki. Če bodo na voljo še preostala sredstva, lahko 

Komisija za ocenjevanje odloči, da jih dodeli tudi projektom, osredotočenim na:  

d) razvoj pravno jezikovnih znanj pravosodnega osebja (glej točko 2.2) 

Projekti morajo zajemati razvoj jezikovnega znanja, povezanega s pravno terminologijo, 

ki se uporablja v delovnem okolju pravosodnega osebja, vključenega v uporabo 
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konkurenčnega prava. Projekti morajo obsegati posebne pravno jezikovne dejavnosti 

usposabljanja v obliki kratkoročnih ali dolgoročnih tečajev usposabljanja. Glavni cilj 

projektov bi moralo biti premagovanje geografskih/jezikovnih ovir v korist vzpostavitve 

skupnega evropskega pravosodnega znanja.  

3.2 Geografsko področje uporabe 

Projekti morajo biti usmerjeni na državljane vsaj ene države (glej točko 2.2), vendar bodo 

dodatne točke dodeljene projektom, ki zajemajo državljane več različnih držav (glede ciljne 

skupine in/ali partnerstva) na evropski ravni in/ali ravni držav, ki so imele v preteklosti na 

voljo manj projektov, financiranih v okviru Programa usposabljanja nacionalnih sodnikov o 

konkurenčnem pravu
3
. 

4. Časovni razpored in proračun, ki je na voljo 

 Faze Okvirno obdobje 

a) Objava razpisa  16/02/2013 

b) Rok za oddajo vlog 30/04/2013 

c) Obdobje vrednotenja od maja do julija 2013 

d) Informacije za vložnike od septembra do oktobra 

2013 

e) Podpis sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev  od oktobra do novembra 

2013 

f) Datum začetka izvajanja ukrepa / delovnega 

programa 

januar 2014 

 

 Skupni proračun, namenjen sofinanciranju projektov, predloženih v okviru tega razpisa, je 

800 000 EUR 

 Ta znesek je odvisen od razpoložljivosti sredstev v predlogu proračuna za leto 2013, po tem 

ko ga sprejme proračunski organ ali je določen v začasnimi dvanajstinami. 

 Najvišji znesek nepovratnih sredstev, ki se lahko odobri, je 400 000 EUR, najnižji pa 

10 000 EUR.  

 Komisija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev. 

5. Dopustnost zahtev  

 Vloge je treba poslati najpozneje do roka za vložitev vlog, navedenih v oddelku 4. 

                                                 
3Podatki o številu usposobljenih sodnikov po državljanstvu so na voljo na našem spletišču: 
http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 
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 Vloge je treba vložiti v pisni obliki in poslati po pošti (glej oddelek 8) na podlagi obrazcev za 

vlogo in prilogami, ki so na voljo na 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 

 

Neizpolnjevanje teh zahtev povzroči zavrnitev vloge. 

 

6. Izločitev, upravičenost, merila za izbor in dodelitev 

6.1 Merila primernosti 

 

Za projekte mora veljati naslednje: 

 

a) predložiti jih morajo organi, javne ali zasebne organizacije, ki so zakonito ustanovljeni v eni 

od držav upravičenk. Organizacije iz tretjih držav lahko sodelujejo kot pridružene partnerice, 

vendar ne smejo predložiti projektov ali biti sovložnice (soupravičenke). 

 

Organi, ki jih je ustanovila Evropska unija in za katere velja člen 208 finančne uredbe, nimajo 

pravice zaprositi za nepovratna sredstva, lahko pa se, če je tako določeno v pogojih razpisa za 

zbiranje predlogov, pridružijo vlogi. Vendar se njihovih stroškov ne sme sofinancirati z 

nepovratnimi sredstvi;  

 

(b)  biti morajo nadnacionalni in morajo vključevati organizacije iz vsaj dveh držav članic EU ali 

iz ene države članice in ene države upravičenke. Zahtevo za udeležbo se lahko izpolni prek 

soorganizacije ukrepa ali s sodelovanjem, na primer kot govornik(-i), udeleženci, itd.;  

 

c) namenjeni morajo biti članom ciljne skupine, kot je določeno v točki 2.2 tega razpisa za 

zbiranje predlogov; 

 

d) vsebovati morajo uravnotežen proračun, ki obsega vire sofinanciranja, ki niso iz proračuna 

EU (sofinanciranje EU lahko predstavlja največ do 80 % skupnih upravičenih stroškov); 

 

e) nanašati se morajo na nepovratna sredstva EU, ki ne smejo biti nižja od 10 000 EUR ali višja 

od 400 000 EUR; 

 

f) ne smejo biti končani ali začeti pred datumom vložitve vloge za nepovratna sredstva. 

 

6.2 Merila za izločitev 

 

6.2.1   Izločitev iz sodelovanja na javnem razpisu 

Vložnik bo izločen iz sodelovanja v tem razpisu za zbiranje predlogov, če: 

(a) je proti njemu uveden stečajni ali likvidacijski postopek ali postopek prisilne poravnave, 

če je sklenil dogovor z upniki, začasno prekinil poslovanje ali je proti njemu uveden 

postopek, ki se nanaša na te postopke, ali je v kakršnih koli podobnih okoliščinah, ki 

nastanejo iz podobnega postopka, predvidenega v nacionalni zakonodaji ali drugih 

predpisih; 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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(b) je bil sam ali so bile osebe, ki so pooblaščene za njegovo zastopanje, odločanje o njem ali 

imajo kontrolo nad njim, pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje v zvezi s svojim 

poslovanjem s strani pristojnega organa države članice; 

(c) mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi, vključno s sklepi EIB in 

mednarodnih organizacij, dokaže hujšo kršitev poklicnih pravil; 

(d) ne izpolnjuje svojih obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali 

davkov v skladu s pravnimi predpisi države, v kateri ima sedež, ali države, v kateri ima 

sedež naročnik, ali države, v kateri naj bi se pogodba izvajala; 

(e) če je bil sam ali so bile osebe, ki so pooblaščene za njegovo zastopanje, odločanje o njem 

ali imajo nadzor nad njim, pravnomočno obsojene zaradi goljufije, korupcije, sodelovanja 

v kriminalni združbi, pranja denarja ali druge nezakonite dejavnosti, ki škodi finančnim 

interesom Unije; 

(f) če zanj trenutno velja upravna kazen iz člena 109(1). 

6.2.2 Izločitev iz dodelitve sredstev: 

Vložniku se ne bo dodelila finančna pomoč, če se zanj v času postopka za dodelitev 

nepovratnih sredstev ugotovi: 

(g) da gre pri njem za navzkrižje interesov; 

(h) da je kriv napačnega prikazovanja pri zagotavljanju informacij, ki jih zahteva Komisija 

kot pogoj za sodelovanje v postopku za dodelitev nepovratnih sredstev, ali če informacij 

ne zagotovi; 

(i) da se je znašel v eni od okoliščin za izločitev, opredeljenih v oddelku 6.2. 

Vložnikom ali pridruženim subjektom (kjer je to primerno), ki so predložili zavajajoče 

informacije, se lahko izrečejo upravne in finančne kazni. 

Vložnik mora podpisati častno izjavo, s katero potrjuje, da ni v nobenem od položajev, 

navedenih v oddelku 6.2, in sicer z izpolnitvijo ustreznega obrazca, priloženega obrazcu 

vloge, ki je priložena pozivu za zbiranje predlogov, ter je na voljo na našem spletišču 

((http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html). Certificiranje se ne zahteva za 

nepovratna sredstva manjših vrednosti (≤ 60 000 EUR). 

 

6.3 Merila za izbor 

 

Predlogi, ki izpolnjujejo merila upravičenosti in merila za izločitev, se ocenijo na podlagi 

njihove finančne zmožnosti in operativne zmogljivosti. 

 

6.3.1  Finančna zmožnost
4
 

 

                                                 
4 Člen 131.3-132.1 FR, 202 RAP. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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Vložnik mora imeti stalna in zadostna finančna sredstva, da lahko opravlja svojo dejavnost v 

celotnem času trajanja projekta in mora prispevati k njenem financiranju. Finančna zmožnost 

bo ocenjena na podlagi naslednjih dokazil, ki jih je treba predložiti z vlogo (finančne 

zmožnosti se ne preverja pri javnih organih ali mednarodnih organizacijah): 

a) za nepovratna sredstva manjših vrednosti (≤ 60 000 EUR): častna izjava.  

b) za nepovratna sredstva, večja od 60 000 EUR: častna izjava in 

BODISI: 

izkaz poslovnega izida, bilanca stanja za zadnje proračunsko leto, za katerega je bil 

pripravljen zaključni račun;  

BODISI: 

pri novoustanovljenih subjektih se zaključni račun lahko nadomesti z zgoraj 

navedenimi dokazili. 

Evropska komisija lahko na podlagi teh dokazil, če meni da finančna zmožnost ni zadostno 

dokazana: 

o zahteva dodatne informacije, 

o predlaga sporazum o nepovratnih sredstvih brez predhodnega financiranja; 

o predlaga sporazum o predhodnem financiranju, izplačanem v obrokih; 

o predlaga sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev s predhodnim financiranjem, 

kritim z bančno garancijo
5
, 

o zavrne vlogo. 

6.3.2 Operativna sposobnost
6
 

Vložnik mora imeti strokovne sposobnosti in kvalifikacije, potrebne za dokončanje projekta 

ali delovnega programa. Vložnik mora predložiti častno izjavo in naslednja dokazila: 

 poročila o dejavnostih organizacije (če je primerno);  

 kratek opis, katere obstoječe strokovne sposobnosti/viri bodo uporabljeni za izvedbo 

projekta in/ali življenjepis oseb, ki so primarno odgovorne za upravljanje in izvajanje 

projekta; 

 izčrpen seznam prejšnjih izvedenih projektov in dejavnosti, ki so povezani s 

področjem politike zadevnega razpisa ali z ukrepi, ki jih je treba izvesti; 

 popis naravnih ali gospodarskih virov, vključenih v projekt. 

 

6.4 Merila za dodelitev 

 

                                                 
5 Člen 134 FR, 206 RAP. 
6 Člen 131,3 FR, 202 RAP. 
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Ocenjeni bodo le predlogi, ki izpolnjujejo zgoraj navedena izbirna merila. Cilj meril za 

dodelitev sredstev je zagotoviti, da se izberejo visoko kakovostni projekti ter da ti kolikor je 

mogoče izpolnjujejo cilje in prednostne naloge tega razpisa na stroškovno učinkovit način. 

Prizadevati si je treba za sinergijo z drugimi instrumenti in programi EU ter da se prepreči 

prekrivanje in podvajanje s tekočimi dejavnostmi. Vsi projekti bodo ocenjeni na podlagi 

naslednjih meril: 

 

1) Ustreznost glede ciljev in prednostnih nalog iz razpisa (30 točk) 

a) Obseg, v katerem predlog ustreza ciljem razpisa (10 točk) 

b) Obseg, v katerem predlog ustreza prednostnim področjem, določenim v razpisu (10 točk) 

c) Ustreznost aktivnosti/potreb usposabljanja, ki bi jih zadovoljil projekt in/ali ustreznost 

pričakovanih rezultatov in učinek za ciljno skupino (10 točk) 

2) Vsebinska kakovost projekta glede njegove zasnove, predstavitve, organizacije in 

izvajanja (30 točk) 

a) Ali sta metodologija (pristop, podrobnosti in specifičnost predlaganih ukrepov, kakovost 

govornikov, sistemi spremljanja, tržne strategije itd.) in časovni okvir primerna za dosego 

želenega rezultata projekta? (10 točk) 

b) Ali so predlagane dejavnosti ustrezno zasnovane za pričakovano ciljno skupino (10 točk)? 

c) V kolikšni meri je projekt organiziran z uravnoteženo razdelitvijo nalog in najboljšo izbiro 

strokovnega znanja (10 točk)? 

3) Ekonomska primernost / stroškovna učinkovitost (20 točk) 

a) Ali je terminski proračun projekta primeren glede na pričakovane rezultate (10 točk)? 

b) Ali je projekt stroškovno učinkovit (10 točk)? 

4) Razširjanje in trajnost (10 točk)  

a) Ali so vzpostavljeni učinkoviti načrti za ustrezno in pravočasno razširjanje/delitev 

rezultatov? (5 točk) 

b) b) Ali je verjetno, da bodo rezultati imeli trajnosten vpliv? (5 točk) 

5) Evropska razsežnost: geografski obseg projekta glede na partnerje, udeležence in ciljno 

skupino ter njegova dodana vrednost na evropski ravni (10 točk) 

a) Kako velika je dodana vrednost projekta (raznolikost narodnosti v okviru ciljne skupine 

in/ali partnerstva) na evropski ravni? (5 točk) 

b) Ali predlog ustreza geografskem območju, določenem v razpisu (5 točk)  
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Točke bodo dodeljene za projekte, ki vključujejo državljane držav, ki so imele v preteklosti 

manj projektov, financiranih v okviru Programa usposabljanja nacionalnih sodnikov o 

konkurenčnem pravu
7
. 

 

Projekt mora za pridobitev sredstev doseči najmanj 60 od 100 točk in najmanj 50 % možnih 

točk v okviru meril 1, 2 in 3. 

Komisija lahko med postopkom vrednotenja zahteva dodatna dokazila/pojasnila, tudi razgovor 

z vložnikom, o vseh potrebnih tehničnih in finančnih prilagoditvah. Ko bo končan postopek 

vrednotenja, ki obsega mnenje programskega odbora in sprejetje odločbe Komisije, bo 

Komisija obvestila vsakega vložnika o končni odločitvi in naslednjih korakih. Komisija bo nato 

začela izvajati postopke za pripravo sporazuma o dodelitvi sredstev uspešnim vlogam. 

7. Finančne določbe
8
 

7.1 Upravičenci morajo pri izvajanju projektov upoštevati Finančno uredbo (FU) (in zlasti naslov 

VI prvega dela) in njena izvedbena pravila (RAP) 2012
9
. 

7.2 Nepovratna sredstva, ki jih zagotavlja Program, ne smejo kriti celotnih stroškov ukrepa; 

prispevek EU je omejen na največ 80 % celotnih upravičenih stroškov ukrepa. Zato morajo 

vsaj 20 % skupnih upravičenih stroškov kriti vložnik, partnerji ali drugi financer.  

7.3 Nekumulativna dodelitev: sofinanciranja projekta v okviru tega programa ni mogoče 

kombinirati z drugim sofinanciranjem iz drugega programa, ki se financira iz proračuna 

Evropske unije. 

7.4 Prepoved retroaktivnosti: nobenih nepovratnih sredstev ni mogoče dodeliti za nazaj za 

ukrepe, ki so že končani.  Nepovratna sredstva se lahko dodeli za ukrep, ki se je že začel 

izvajati, samo če vložnik lahko dokaže, da je bilo nujno začeti ukrep pred podpisom 

sporazuma o nepovratnih sredstvih ali uradno obvestitvijo o odločbi o nepovratnih sredstvih. 

V takih primerih odhodki, upravičeni do financiranja, ne smejo nastati pred datumom vložitve 

vloge za nepovratna sredstva, razen v ustrezno utemeljenih izjemnih primerih, kot so določeni 

v temeljnem aktu (Sklep št. 1149/2007/ES). 

7.5 Prispevkov v naravi ni mogoče vključiti v proračun projekta kot odhodek in se jih ne priznava 

kot sofinanciranje. 

                                                 
7
 Podatki o številu usposabljanih sodnikov po državljanstvu so na voljo na našem 

spletiščui:http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 
8 Dodatne določbe so na voljo v Predlogi sporazuma o dodelitvi sredstev na našem spletišču. 
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, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:SL:PDF. 

 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) 

št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:362:FULL:EN:PDF#page=3. 

 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:SL:PDF
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7.6 Pravila o upravičenih stroških so navedena v splošnih pogojih osnutka sporazuma o dodelitvi 

nepovratnih sredstev, ki je priložen temu razpisu za zbiranje predlogov. 

7.7 Vložnik mora predložiti ocene proračuna v evrih. 

7.8 Stroški za nastanitev in obroke/pijačo se povrnejo kot pavšalni znesek na dan, znesek pa 

temelji na lestvici za nastanitev in dnevnice za službena potovanja osebja Evropske komisije. 

50 % dnevnega pavšalnega zneska se uporabi za pol dneva seminarjev. 

7.9 Upravičenec (ali soupravičenci v primeru več upravičencev) je vodilna oseba, kateri bodo 

izplačana nepovratna sredstva. Da bi bili stroški upravičeni, morajo vsi nastati pri 

upravičencu. Storitve/blago mora naročiti upravičenec, in računi morajo biti izdani na ime 

upravičenca. Če storitve/blago naročijo in plačajo drugi partnerji, štejejo za prispevke v 

naravi in se jih zato ne sme vključiti med upravičene stroške. 

7.10 Projekti morajo biti nepridobitni. Dobiček je opredeljen kot vsak znesek, za katerega seštevek 

dejanskih prihodkov projekta presega skupni znesek dejanskih stroškov. Vsak ugotovljen 

dobiček bo podlaga za sorazmerno znižanje zneska nepovratnih sredstev. 

7.11 Komisija lahko dodeli nepovratna sredstva, ki so nižja od zaprošenega zneska. Če je znesek, 

ki ga dodeli Komisija, nižji od finančne pomoči, ki jo je zahteval vložnik, mora ta priskrbeti 

potrebna dodatna sredstva ali zmanjšati celotne stroške projekta, da se zagotovi sposobnost 

preživetja projekta, ne da bi se s tem odmaknil od njenih ciljev ali vsebine. V drugih primerih 

se lahko odloči, da se pomoč dodeli le za del predlagane dejavnosti. Komisija ne bo 

zagotovila dvojnega financiranja za ta isti projekt. 

7.12 Znesek, ki ga dodeli Komisija, bo sorazmeren z ocenjenimi skupnimi stroški projekta in 

sorazmerno zmanjšan, če bodo skupni dejanski stroški nižji od ocenjenih skupnih stroškov. 

7.13 Glede dodeljenih nepovratnih sredstev mora biti sklenjen pisni sporazum, v katerem je 

opredeljen tudi način povračila določenega deleža upravičenih stroškov, ki so dejansko 

nastali. Sporazum o dodeljenih nepovratnih sredstvih za ukrep, sklenjen z enim ali več 

upravičenci, se bo uporabil za vsak primer posebej, če je to primerno. Sporazum je standarden 

in njegovih pogojev ni mogoče spremeniti niti se o njih pogajati; 

7.14 Plačilni pogoji: po splošnem pravilu se nepovratna sredstva Komisije izplačajo v dveh delih: 

predfinanciranje (do 50 % skupnega zneska nepovratnih sredstev) ob podpisu sporazuma o 

nepovratnih sredstvih na zahtevo upravičenca; in preostali znesek, ko Komisija prejme in 

odobri končno poročilo in končni finančni izkaz.  

8. Predložitev vlog 

8.1 Vloge je treba vložiti na podlagi standardnega obrazca za prijavo in mu priložiti zahtevane 

priloge, naštete v delu F.  

8.2 Podpisati ga mora oseba, ki je pooblaščena, da v imenu vložnika prevzema pravno zavezujoče 

obveznosti.  

8.3 Obrazce si lahko prenesete z naslednje spletne strani: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html
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 Služba za pomoč uporabnikom: vprašanja o razpisu za zbiranje predlogov se lahko pošljejo 

po e-pošti na naslov COMP TRAINING JUDGES@ec.europa.eu. 

8.4 Vloge morajo biti popolne (vključevati morajo vse listine, opredeljene v Prilogi 

„Kontrolni seznam za vložnike“), podpisane, datirane in predložene v dveh izvodih (en 

podpisan original in eno kopijo v elektronski obliki) najpozneje do torka 30. aprila 2013 po 

običajni pošti ali hitri pošti (kot je razvidno iz poštnega žiga ali na povratnici za priporočene 

pošiljke, ki jo izda pošta),   

če po pošti na naslov: 

European Commission 

Directorate General Competition – Unit A.6 

HT.3801 - TRAINING OF JUDGES CFP 2013 
MADO 06/08 

1049 Brussels 

Belgium 

če ročno ali po hitri pošti na naslov: 

European Commission 

Competition Directorate General – Unit A.6 

HT.3801 - TRAINING OF JUDGES CFP 2013 
Avenue du Bourget, 1 

1140 Evere 

Belgium 

 

Prosimo, da zagotovite, da je navedba: „CALL FOR PROPOSALS – NOT TO BE OPENED BY 

THE REGISTRY“, jasno navedena na ovojnici. 

 

 

8.5 Vloge se lahko vložijo v enem od uradnih jezikov Evropske unije, vendar po možnosti v 

angleščini in na obrazcu. Če vloge ne predložite v angleškem jeziku, je treba priložiti 

povzetek v angleščini.  

8.6 Kandidati bodo obveščeni o rezultatih ocenjevanja njihovih projektov, kakor hitro bo 

mogoče. Vendar bi se vložniki morali zavedati, da celoten postopek dodelitve nepovratnih 

sredstev ponavadi poteka približno 9 – 12 mesecev od objave razpisa za zbiranje 

predlogov. 

9.  Uvodni sestanek 

 Proračun za predlog mora zajemati potne stroške do in iz Bruslja ter 1 nočitev (po potrebi) 

za enega ali dva predstavnika usklajevalne organizacije (vključno z najmanj enim 

koordinatorjem projekta, vendar po možnosti tudi finančnim koordinatorjem, razen če ne 

gre za isto osebo). Kritje teh stroškov naj bi omogočilo uspešnim vložnikom, da sodelujejo 

na enodnevnem „uvodnem sestanku, namenjenem obravnavanju vodenja projekta, upravnih 

vidikov in obveznosti poročanja. 

10. Obdobje izvedbe projekta in drugi vidiki 
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10.1 Projekti lahko trajajo največ 24 mesecev. Kljub temu morajo vložniki zaradi trajanja 

postopka oddaje javnega naročila (glej točko 8.6) zagotoviti, da se ukrep ne bo začel izvajati 

pred podpisom sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev (glej tudi oddelek 7.4). 

10.2 Osnutek sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev bo postala pravno zavezujoč šele po 

tem, ko ga s podpisom potrdi Komisija.  

10.3 Ob zaključku projekta in v obdobju, ki bo določeno v sporazumu o dodelitvi nepovratnih 

sredstev, morajo upravičenci Komisiji na navedeni naslov poslati končno poročilo o 

projektu, ki obsega končno tehnično in finančno poročilo, ki mu je priložen zahtevek za 

izplačilo preostalega zneska. V končnem poročilu naj bodo navedene vse ovire, ki so se 

pojavile, ocena, ki jo opravijo udeleženci (npr. prek obrazcev povratne informacije 

udeležencev), dobljeni rezultati, analiza teh rezultatov in iz njih izhajajoči sklepi.  

10.4 Rezultati naj bodo na voljo Komisiji v takšni obliki, da so primerni in da jih je mogoče 

uporabiti za razširjanje ter da niso zaščiteni z avtorskimi pravicami: priročniki, objave, 

programska oprema in spletne strani. 

11. Obveščanje javnosti 

11.1 Vsa nepovratna sredstva, dodeljena v finančnem letu, morajo biti objavljena na spletnih 

straneh institucij Unije v prvi polovici leta po koncu proračunskega leta, za katero so bila 

dodeljena. Informacije se lahko objavijo tudi v drugem primernem mediju, vključno z 

Uradnim listom EU. Komisija bo objavila naslednje informacije: 

 – ime in naslov upravičenca, 

 – predmet nepovratnih sredstev in končno oceno 

 – dodeljeni znesek. 

 

 Če upravičenec ob vložitvi vloge predloži obrazložen in ustrezno utemeljen zahtevek za 

neobjavo
10

 , se objava opusti, če bi takšno razkritje ogrozilo pravice in svoboščine zadevnih 

oseb, ki jih varuje Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ali bi to škodilo poslovnim 

interesom upravičencev. 

 

11.2 Upravičenci morajo v vseh publikacijah ali v povezavi z dejavnostmi, za katere so bila 

uporabljena nepovratna sredstva, jasno navesti, da gre za prispevek Evropske unije. V zvezi 

s tem morajo upravičenci posebej poudariti ime in logotip Evropske komisije na vseh svojih 

publikacijah, plakatih, programih in drugih izdelkih, pripravljenih v okviru sofinanciranega 

projekta.  

V ta namen morajo uporabiti besedilo, logotip in izjavo, ki je na voljo na spletišču 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_sl.htm. 

 Če ta zahteva ni v celoti izpolnjena, se lahko nepovratna sredstva za upravičenca zmanjša v 

skladu z določbami sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev ali sklepa o nepovratnih 

sredstvih. Poleg tega mora upravičenec vsem udeležencem projekta posredovati ocenjevalni 

                                                 
10 Člen 35 in 128.3 FR, čl. 21 in 191 RAP. 
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obrazec, rezultate takega ocenjevanja pa sporočiti Generalnemu direktoratu za konkurenco 

Evropske komisije. 

12. Varstvo podatkov 

 Odgovor na vsak razpis za zbiranje predlogov vključuje zbiranje in obdelavo osebnih 

podatkov (na primer ime, naslov in življenjepis). Ti podatki se bodo obdelovali v skladu z 

Uredbo (ES) št.  45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v 

institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov. Če ni drugače 

navedeno, bosta Register in Direktorat za vire Generalnega direktorata za konkurenco, ki 

deluje kot nadzornik podatkov, vprašanja in zahtevane osebne podatke, ki so potrebni za 

oceno vloge v skladu s pogoji iz razpisa za zbiranje predlogov, obdelala izključno v ta 

namen. Podrobnosti o obdelavi vaših osebnih podatkov so na voljo v izjavi o varstvu 

osebnih podatkov na: 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_sl.pdf.  

 Računovodja Komisije lahko osebne podatke vnese v sistem zgodnjega opozarjanja ali 

hkrati v ta sistem in v centralno podatkovno zbirko o izločitvah, če je upravičenec v katerem 

od položajev iz:  

 – Sklepa Komisije 2008/969/ES z dne 16. decembra 2008 o sistemu zgodnjega opozarjanja 

(podrobnejše informacije so na voljo v izjavi o varstvu osebnih podatkov na: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_sl.cf

m ), ali 

– Uredbe Komisije št. 1302/2008 z dne 17. decembra 2008 o centralni podatkovni zbirki o 

izločitvah (podrobnejše informacije so na voljo v izjavi o varstvu osebnih podatkov na 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_sl.cfm).  

13. Pritožbe varuhu človekovih pravic v EU 

 V vsaki fazi upravne obdelave datotek o dodelitvi sredstev, ko zadevni posamezniki ali 

organi menijo, da gre za nepravilnosti, lahko, ne glede na vse druge načine pritožb, vložijo 

pritožbo pri varuhu človekovih pravic EU v skladu s členom 228(1) PDEU in pogoji, 

določenimi v Sklepu Evropskega parlamenta z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih 

pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic, objavljenem v Uradnem 

listu L 113, 4. maja 1994. 

 

 

 


