Priloga II
FINANENI PRISPEVEK SLOVENIJE ZA PROGRAME LEONARDO DA VINCI, SOCRATES
IN MLADI ZA EVROPO
1. Finančni prispevek Slovenije bo pokrival:
- subvencije ali drugo finančno podporo iz programov za slovenske udeležence,
- finančno podporo iz programov za delovanje nacionalnih agencij, kadar je to
primerno,
- dodatne administrativne stroške, ki jih ima Komisija z upravljanjem programov
zaradi sodelovanja Slovenije.
2. Skupen znesek subvencij ali drugih finančnih podpor, ki jih bodo slovenski
udeleženci in slovenske nacionalne agencije prejele iz programov v posameznem
obračunskem letu, ne bo presegal prispevka, ki ga bo vplačala Slovenija in od katerega bodo
odšteli dodatne administrativne stroške.
Če bi bil prispevek, ki ga bo Slovenija vplačala v splošni proračun Evropskih
skupnosti in od katerega bodo odšteli dodatne administrativne stroške, višji od skupnega
zneska subvencij ali drugih finančnih podpor, ki jih bodo slovenski udeleženci in nacionalne
agencije prejele iz programov, bo Komisija Evropskih skupnosti razliko prenesla v naslednje
proračunsko obdobje in ga odštela od prispevka za naslednje leto. Če bi imeli presežek ob
zaključku programov, bodo ustrezen znesek vrnili Sloveniji.
3. Leonardo da Vinci
Letni prispevek Slovenije bo znašal 1,006.000 evrov za leto 1999. Od te vsote bo
66.000 EVROV namenjenih pokrivanju dodatnih administrativnih stroškov, ki jih bo imela
komisija z upravljanjem programa zaradi sodelovanja Slovenije.
4. Socrates
Letni prispevek Slovenije bo znašal 856.000 evrov za leto 1999. Od te vsote bo
znesek 56.000 evrov namenjen pokrivanju dodatnih administrativnih stroškov, ki jih bo imela
Komisija z upravljanjem programa zaradi sodelovanja Slovenije.
5. Mladi za Evropo
Letni prispevek Slovenije bo znašal 321.000 evrov za leto 1999 za sodelovanje v
vseh dejavnostih programa razen v dejavnosti D.
V letu 1999 bo od tega zneska 21.000 evrov namenjenih pokrivanju dodatnih
administrativnih stroškov, ki jih bo imela komisija z upravljanjem programa zaradi
sodelovanja Slovenije.
6. Uporabljale se bodo finančne uredbe, ki veljajo za splošni proračun Evropskih
skupnosti, še zlasti v zvezi z upravljanjem prispevka Slovenije.
Po začetku veljavnosti tega sklepa bo Komisija Slovenijo pozvala, da nakaže
sredstva v višini svojega prispevka za kritje stroškov v skladu s tem sklepom.
Prispevek bo določen v evrih in ga je treba plačati na evro bančni račun komisije.
Izračun letnega prispevka temelji na sodelovanju v celem obračunskem letu. Če
sklep Pridružitvenega sveta začne veljati sredi leta, se prispevek za tisto leto preračuna
glede na situacijo v zvezi z izvajanjem programov v tistem letu.
Po tem sklepu bo Slovenija plačala svoj prispevek za kritje letnih stroškov v skladu z
zahtevkom za plačilo, in sicer najkasneje tri mesece po izdaji zahtevka. Vsaka zamuda pri
plačilu prispevka bo pripeljala do plačila obresti s strani Slovenije za neplačani znesek po

datumu zapadlosti. Uporabljala se bo obrestna mera, ki jo Evropska centralna banka
uporablja za poslovanje v evrih5 in ki velja v mesecu, ko prispevek zapade v plačilo,
povečana za 1,5 procentnih točk.
7. Slovenija bo dodatne administrativne stroške, navedene v 3., 4. in 5. točki,
plačevala iz svojega državnega proračuna.
8. Slovenija bo od preostalega zneska svojega letnega prispevka za program
Leonardo da Vinci, omenjenega v 3. točki, v letu 1999 plačala 470.000 evrov iz svojega
državnega proračuna. V skladu z običajnimi postopki programa PHARE bo 470.000 evrov
plačanih iz slovenskega letnega nacionalnega programa PHARE za leto 1999.
Slovenija bo od preostalega zneska svojega letnega prispevka za program
Socrates, omenjenega v 4. točki, v letu 1999 plačala 400.000 evrov iz svojega državnega
proračuna. V skladu z običajnimi postopki programa PHARE bo 400.000 evrov plačanih iz
slovenskega letnega nacionalnega programa PHARE za leto 1999.
Slovenija bo od preostalega zneska svojega letnega prispevka za program Mladi za
Evropo, omenjenega v 5. točki, v letu 1999 plačala 150.000 evrov iz svojega državnega
proračuna. V skladu z običajnimi postopki programa PHARE bo 150.000 evrov plačanih iz
slovenskega letnega nacionalnega programa PHARE za leto 1999.
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Obrestna mera je vsak mesec objavljena v Uradnem listu Evropskih skupnosti,
serija C.

