
PRILOGA I 
 

Določila in pogoji za udeležbo Republike Slovenije v programu "Kultura 2000" 

1. Slovenija bo sodelovala pri dejavnostih programa "Kultura 2000" (v nadaljnjem besedilu 
"program") v skladu, če v tem sklepu ne bo drugače določeno, s cilji, merili, postopki in 
roki, opredeljenimi v Sklepu št. 508/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 
februarja 2000 o uvedbi programa. 

2. Za udeležbo v programu bo Slovenija v skladu s podrobnimi dogovori, opisanimi v Prilogi 
II, vsako leto v splošni proračun Evropske unije plačala prispevek. Če je zaradi 
upoštevanja programskega razvoja ali spremembe absorpcijske sposobnosti Slovenije to 
potrebno, ima Pridružitveni odbor pravico, da ta prispevek ustrezno spremeni, da bi se 
tako izognil proračunski neuravnoteženosti pri izvajanju programa. 

3. Določila in pogoji za oddajo, presojo in izbor vlog upravičenih ustanov, organizacij in 
posameznikov iz Slovenije bodo enaki, kot so določila in pogoji, ki se uporabljajo za 
upravičene ustanove, organizacije in posameznike iz Skupnosti. Komisija bo pri 
imenovanju neodvisnih strokovnjakov, ki ji bodo pomagali pri vrednotenju projekta, v 
skladu z ustreznimi določbami sklepa o uvedbi programa, lahko upoštevala slovenske 
strokovnjake. 

4. Da bi bila programu zagotovljena dimenzija Skupnosti, ki jo potrebuje, da bi izpolnjeval 
pogoje za pridobitev finančne podpore Skupnosti, bodo projekti in dejavnosti morali 
vključevati vsaj enega partnerja iz ene od držav članic Skupnosti. 

5. Največji znesek finančne podpore za dejavnosti kulturnih stičnih točk ne bo presegal 
50% skupnega proračuna za te dejavnosti. 

6. Ne glede na obveznosti Komisije Evropskih skupnosti in Računskega sodišča Evropskih 
skupnosti v zvezi s spremljanjem izvajanja in vrednotenjem programa po 8. členu Sklepa 
št. 508/2000/ES bo udeležba Slovenije pri programu nenehno spremljana na podlagi 
partnerstva med Komisijo Evropskih skupnosti in Slovenijo. Slovenija bo Komisiji 
pošiljala ustrezna poročila in se udeleževala drugih posebnih dejavnosti, ki jih bo v tem 
okviru določila Skupnost. 

7. V skladu s finančnimi uredbami Skupnosti, so v pogodbenih dogovorih, ki jih sklenejo 
subjekti iz Slovenije ali so sklenjeni z njimi, predvidene kontrole in revizije, ki jih 
opravljata Komisija in Računsko sodišče ali pa se opravljajo po njunem pooblastilu. Če 
gre za finančne revizije, se te lahko opravljajo z namenom nadzora dohodka in izdatkov 
takih subjektov, ki so povezani s pogodbenimi obveznostmi do Skupnosti. Pristojni 
organi Slovenije v duhu sodelovanja in vzajemnega interesa zagotavljajo vsakršno 
razumno in izvedljivo pomoč, ki je v danih razmerah lahko potrebna ali koristna za 
opravljanje takih kontrol in revizij. 

8. Ne glede na postopke iz 5. člena Sklepa št. 508/2000/ES, bodo predstavniki Slovenije 
kot opazovalci sodelovali v upravljalnem odboru, kadar se bodo obravnavale točke, ki jih 
zadevajo. Pri obravnavi vseh drugih vprašanj in pri glasovanju bo ta odbor zasedal brez 
predstavnikov Slovenije. 

9. Jezik, ki ga je potrebno uporabljati za vse vrste stikov s Komisijo, kar se tiče postopka 
prijave, pogodb, poročil, ki jih je potrebno pošiljati, in drugih upravnih dogovorov zaradi 
programa, bo eden od uradnih jezikov Skupnosti. 



10. Skupnost in Slovenija lahko kadarkoli odpovesta dejavnosti po tem sklepu v pisni obliki, 
upoštevaje dvanajstmesečni odpovedni rok. Projekti in dejavnosti, ki so v času odpovedi 
v teku, se nadaljujejo, dokler niso izpolnjeni v skladu s pogoji, določenimi v tem sklepu. 


