Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana, davčna številka: 884314852, št. podračuna: 01100-6000009917, ki jo zastopa
direktor, dr. Franci Demšar (v nadaljnjem besedilu: financer) in
raziskovalna organizacija: « 1», « 2», « 3», « 4», identifikacijska št. za DDV: ……., račun
izvajalca: ……………., ki jo zastopa « 5» « 6» (v nadaljevanju: izvajalec)
skleneta
P O G O D B O št.
o (so)financiranju programa uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2009

I.

UGOTOVITVENE DOLOČBE
1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil: ime in priimek ……
« 9» « 10», (v nadaljevanju: projekt)
izbran na podlagi:
Sklepa Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije o izboru prijav za (so)financiranje tujih raziskovalcev za leto 2009,
Pravilnika o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št.
53/2006, z dne 23.05.2006).
II.

PREDMET POGODBE
2. člen

Predmet pogodbe je ureditev medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank
glede izvajanja in (so)financiranja programa uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2009.
Financer (so)financira sodelovanje tujih raziskovalcev s slovenskim raziskovalcem ali
raziskovalci z zagotavljanjem sredstev za plačilo njihovega raziskovalnega dela in za
povračilo potnih stroškov iz države bivanja tujega raziskovalca v Republiko Slovenijo ter
nazaj z namenom, da le-ti pri skupnem raziskovalnem delu dosežejo tako kvalitetne
raziskovalne rezultate, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi so-avtorji) vsaj v eni
mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact factor)
na svojem področju.
Natančnejši opis namena in vsebina programa so prikazani v prijavni dokumentaciji, ki je
sestavni del te pogodbe in ju hrani financer.

Vzorec pogodbe: ARRS-TURAZ-02/2009

Stran: 1 od 4

III.

FINANČNA SREDSTVA
3. člen

Financer bo za izvedbo programa v letu 2009 izplačal izvajalcu sredstva v višini 23.120,00
EUR, in sicer v enkratnem znesku, na podlagi zahtevka za izplačilo izvajalca, predvidoma v
mesecu oktobru 2009 oziroma prej, če je sodelovanje uveljavljenega raziskovalca iz tujine s
slovenskim izvajalcem, ki je predmet te pogodbe, v celoti realizirano.
Financer ima zagotovljena sredstva za izplačilo po tej pogodbi v finančnem načrtu za leto
2009.
Financer bo sredstva iz prvega odstavka tega člena izplačal izvajalcu na njegov račun v roku
najmanj 30 dni od uradnega prejema zahtevka za izplačilo, odobrenega ali potrjenega s
strani skrbnika pogodbe.
Sredstva, izplačana na podlagi te pogodbe, so namenska sredstva in jih sme izvajalec
uporabiti izključno za izvajanje programa, ki je sestavni del te pogodbe.
IV.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
4. člen

Izvajalec se obvezuje:
- da bo sredstva, pridobljena po tej pogodbi, porabil namensko izključno za izvajanje
programa, ki je sestavni del te pogodbe,
- da bo financerja v osmih dneh obvestil o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev
njegovih obveznosti, določenih v tej pogodbi,
- da bo obveščal javnost, da je predmet pogodbe (so)financiran s strani financerja,
- da bo financerju predložil končno poročilo o poteku in rezultatih programa ter finančni
obračun, in sicer najkasneje do 15.12.2009,
- da bo lahko financer knjigovodske listine, na katere se sklicuje končno poročilo in
finančni obračun in ki jih hrani izvajalec, kadarkoli pregledal.
5. člen
Financer ima pravico kadarkoli preverjati namensko porabo sredstev, plačanih po tej pogodbi,
izvajalec pa je dolžan to preverjanje omogočiti.
V.

SPREMLJANJE IZVAJANJA PROGRAMA IN PRENEHANJE FINANCIRANJA
6. člen

Izvajalec je dolžan v 8 dneh obvestiti financerja o spremembah, ki utegnejo vplivati na
izpolnitev njegovih obveznosti, določenih v pogodbi.
Če so novi pogoji drugačni od dogovorjenih, financer lahko spremeni pogodbo ali od nje
odstopi. Morebitne spremembe pogodbenih določil bosta pogodbeni stranki urejali z aneksi k
tej pogodbi.
Vzorec pogodbe: ARRS-TURAZ-02/2009

Stran: 2 od 4

7. člen
Financer lahko odstopi od pogodbe v primeru:
- če izvajalec ni porabil sredstev skladno z namenom, določenim v pogodbi;
- če namen in cilj programa sodelovanja tujega raziskovalca nista dosežena v pogodbenem
roku oziroma roku, podaljšanem za šest mesecev brez zagotovila finančnih sredstev
agencije.
Če financer odstopi od pogodbe, mora izvajalec vrniti financerju že izplačana sredstva skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila do dneva vračila.
Če namen in cilj programa sodelovanja tujega raziskovalca nista dosežena v pogodbenem
roku oziroma roku, podaljšanem za šest mesecev brez zagotovila finančnih sredstev
financerja, je izvajalec dolžan vrniti 50% izplačanih sredstev.
8. člen
S strani financerja je skrbnik te pogodbe ga. Tina Vuga, s strani izvajalca pa je za
spremljanje in nadzorovanje izvajanja te pogodbe pooblaščen g./ga. …………………..
VI.

OSTALE DOLOČBE
9. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse spore v zvezi s to pogodbo reševali
sporazumno. V primeru, da pogodbeni stranki po tej poti ne bi dosegli sporazuma, je za
reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
10. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank.
11. člen
Ta pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva izvoda.
Pogodbena stranka:
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
dr. Franci Demšar
direktor

Ljubljana, dne_____________
Vzorec pogodbe: ARRS-TURAZ-02/2009

Pogodbena stranka:
Izvajalec…………………………
………………..
……………….

V ___________, dne _______
Stran: 3 od 4

