
Priloga I 

Pogoji sodelovanja pravnih oseb iz Slovenije 
v posrednih dejavnostih posebnih programov 

okvirnega programa ES in okvirnega 
programa Euratom 

1. Za namene pridružitve Slovenije okvirnemu programu ES in okvirnemu programu 
Euratom se slovenska pravna oseba opredeli kot katera koli slovenska fizična oseba ali 
katera koli oseba, ustanovljena skladno s slovensko zakonodajo. 

2. Sodelovanje slovenskih pravnih oseb v posrednih dejavnostih okvirnega 
programa ES in okvirnega programa Euratom poteka skladno s pogoji, določenimi za 
"pridružene države kandidatke" v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta, ki se nanaša na 
pravila sodelovanja podjetij, raziskovalnih centrov in univerz in razširjanja rezultatov raziskav 
za izvajanje šestega okvirnega programa Evropske skupnosti 2002-2006 in Uredbi Sveta, ki 
se nanaša na pravila sodelovanja podjetij, razikovalnih centrov in univerz za izvajanje 
šestega okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo (2002-2006). 

3. Slovenske pravne osebe bodo, skupaj s tistimi iz Skupnosti, upoštevane pri izbiri 
s strani neodvisnih strokovnjakov za določene naloge in pod pogoji, predvidenimi v Uredbi 
Evropskega parlamenta in Sveta, ki se nanaša na pravila sodelovanja podjetij, razikovalnih 
centrov in univerz in razširjanja rezultatov raziskav za izvajanje šestega okvirnega programa 

Evropske skupnosti 2002-2006 in Uredbi Sveta, ki se nanaša na pravila sodelovanja 
podjetij, raziskovalnih centrov in univerz za izvajanje šestega okvirnega programa Evropske 
skupnosti za atomsko energijo (2002-2006). 

4. Skladno z omenjeno Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta, ki se nanaša na 
pravila sodelovanja v šestem okvirnem programu Evropske skupnosti, s prav tako omenjeno 
uredbo Sveta, ki se nanaša na pravila sodelovanja v šestem okvirnem programu Evropske 
skupnosti za atomsko energijo (2002-2006) ter s finančnimi uredbami Skupnosti, morajo 
pogodbe, ki jih je Skupnost sklenila s katero koli pravno osebo v Sloveniji z namenom 
opravljanja posredne dejavnosti, predvidevati nadzorne in revizijske postopke, ki jih opravita 
Komisija in Računsko sodišče Evropskih skupnosti, oziroma ki se opravijo pod njunim 
vodstvom. V duhu sodelovanja in skupnega interesa, ustrezni slovenski organi zagotovijo 
kakršnokoli zadostno in možno pomoč, ki bi bila v danih pogojih lahko potrebna ali koristna 
za izvajanje nadzora in revizije. 

5. Strani si bodo v okviru obstoječih predpisov po svojih najboljših močeh 
prizadevale za omogočanje prostega pretoka in bivanja raziskovalcev, ki sodelujejo v 
dejavnostih, na katere se nanaša ta memorandum o soglasju, in za omogočanje čezmejnega 
pretoka blaga, namenjenega uporabi v okviru omenjenih dejavnosti. 

6. Ustrezni pododbor, ki ga je ustanovil Pridružitveni svet na podlagi Evropskega 
sporazuma, redno in najmanj enkrat letno pregleda in ovrednoti izvajanje tega 
memoranduma o soglasju. 


