PRILOGA 3
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2.1. točka
(1) Raziskovalni program izvaja programska skupina. Člani programske skupine so
za vsak raziskovalni program posebej določeni.
(2) Izvajalec skupaj z vodjo programske skupine vodi in razporeja delovne
obremenitve raziskovalcev v programski skupini. Podatke o delovnih obremenitvah
je izvajalec dolžan dostaviti agenciji na njeno zahtevo na standardiziranih
obrazcih PRU in NRU.
(3) 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 spremembe.
2.2. točka
Za izvajanje raziskovalnih programov v letu 2012
bodo izvajalcu sredstva
izplačana za naslednje namene: plače zaposlenim, prispevke delodajalca, izdatke
za blago in storitve ter amortizacijo – nadomeščanje in obnavljanje
raziskovalne opreme.
2.3. točka
(1) Iz naslova dodatnega letnega sofinanciranje raziskovalnih programov zaradi
mednarodnega sodelovanja bodo izvajalcu sredstva izplačana za izdatke za blago
in storitve ter amortizacijo.
(2) Za izračun se uporabi cena FTE brez plače in prispevkov delodajalca za
posamezno cenovno kategorijo raziskovalnega programa.
(3) Agencija bo svoje obveznosti po tej pogodbi plačevala na podlagi zahtevka
izvajalca za izplačilo (z razdelilnikom za posamezne programe, ki se jih
sofinancira zaradi mednarodnega sodelovanja).
2.4. točka
(1) Vodja programske skupine je v sodelovanju z odgovorno osebo 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, ki je urejena z uredbo o
normativih in standardih;
pripravo letnega poročila in poročila, ki ga je treba pripraviti eno leto
pred iztekom obdobja izvajanja programa.

(2) Izvajalec je dolžan sestavljati letna poročila in poročilo, ki ga je treba
pripraviti eno leto pred iztekom obdobja izvajanja programa, ki vsebujejo
kazalce raziskovalne in razvojne uspešnosti programa ter v okviru teh poročil
poročati o namenu porabe dodeljenih sredstev iz naslova dodatnega letnega
sofinanciranje raziskovalnih programov zaradi mednarodnega sodelovanja, če jih
je prejel.
2.5. točka
(1) Odstopanja od namenske porabe sredstev so možna v skladu uredbo o
normativih in standardih. Namenska poraba sredstev se pri izvajalcu, ki je član
programske skupine,
preverja glede na programsko dokumentacijo in z
upoštevanjem dovoljenih odstopanj porabe odobrenih sredstev po posameznih
stroškovnih elementih, ki jih določa uredba o normativih in standardih na
nivoju programske skupine; pri izvajalcu, ki ni član programske skupine, se
namenska poraba sredstev preverja na nivoju raziskovalne organizacije.
(2) Če poročilo o izvajanju raziskovalnega programa, ki se financira po tej
pogodbi, odstopa od določb predpisov in pogodbenih določil, agencija v dveh
mesecih od prejema poročila pozove izvajalca, da utemelji odstopanja in kot
možen ukrep spremeni obseg financiranja raziskovalnih programov (spremeni
kategorijo cene raziskovalne ure) ali ustavi financiranje.
Izvajanje raziskovalnega programa, če je izvajalec koncesionar
2.6. točka
V primeru, da raziskovalni program izvaja koncesionar kot koncesionirano javno
službo, gre za pogodbeno koncesijsko razmerje.
2.7. točka
Če poročila o izvajanju raziskovalnega programa odstopajo od predmeta pogodbe,
agencija v dveh mesecih od prejema poročil pozove izvajalca, da utemelji
odstopanja in kot možen ukrep predlaga spremembo cenovne kategorije.
2.8. točka
(1) Če koncesionar ne opravlja koncesionirane raziskovalne dejavnosti skladno s
predpisi in to pogodbo, agencija določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne
sme biti daljši od trideset dni. Agencija lahko ta rok na prošnjo koncesionarja
iz upravičenih razlogov podaljša še za trideset 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 petnajstih dneh ne poroča agenciji, se koncesija odvzame z odločbo
ministra.
2.9. točka
(1) Če je pogodba sklenjena s koncesionarjem,
razdrtjem ali z odvzemom koncesije.
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(2) Pogodba s koncesionarjem se razdre:
če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal
zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije.

(3) Koncesionar lahko razdre to pogodbo, če zaradi bistveno spremenjenih
okoliščin v času trajanja raziskovalnega programa ugotovi, da programa ne bo
mogoče uspešno zaključiti.
(4) Bistveno spremenjene okoliščine so:
če ni zagotovljenih sredstev za izvajanje koncesije,
če zaradi okoliščin, na katere koncesionar nima vpliva (višja sila),
vsebine in ciljev ter časovnega poteka raziskovalnega programa ni mogoče
izpeljati do konca.
(5) Koncesionar se pri zahtevi za razdrtje te pogodbe ne more sklicevati na
bistveno spremenjene okoliščine:
za katere je ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti,
katere bi mogel predvideti.
(6) Koncesionar posreduje zahtevo za razdrtje pogodbe na agencijo. Razdrtje
začne učinkovati s sklenitvijo aneksa k pogodbi.
(7) Koncesija se lahko odvzame z upravno odločbo, če koncesionar ravna v
nasprotju z določili zakona,
pravilnikom in Pravilnikom o koncesiji za
izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02).
(8) Koncesija se lahko odvzame tudi, če koncesionar bistveno krši obveznosti po
tej pogodbi. Za bistveno kršitev obveznosti se šteje vsaka opustitev dolžnega
ravnanja,
nenamensko
in
neracionalno
trošenje
finančnih
sredstev
in
neizpolnitev pogodbenih obveznosti koncesionarja.

