
Priloga I 

DOLOČILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE SLOVENIJE V POSEBNIH PROGRAMIH 
PETEGA OKVIRNEGA PROGRAMA IN PETEGA OKVIRNEGA PROGRAMA EURATOM 

1. Raziskovalni subjekti, ustanovljeni v Sloveniji, lahko sodelujejo v vseh posebnih 
programih Petega okvirnega programa in Petega okvirnega programa Euratom. Slovenski 
znanstveniki ali raziskovalni subjekti lahko sodelujejo v dejavnostih skupnega raziskovalnega 
središča (Joint Research Centre) v obsegu, v katerem takšnih dejavnosti ne pokriva prejšnji 
stavek. 

"Raziskovalni subjekti" iz tega sklepa vključujejo: univerze, raziskovalne organizacije, 
industrijska podjetja, vključno z malimi in srednjimi podjetji, ali fizične osebe. 

2. Prvi odstavek zajema naslednje: 
- sodelovanje raziskovalnih subjektov, ustanovljenih v Sloveniji, pri izvajanju vseh 

posebnih programov, sprejetih v okviru Petega okvirnega programa, skladno z določili in 
pogoji, določenimi v "pravilniku o sodelovanju podjetij, raziskovalnih središč in univerz ter o 
razširjanju rezultatov raziskovanja za izvajanje Petega okvirnega programa Evropskih 
skupnosti (1998-2002)", 

- sodelovanje raziskovalnih subjektov, ustanovljenih v Sloveniji, pri izvajanju vseh 
posebnih programov, sprejetih v okviru Petega okvirnega programa Euratom, skladno z 
določili in pogoji, določenimi v "pravilniku o sodelovanju podjetij, raziskovalnih središč in 
univerz za izvajanje Petega okvirnega programa Evropske skupnosti za jedrsko energijo 
(1998-2002)", 

- finančni prispevek Slovenije v proračun programov, sprejetih za izvajanje Petega 
okvirnega programa ter Petega okvirnega programa Euratom na temelju razmerja med BDP 
Slovenije in vsoto BDP držav članic Evropske unije in Slovenije. 

3. Raziskovalni subjekti, ustanovljeni v Sloveniji, ki sodelujejo v raziskovalnih 
programih Skupnosti, imajo glede lastništva, uporabe in razširjanja informacij ter 
intelektualne lastnine, ki je posledica tega sodelovanja, enake pravice in obveznosti kot 
raziskovalni subjekti, ustanovljeni v Skupnosti, pod pogoji določb Priloge II. 

4. Ustrezni pododbor, ki ga Pridružitveni svet ustanovi v skladu z Evropskim 
sporazumom, redno ali vsaj enkrat v letu pregleda in oceni izvajanje tega sklepa. 

5. Finančni prispevek, ki ga mora plačati Slovenija za sodelovanje pri izvajanju 
posebnih programov, se določi sorazmerno in dodatno k znesku, ki je vsako leto na 
razpolago v splošnem proračunu Evropskih skupnosti za namenska sredstva, dodeljena za 
pokrivanje finančnih obveznosti Komisije v zvezi z delom, ki ga je treba opraviti v oblikah, 
nujnih za izvajanje, vodenje in redno delovanje teh programov. 

Proporcionalni količnik za določitev prispevka Slovenije se izračuna tako, da se določi 
razmerje med bruto domačim proizvodom Slovenije po tržnih cenah ter vsoto bruto 
domačega proizvoda po tržnih cenah držav članic Evropske unije in Slovenije. Razmerje se 
izračuna na podlagi najnovejših statističnih podatkov Statističnega urada Evropskih 
skupnosti (Eurostat), ki so na voljo v času objave prvega osnutka proračuna Evropske unije. 

Zaradi lažjega sodelovanja v posameznih programih se prispevek Slovenije 
uresničuje na naslednji način: 

1999: prispevek po propocionalnem količniku, določenim skladno z drugim 
pododstavkom, pomnožen z 0,4 

2000: prispevek po proporcionalnem količniku, določenim skladno z drugim 
pododstavkom, pomnožen z 0,6 

2001: prispevek po proporcionalnem količniku, določenim skladno z drugim 
pododstavkom, pomnožen z 0,8 



2002: prispevek po proporcionalnem količniku, določenim skladno z drugim 
poodstavkom. 

Pravila za določitev finančnega prispevka Evropske skupnosti so določena v Prilogi 
IV Odločbe št. 182/1999/ES, finančni prispevek Euratoma pa v Prilogi III Odločbe št. 
1999/64/Euratom. 

Pravila, s katerimi se ureja finančni prispevek Slovenije, so navedena v Prilogi III. 
6. Brez posega v določbe tretjega odstavka imajo raziskovalni subjekti, ustanovljeni v 

Sloveniji, ki sodelujejo v Petem okvirnem programu in v Petem okvirnem programu Euratom, 
enake pogodbene pravice in obveznosti kot subjekti, ustanovljeni v Skupnosti, ob 
upoštevanju medsebojnih interesov Skupnosti in Slovenije. 

Za slovenske raziskovalne subjekte veljajo enaki pogoji za predložitev in ocenjevanje 
predlogov in za odobritev ter sklenitev pogodb programov Skupnosti kot za pogodbe, 
sklenjene za iste programe z raziskovalnimi subjekti Skupnosti, ob upoštevanju medsebojnih 
interesov Skupnosti in Slovenije. 

Slovenske strokovnjake je treba skupaj s strokovnjaki Skupnosti upoštevati pri izbiri 
ocenjevalcev ali strokovnjakov za programe Skupnosti na področju raziskav in tehnološkega 
razvoja in predstavitev ter kot člane svetovalnih skupin in drugih posvetovalnih teles, ki 
pomagajo Komisiji pri izvajanju Petega okvirnega programa in Petega okvirnega programa 
Euratom. 

Slovenski raziskovalni subjekt je lahko usklajevalec projekta pod enakimi pogoji, 
kakršni veljajo za subjekte, ustanovljene v Skupnosti. V skladu s finančnimi uredbami 
Skupnosti morajo pogodbeno sklenjene dogovore s slovenskimi raziskovalnimi subjekti, ali ki 
jih ti subjekti sklenejo, predvidevati nadzor in finančni nadzor, ki ga izvedeta Komisija in 
računsko sodišče ali njun pooblaščenec. Finančni nadzor se lahko izvede z namenom 
preveriti prihodke in odhodke takšnega subjekta, vezane na pogodbene obveznosti do 
Skupnosti. V duhu sodelovanja in medsebojnega interesa pristojni slovenski organi nudijo 
vso smotrno in izvedljivo pomoč, ki bi bila v danih okoliščinah potrebna ali koristna za 
izvedbo nadzora in finančnega nadzora. 

7. Skupnost in Slovenija bosta v okviru obstoječih določb naredili vse potrebno za 
olajšanje prostega pretoka in bivanja raziskovalcev, ki v Sloveniji in Skupnosti sodelujejo v 
dejavnostih, zajetih v tem sklepu, ter da bosta olajšali čezmejni pretok blaga, namenjenega 
uporabi v teh dejavnostih. 

Po tem sklepu so vse storitve in blago, namenjeni za uporabo v dejavnostih, ki jih 
predvideva ta sklep, oproščeni slovenskih posrednih davkov, carinskih dajatev, prepovedi ter 
omejitev uvoza in izvoza. 

8. Slovenski predstavniki bodo v točkah, ki jih zadevajo, sodelovali kot opazovalci v 
programskih odborih Petega okvirnega programa in v posvetovalnem odboru Petega 
okvirnega programa Euratom. V času glasovanja se ti odbori poleg tega sestajajo v 
odsotnosti slovenskih predstavnikov. Slovenija bo o tem obveščena. Sodelovanje, 
opredeljeno v tem odstavku, vključno s postopki sprejemanja informacij in dokumentacije, se 
izvaja v enaki obliki, kot velja za sodelujoče iz držav članic. 

9. Skupnost in Slovenija lahko kadarkoli zaključita dejavnosti iz tega sklepa s 
sporočilom, ki ga v pisni obliki pošljeta dvanajst mesecev vnaprej. Projekti in dejavnosti, ki se 
odvijajo v času zaključitve, se nadaljujejo, dokler niso dokončani skladno s pogoji, 
navedenimi v tem sklepu. 

Če se Skupnost odloči spremeniti enega ali več programov Skupnosti, se dejavnosti 
iz tega sklepa zaključijo pod vzajemno dogovorjenimi pogoji. Slovenija je obveščena o 
natančni vsebini spremenjenih programov v enem tednu po tem, ko jih Skupnost sprejme. V 
enem mesecu po prejemu odločbe Skupnosti, se Skupnost in Slovenija medsebojno 
obvestita o morebitnih namerah zaključitve dejavnosti. 



Če Skupnost sprejme nov večletni okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj ter 
predstavitvene dejavnosti in/ali za raziskave in izobraževanje, lahko Pridružitveni svet določi 
določila in pogoje za sodelovanje Slovenije. 


