Priloga 3
2. Raziskovalni programi
2.1. točka
(1) Raziskovalni program izvaja programska skupina. Izvajalec skupaj z vodjo programske skupine vodi in razporeja
delovne obremenitve raziskovalcev v programski skupini. Podatke o delovni obremenitvi oziroma razporeditvi
raziskovalnih ur v programski skupini je izvajalec dolžan dostaviti agenciji na njen poziv na standardiziranih obrazcih
PRU in NRU. Rok za oddajo PRU za leto ____ je _____, rok za oddajo NRU za leto _____ je predvidoma ______
oziroma datum, ki ga ob pozivu k oddaji NRU za leto _____določi agencija.
(2) Vse spremembe, ki se nanašajo na sestavo programske skupine in podatke o članih programske skupine, je
izvajalec dolžan pisno sporočiti agenciji v roku osmih dni od nastale spremembe. Utemeljeno vlogo za spremembo
sestave programske skupine, povečanje ali zmanjšanje sestave skupine, podpišeta vodja raziskovalnega programa
in zakoniti zastopnik izvajalca raziskovalnega programa.
Vlogo za zamenjavo vodje raziskovalnega programa morajo podpisati vodja raziskovalnega programa, razen če je
razlog za zamenjavo vodje upokojitev in je vloga za zamenjavo oddana po upokojitvi, predlagani novi vodja
raziskovalnega programa ter zakoniti zastopniki vseh izvajalcev raziskovalnega programa.
Če raziskovalni program izvaja več raziskovalnih organizacij, mora izvajalec k vlogi za zamenjavo vodje
raziskovalnega programa priložiti soglasje vseh izvajalcev raziskovalnega programa.
2.2. točka
(1) Za izvajanje raziskovalnih programov v letu _____ bodo izvajalcu sredstva izplačana za naslednje namene: plače
zaposlenim, prispevke delodajalca, izdatke za blago in storitve ter amortizacijo - nadomeščanje in obnavljanje
raziskovalne opreme.
(2) Spremembe, ki bi vplivale na pogodbeni znesek in jih izvajalec lahko predvidi, je dolžan agenciji sporočiti do 1. 9.
_____. Če raziskovalnih program poleg izvajalca izvajajo tudi druge raziskovalne organizacije, morajo slednje s
spremembo soglašati.
2.3. točka
(1) Vodja programske skupine je v sodelovanju z zakonitim zastopnikom izvajalca ter strokovnim organom izvajalca
odgovoren za vsebinsko pripravo in izvedbo raziskovalnega programa. Vodja programske skupine je odgovoren in
pristojen tudi za:
vodenje, organiziranje in koordiniranje dela;
razporejanje raziskovalcev, strokovnih in tehničnih sodelavcev na posamezne naloge;
izvedbo in realizacijo ciljev;
namensko in gospodarno porabo sredstev v skladu z uredbo o normativih in standardih;
pripravo vmesnega poročila;
pripravo letnega poročila (velja za raziskovalne programe, ki jim je bilo odobreno financiranje za obdobje
treh ali štirih let);
pripravo zaključnega poročila, če za raziskovalni program v letu ______ ni bila oddana prijava na
poziv/razpis oziroma je bila zavrnjena.
(2) Izvajalec je dolžan na poziv agencije oddati vsebinsko poročilo (letno, vmesno ali zaključno). Vsebinsko poročilo
podpišeta vodja raziskovalnega programa in zakoniti zastopnik matične raziskovalne organizacije, ki izvaja
raziskovalni program.
2.4. točka
(1) Odstopanja od namenske porabe sredstev so možna v skladu uredbo o normativih in standardih.
(2) Če vsebinsko oziroma finančno poročilo o izvajanju raziskovalnega programa, ki se financira po tej pogodbi,
odstopa od določb predpisov in pogodbenih določil, agencija pozove izvajalca, da poročilo dopolni ali ugotovljeno
odstopanje utemelji.

(3) Raziskovalne organizacije, ki izvajajo raziskovalni program, so dolžne zagotoviti udeležbo članov programske
skupine na promocijskih dogodkih, ki jih organizira agencija.
Izvajanje raziskovalnega programa, če je izvajalec koncesionar
2.5. točka
Če ima raziskovalna organizacija podeljeno koncesijo za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v
obliki raziskovalnega programa (v nadaljnjem besedilu: koncesionar) z odločbo ministra, pristojnega za znanost, gre
za pogodbeno koncesijsko razmerje.
2.6. točka
(1) Če koncesionar ne opravlja koncesionirane raziskovalne dejavnosti v skladu s predpisi in to pogodbo, agencija
začasno prekine financiranje in koncesionarju določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti daljši od 30 dni.
Agencija lahko ta rok na prošnjo koncesionarja iz upravičenih razlogov podaljša še za 30 dni.
(2) Koncesionar je dolžan o odpravljenih pomanjkljivostih poročati agenciji. Če koncesionar v roku iz prejšnjega
odstavka ne odpravi pomanjkljivosti in o tem v nadaljnjih 15 dneh ne poroča agenciji, se koncesija odvzame z
odločbo ministra, pristojnega za znanost. Z dokončnostjo odločbe preneha veljavnost te pogodbe v delu, ki se
nanaša na koncesijo.
(3) V primeru, da koncesionar pomanjkljivosti ne odpravi, ni upravičen do financiranja od dneva prekinitve
financiranja dalje.
(4) V primeru, da je koncesionar soizvajalec, in agencija začasno prekine financiranje matični raziskovalni
organizaciji, lahko agencija v obdobju, ko ni financirana matična raziskovalna organizacija, ne financira niti
soizvajalca.
2.7. točka
(1) Pogodba s koncesionarjem lahko preneha z razvezo na podlagi odstopne izjave agencije ali na zahtevo
koncesionarja.
(2) Agencija lahko odstopi od pogodbe z navadno izjavo:
če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične
podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije,
če je koncesionar soizvajalec in je matični raziskovalni organizaciji odvzeta koncesija.
Razveza pogodbe začne učinkovati z dnem, ko koncesionar prejme odstopno izjavo
(3) Pogodbo se lahko razveže na zahtevo koncesionarja, če zaradi bistveno spremenjenih okoliščin v času trajanja
raziskovalnega programa ugotovi, da programa ne bo mogoče uspešno zaključiti.
Okoliščine so bistveno spremenjene, če:
ni zagotovljenih sredstev za izvajanje koncesije,
zaradi okoliščin, na katere koncesionar nima vpliva (višja sila), vsebine in ciljev ter časovnega poteka
raziskovalnega programa ni mogoče izvesti do konca.
Koncesionar se pri zahtevi za razvezo te pogodbe ne more sklicevati na bistveno spremenjene okoliščine:
za katere je ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti,
katere bi mogel predvideti.
Koncesionar zahtevo za razvezo pogodbe posreduje agenciji. Razveza začne učinkovati s sklenitvijo aneksa k tej
pogodbi.

