Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
davčna številka: 88431452, št. podračuna: 01100-6000009917, ki jo zastopa direktor, dr. Franci
Demšar, (v nadaljnjem besedilu: agencija) in
in raziskovalna organizacija:
/naziv raziskovalne organizacije/, /naslov raziskovalne organizacije/, identifikacijska
DDV:_________,
matična
številka:___________,
račun
izvajalca:___________,
zastopa____________, (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), sklenejo

P O G O D B O št.

št.
ki

za
jo

_______________

o izvajanju in financiranju temeljnega/aplikativnega raziskovalnega projekta

I. UGOTOVITVENE DOLOČBE
1. člen
Pogodbene stranke ugotavljajo, da je bil raziskovalni projekt s šifro agencije __________ in z naslovom:
________________(v nadaljevanju: projekt)
izbran na podlagi:
-

-

Sklepa direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št.:
____________ o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov na podlagi Javnega
razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011 (druga faza
ocenjevanja) z dne _________,
Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11 in 72/11),
Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08 in
102/09),
Navodila o določitvi cene raziskovalne ure za leto 2012 (Uradni list RS, št. ___),

v obsegu ____________ raziskovalnih ur cenovne kategorije ________za obdobje izvajanja _________.
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II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet te pogodbe je ureditev medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank glede
izvajanja in financiranja projekta za obdobje iz 1. člena te pogodbe.
Natančnejši opis namena in ciljev, obseg raziskovanja, sredstva projektne skupine in podrobnejša vsebina
projekta so prikazani v projektni dokumentaciji, ki tvori sestavni del te pogodbe in jo hrani agencija.
Izvajalec je dolžan urejati razporeditve odobrenih raziskovalnih ur in dejanske delovne obremenitve na
način, kot ga določi agencija.
Če izvajajo projekt tudi v pogodbi navedeni soizvajalci, morajo imeti med seboj sklenjen dogovor o delitvi
dela in sredstev, ki je sestavni del pogodbene dokumentacije.

III. FINANČNA SREDSTVA
3. člen
Za izvajanje projekta v letu 2012 bodo predvidoma v enakih mesečnih obrokih izplačana sredstva v skupni
višini _______________ EUR, od tega:






plače in drugi izdatki zaposlenim
prispevki delodajalca
izdatki za blago in storitve
amortizacija
subvencije privatnim podjetjem

________________
________________
________________
________________
________________

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR.

Sredstva za izplačilo obveznosti po tej pogodbi so agenciji zagotovljena s pogodbo o financiranju
Programa dela in finančnega načrta agencije za leto 2012. Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta v
primeru, če se v okviru Programa dela in finančnega načrta agencije za leto 2012, h kateremu poda
soglasje Vlada RS, spremeni višina sredstev za ta namen, sklenili aneks ter na novo določili višino
sredstev za financiranje v letu 2012 po tej pogodbi.
Nadaljnje financiranje, kakor tudi morebitne druge spremembe pogodbenih določil, ki bi nastale iz
objektivnih razlogov, bosta pogodbeni stranki urejali z aneksi k tej pogodbi.
IV. NAČIN FINANCIRANJA
4. člen
Agencija bo svoje obveznosti iz prejšnjega člena te pogodbe plačevala izvajalcu in soizvajalcem
predvidoma v enakih mesečnih obrokih na podlagi zahtevka izvajalca (z razdelilnikom za soizvajalce) za
izplačilo, na račune upravičencev:




/naziv raziskovalne organizacije/ , račun: ___________
/naziv raziskovalne organizacije/ , račun: ___________
/naziv raziskovalne organizacije/ , račun: ___________

ARRS – TP – NL 2012

2

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
5. člen
Sredstva, izplačana na podlagi te pogodbe, so namenska sredstva.
Namenska poraba sredstev se pri izvajalcih (in soizvajalcih), ki so člani programskih skupin, preverja
glede na projektno dokumentacijo in z upoštevanjem dovoljenih odstopanj porabe odobrenih sredstev po
posameznih stroškovnih elementih, ki jih določa Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev
za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04, 32/05, 26/06,
80/07, 98/08 in 102/09), na nivoju programske skupine; pri izvajalcih, ki niso člani programskih skupin, se
namenska poraba sredstev preverja na nivoju raziskovalne organizacije.
Izvajalci (in soizvajalci) so dolžni voditi podatke o porabi sredstev posameznega projekta po namenih,
določenih s pogodbo, in agenciji omogočiti vpogled v dokumentacijo.
6. člen
Vodja raziskovalnega projekta je __________________.
Izvajalec in vodja raziskovalnega projekta sta odgovorna za realizacijo projekta iz 1. člena te pogodbe, v
celotnem obsegu in sicer po fazah ter dinamiki, kot je to določeno v projektni dokumentaciji in skladno z
razporeditvijo odobrenih raziskovalnih ur.
Vodja ureja in koordinira glavne aktivnosti in delitev dela v projektni skupini in z drugimi soizvajalci,
predlaga in nadzira porabo sredstev v skladu s projektno dokumentacijo, razporeditvijo odobrenih
raziskovalnih ur in dejanskimi delovnimi obremenitvami na način, kot ga določi agencija.
Izvajalec in vodja raziskovalnega projekta se zavezujeta, da bodo dela na projektu dokončana v roku, ki je
določen v 1. členu te pogodbe.

7. člen
Izvajalec in soizvajalci so dolžni v času izvajanja projekta, v skladu s strokovnimi normami in zahtevami
projekta, voditi delovno dokumentacijo o poteku projekta, sestavljati letna in končna poročila o
raziskovalnih rezultatih s pregledom bibliografskih in drugih raziskovalnih rezultatov. V primeru, da letno in
končno poročilo o raziskovalnih rezultatih s pregledom bibliografskih in drugih raziskovalnih rezultatov ni
oddano v rokih, ki jih predpiše agencija, vodja raziskovalnega projekta na naslednjem razpisu ne more
sodelovati.
Izvajalec in soizvajalci so dolžni vse navedene obveznosti iz prejšnjega odstavka voditi po metodologiji in v
rokih, ki jih predpiše agencija in agenciji na njeno zahtevo omogočiti vpogled v to dokumentacijo.
8. člen
Izvajalec (in soizvajalci) so dolžni pri objavah rezultatov projekta oz. pri vseh drugih oblikah javnega
nastopanja navesti, da so doseženi rezultati nastali v okviru tega raziskovalnega projekta z navedbo šifre
iz 1. člena te pogodbe in da je za njegovo izvajanje zagotovila sredstva agencija.
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9. člen
V primeru, da pride v zvezi s predmetom raziskovanja do izuma, je imetnik vseh pravic industrijske
lastnine izvajalec v skladu z določbami pogodbe, ki jo v zvezi s tem sklenejo sodelujoči pri raziskovalnem
projektu.
Izvajalec je dolžan zagotoviti varstvo pravic izuma, preden objavi rezultate raziskovalnega dela na
projektu, če so v zvezi z izumom. Izvajalec je prijavitelj izuma.

VI. ZAČASNA USTAVITEV IN PRENEHANJE FINANCIRANJA IZVAJANJA PROJEKTA
10. člen
Agencija spremlja in nadzoruje izvajanje projekta v vseh fazah njegovega poteka.
S strani agencije je skrbnik(ca) te pogodbe _________________ .
S strani izvajalca ____________________ je za spremljanje in nadzorovanje izvajanja pooblaščena
oseba _____________ .
V primeru, da pri izvajanju projekta pride do sprememb, je izvajalec dolžan v roku 15 dni o teh
spremembah obvestiti skrbnika pogodbe agencije, sicer se šteje, da se sredstva porabljajo nenamensko.
Če agencija ugotovi, da gre pri izvedbi projekta za očitne nepravilnosti ali odstopanja od programa
projekta, odstopanja glede namenske porabe sredstev ali razporeditve odobrenih raziskovalnih ur oziroma
dejanskih delovnih obremenitev, začasno ustavi financiranje projekta in zahteva od izvajalca, da
ugotovljene nepravilnosti oziroma odstopanja v zahtevanem roku odpravi.
11. člen
V primeru, da se v času izvajanja projekta:
-

-

ugotovi, da zaradi nepravilnosti pri izvajanju projekta zaradi odstopanja od projektno določenega
programa, nepravilnosti pri razporeditvi odobrenih raziskovalnih ur oziroma dejanskih delovnih
obremenitvah, ne bo dosežen namen in cilj projekta oziroma ne bodo doseženi pričakovani
rezultati;
spremeni vodja raziskovalnega projekta oziroma, da se bistveno spremeni sestava projektne
skupine;
ugotovi, da izvajalec bistveno krši določila projektne dokumentacije ali te pogodbe oziroma ne
odpravi nepravilnosti, ki so bile podlaga za začasno ustavitev projekta,

agencija zaradi spremenjenih okoliščin sklene aneks k pogodbi ali pogodbo razdre. V primeru razdrtja
pogodbe lahko agencija zahteva od izvajalca vrnitev vseh že izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva njihovega nakazila do dneva vračila.
V primeru, da se v času izvajanja projekta ugotovi, da se sredstva po tej pogodbi porabljajo nenamensko,
agencija izvede naknadno evalvacijo projekta, in če agencija ugotovi:
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-

-

da obstaja interes, da se projekt nadaljuje, lahko od izvajalca zahteva vrnitev vseh, s strani
izvajalca nenamensko porabljenih sredstev po tej pogodbi, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi v roku, ki ga določi agencija,
da ne obstaja interes, da se projekt nadaljuje, ustavi izplačevanje sredstev in odstopi od
pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, ter povrnitev škode, ki je s tem nastala.

V primeru, da se v času trajanja projekta ugotovi, da projekta ne bo mogoče uspešno zaključiti zaradi
objektivnih okoliščin, se nadaljnje izvajanje projekta prekine, izvajalec pa v tem primeru ni dolžan vrniti že
izplačanih sredstev.
Če se ugotovi, da je bila raziskovalna dejavnost zaključena, pri tem pa sredstva niso bila namensko
porabljena, agencija zahteva vrnitev izplačanih sredstev, ki so bila nenamensko porabljena, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VII. OSTALE DOLOČBE
12. člen
Pogodbeni stranki izjavljata, da v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ali pri njenem izvajanju ni prišlo do storitve
oziroma opustitve dejanja, ki predstavlja korupcijo, pri katerem bi kdo v imenu ali na račun druge
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku agencije ali drugega organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:
pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku oz. posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.
Agencija bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena
ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega
nastanka, pričela z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s
predpisi Republike Slovenije.
13. člen
Za vsa razmerja med pogodbenima strankama, ki niso posebej določena s to pogodbo, se uporabljajo
določbe navedene v predpisih iz 1. člena te pogodbe ter pravila, ki veljajo za vse porabnike sredstev
proračuna Republike Slovenije.
14. člen
Vse spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno.
V primeru, da pogodbeni stranki ne bi dosegli sporazuma, je za reševanje sporov pristojno stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.
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15. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta pogodbeni stranki in vodja raziskovalnega projekta.

16. člen
Pogodba je napisana v štirih enakih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2)
izvoda.
Za izvajalca:
__________________
direktor/rektor
Datum: ............................

Za agencijo:
dr. Franci Demšar
direktor
Datum: ..........................
po pooblastilu
Simon Ošo

Vodja raziskovalnega projekta
/____________/
Datum: ………………………..
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