
PRILOGA I 

Pogoji sodelovanja Slovenije v programih “MEDIA-Plus“ in “MEDIA-Izobraževanje“ 

1) Če ni s tem memorandumom o soglasju drugače določeno, Slovenija sodeluje v 
dejavnostih programov “MEDIA Plus“ in “MEDIA-Izobraževanje“ (v nadaljevanju imenovanih 
“programa“) v skladu s cilji, merili, postopki in roki, ki so določeni v Odločbi Sveta št. 
2000/821/ES z dne 20. decembra 2000 in Odločbi št. 163/2001/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 19. januarja 2001 o vzpostavitvi omenjenih programov Skupnosti. 

2) Za sodelovanje v programih bo Slovenija vsako leto vplačala prispevek v 
proračun Evropske unije na način, opisan v Prilogi II. Če je to potrebno zaradi upoštevanja 
poteka programov ali zaradi razvoja absorpcijske sposobnosti Slovenije, se višina 
omenjenega prispevka lahko pisno prilagodi s soglasjem obeh strani v izogib proračunskemu 
neravnovesju med izvajanjem programov. 

3) Pogoji, ki veljajo za predložitev, ocenjevanje in izbiro vlog ustreznih institucij, 
organizacij in strokovnjakov v Sloveniji, so enaki tistim, ki veljajo za ustrezne institucije, 
organizacije in strokovnjake v Skupnosti. Zaradi izvajanja programov in predvsem zaradi 
vrednotenja projektov, ki se financirajo iz sredstev programov, Komisija lahko angažira 
priznane, neodvisne slovenske strokovnjake na področju avdio vizualne tehnike. 
Strokovnjaki, ki jih imenuje Slovenija, lahko sodelujejo v tehničnih posvetovalnih skupinah, ki 
bodo Komisiji svetovale pri izbiri pilotnih projektov za MEDIA Plus. 

4) Z namenom, da bi se programom zagotovil element Skupnosti, bo za 
izpolnjevanje pogojev za finančno pomoč Skupnosti v projektih in dejavnostih moral 
sodelovati vsaj en partner iz držav članic Skupnosti. 

5) Najvišji znesek pomoči za dejavnosti MEDIA-desk ne sme presegati 50% 
skupnih sredstev, predvidenih za z njim povezane dejavnosti. 

6) Ne da bi to posegalo v pristojnosti Komisije in Računskega sodišča Evropskih 
skupnosti z ozirom na spremljanje in vrednotenje izvajanja programov, bosta sodelovanje 
Slovenije v programih nenehno skupaj spremljali Komisija in Slovenija. Slovenija mora 
Komisiji predložiti ustrezna poročila in sodelovati v drugih specifičnih dejavnostih, ki jih 
Skupnost določi s tem v zvezi. 

7) V skladu s finančnimi uredbami Skupnosti morajo pogodbeni dogovori, sklenjeni 
z ali med subjekti v Sloveniji, zagotoviti nadzor in revizijo, ki ju bosta izvajala Komisija in 
Računsko sodišče oziroma bosta potekala na podlagi njunega pooblastila. Kar zadeva 
finančno revizijo, se lahko izvaja z namenom nadzorovanja prihodkov in odhodkov 
omenjenih subjektov, ki se nanašajo na pogodbene obveznosti do Skupnosti. V duhu 
sodelovanja in medsebojne koristi, morajo pristojni organi v Sloveniji zagotoviti primerno in 
izvedljivo pomoč, ki bi bila v danih okoliščinah potrebna ali koristna za izvajanje omenjenega 
nadzora in revizije. 

8) V vseh pogodbah, sklenjenih s Komisijo, ki se nanašajo na postopek uporabe, 
pogodbe, poročila, ki jih je treba predložiti ter druge administrativne ukrepe za izvajanje 
programov, se uporablja eden od uradnih jezikov Skupnosti. 

9) Skupnost in Slovenija lahko prenehata z izvajanjem dejavnosti iz tega 
memoranduma o soglasju kadarkoli na podlagi pisne odpovedi z dvanajstmesečnim 
odpovednim rokom. Izvajanje projektov in dejavnosti, ki bodo v času odpovedi 
memoranduma o soglasju v teku, se bo nadaljevalo vse do njihovega zaključka pod pogoji, 
določenimi s tem memorandumom o soglasju. 


