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POVZETEK 

I. Evropski parlament in Svet sta zaprosila Evropsko računsko sodišče za prispevek k 

predhodni zakonodajni razpravi o nasledniku programa Obzorje 2020 (v nadaljnjem besedilu: 

9. okvirni program). To kratko poročilo Sodišča, ki se osredotoča na poenostavitev okvirnih 

programov EU za raziskave, je odgovor na to zahtevo. Naša analiza je pokazala, da je 

poenostavitev zapletena. Opredeljenih je bilo več predlogov, kako se osredotočiti na 

potekajočo razpravo o 9. okvirnem programu. 

II. Opisujemo več dilem1, ki so vplivale na prizadevanja Komisije za poenostavitev izvajanja 

programov EU za raziskave in inovacije. Uporabili smo informacije, prejete od Komisije2 in 

upravičencev3, ter svoje izkušnje, pridobljene z revizijskim delom4 (Priloga I in Priloga II), da 

bi te dileme povezali z zasnovo regulativnega okvira, modela financiranja in shemo 

sodelovanja. 

III. Poudariti bi želeli naslednje predloge, ki bi jih bilo treba upoštevati, da bi bila potekajoča 

razprava o 9. okvirnem programu bolj osredotočena: 1) razumno obdobje med sprejetjem in 

izvajanjem pravnih aktov, 2) uporaba pavšalnih zneskov in nagrad, 3) uporaba smernic in 

neobvezujočih pravil, 4) sprejetje računovodskih praks upravičencev in 5) priznanje dobrih 

predlogov projektov iz programa Obzorje 2020 v drugih programih na podlagi pristopa po 

načelu vse na enem mestu. 

                                                      

1 Dileme opredeljujemo kot nasprotujoče si prioritete, za katere morata Komisija in proračunski 
organ najti ustrezno ravnovesje. 

2 Evropska komisija, na primer, na svoji spletni strani o vrednotenju okvirnih programov objavlja 
sicer nepopolno zbirko dokumentov s koristnimi informacijami. Na spletni strani je objavljenih 
več kot 400 dokumentov o pregledih. 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive.  

3 Na primer: Zveza evropskih univerz (EUA), Evropska zveza raziskovalnih in tehnoloških inštitutov 
(EARTO), zveza evropskih raziskovalnih univerz LERU, neformalna skupina uradov za zvezo na 
področju raziskav in tehnološkega razvoja IGLO, strateška zveza petih vodilnih evropskih 
tehniških univerz IDEA-league, evropska zveza vodilnih delavcev v upravah raziskovalnih 
organizacij EARMA, Helmholz Association of German Research Centres e.V., Business Europe, 
evropska zveza dobaviteljev avtomobilske industrije CLEPA, itd. 

4 https://www.eca.europa.eu. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=archive
https://www.eca.europa.eu/
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IV. To kratko poročilo ni revizijsko poročilo. Sodišče izvaja revizijo smotrnosti poslovanja v 

zvezi s poenostavitvami v programu Obzorje 2020. Posebno poročilo naj bi bilo objavljeno 

konec leta 2018, vključevalo pa bo revizijsko oceno uspešnosti poenostavitvenih ukrepov 

Komisije in bo namenjeno podpori razprave o izvajanju 9. okvirnega programa, ki se bo 

začelo proti koncu leta 2018. 

PROGRAM EU ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE OBZORJE 2020 

1. Obzorje 2020 je program EU za raziskave in inovacije, za katerega je bilo v sedmih letih 

(2014–2020) zagotovljenih skoraj 80 milijard EUR. Je eden največjih programov javnega 

financiranja raziskav in razvoja na svetu in predstavlja približno 8 % proračuna EU.5 V njem 

sodelujejo univerze, raziskovalni inštituti, mala in srednja podjetja, velika podjetja in javni 

organi. Doslej je bilo v njegovem okviru predloženih več kot 130 000 vlog za financiranje, 

sredstva pa je prejelo skoraj 20 000 projektov.6 

2. Obzorje 2020 je kompleksen program zaradi vseh uredb, pravil, smernic, postopkov in 

procesov pri izvajanju (vključno s kontrolo in revizijami) ter številnih instrumentov 

financiranja.7 Nepotrebna kompleksnost prinaša naslednja tveganja: tveganje nepravilnosti 

(če so pravila kompleksna ali nejasna, je verjetnost, da bo prišlo do neskladnosti z njimi, 

večja), neučinkovitosti (za administracijo ali financirane projekte se lahko porabi preveč) in 

neuspešnosti (lahko se zgodi, da cilji v zvezi s smotrnostjo niso doseženi). 

3. Svet je leta 2011 v zvezi s programom Obzorje 2020 pozval k vzpostavitvi novega 

ravnovesja med zaupanjem in nadzorom, Evropski parlament pa leta 2010 k odnosu do 

sodelujočih, ki bolj temelji na zaupanju in je toleranten do tveganja.8 Pripravljenih je bilo več 

                                                      

5 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/. 

6 Po podatkih Komisije. 

7 Evropski parlament, Poročilo o oceni izvajanja programa Obzorje 2020 ob upoštevanju njegove 
vmesne ocene in predloga devetega okvirnega programa: zmanjšati kompleksnost financiranja 
EU (RR\1127422SL.docx). 

8 Uredba (EU) o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 
2020 (UL L 362, 20.12.2012, str. 109). 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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pobud za poenostavitev programov EU za raziskave in inovacije (Priloga III). Čeprav je 

poenostavitev zaželena, je delna kompleksnost potrebna, da se zagotovi, da je možno doseči 

cilje politike in da se sredstva lahko pravilno dodelujejo. 

DILEME, POVEZANE S POENOSTAVITVIJO9 

Stabilnost in spremembe 

4. Stabilnost pomeni, da se uporablja isti sklop pravil za zaporedne programe za raziskave in 

inovacije, zaradi sprememb pa so potrebna dodatna prizadevanja sodelujočih, da se jim 

prilagodijo. Spremembe omogočajo izboljšave, vendar bi se zaradi njih lahko zgodilo, da bi se 

morali sodelujoči prilagoditi drugačnemu sklopu pravil za posamezne programe (ker veliko 

nepovratnih sredstev za Obzorje 2020 še več let po začetku 9. okvirnega programa ne bo 

porabljenih) (okvir 1).10 11 

Okvir 1 – Upravičenci cenijo stabilnost12  

V zvezo evropskih raziskovalnih univerz LERU je včlanjenih 23 univerz. Junija 2010 je LERU 

objavila svetovalni dokument z naslovom Towards an effective 8th framework programme 

for research. Ta dokument je deloma odgovor na sporočilo Komisije o poenostavitvi izvajanja 

okvirnih programov za raziskave. V njem je v odstavku 27 navedeno, da je v najslabših 

primerih optimizacija zelo zaželena, vendar je stabilnost pravil sama po sebi merilo 

poenostavitve in bolj zaželena kot sprememba, katere posledica so le zelo malo 

enostavnejša pravila, in da se je treba izogibati prevelikemu številu zaporednih sprememb. 

                                                      

9 Sodišče je analiziralo pet dilem, vendar obstajajo še druge, kot so nacionalni interesi in interesi 
EU, mala in velika podjetja, javna in zasebna poraba za raziskave in razvoj ter problematika 
državne pomoči (t. i. Lamyjevo poročilo, str. 17–18). 

10 OECD 2010, Strategy and policies for better regulation, Združeno kraljestvo, str. 38. 

11 Evropska komisija, COM(2010) 187 z dne 29. aprila 2010, str. 12. 

12 Svetovalni dokument LERU z naslovom Towards an effective 8th framework programme for 
research, št. 2, maj 2010, str. 10, odstavek 27. 
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Odgovornost in občutek lastništva 

5. Odgovornost pomeni, da dokazno breme za porabo sredstev EU nosijo upravičenci, 

občutek lastništva pa zanašanje na samoupravljanje in samoregulacijo upravičencev. 

Nepovratna sredstva za raziskave bi bilo laže izplačati, če ne bi bili upravičenci dolžni 

upravičiti porabo prejetih javnih sredstev. Toda odgovornost je bistvena za zaupanje 

javnosti. Vendar bi zahteva po odgovornosti lahko privedla do pretirane previdnosti pri 

prizadevanjih za poenostavitev kompleksnih predpisov v zvezi z raziskavami in do ovir za 

raziskovalno delo (okvir 2). 

Okvir 2 – Raziskovalci zahtevajo ravnotežje med ustrezno odgovornostjo in razumnim 

upravnim bremenom  

Komisija v sklopu odgovornosti poleg tega, da je treba dokazati dobro finančno 

gospodarjenje z odhodki, zaradi spremljanja in vrednotenja zahteva tudi informacije in 

podatke o ekonomskih in družbenih učinkih financiranja raziskav in inovacij s sredstvi EU. Cilj 

za prihodnji okvirni program je prilagoditi zahteve v zvezi s poročanjem in spremljanjem, 

omejiti – kadar je mogoče – število ključnih kazalnikov smotrnosti, dopolnjevati obstoječe 

kazalnike in se osredotočiti na kazalnike učinka.13 

Pravna gotovost in prosta presoja 

6. Pravna gotovost je pomembna, ker upravičenci nosijo finančno tveganje za napačno 

razlago določb. Načelo pravne gotovosti zahteva, da prevlada samo ena razlaga nekega 

pravila, in sicer morajo biti vsi akti institucij, ki imajo pravne učinke, jasni in natančni, pri 

čemer mora biti zadevna oseba o njih obveščena tako, da lahko natančno ugotovi, kdaj akt 

začne veljati in od kdaj ima pravne učinke.14 

                                                      

13 Delavnica deležnikov o idejah za dodatno poenostavitev pri izvajanju okvirnih programov za 
raziskave in inovacije, Bruselj, 20. oktobra 2017, str. 12. 

14 Glej zadevo Opel Austria, T-115/94, točka 124, ki se sklicuje na: sodbe Sodišča z dne 
9. julija 1981 v zadevi Gondrand Frères in Garancini, 169/80, Recueil, str. 1931, točka 17; z dne 
22. februarja 1984 v zadevi Kloppenburg, 70/83, Recueil, str. 1075, točka 11, in z dne 15 
decembra 1987 v zadevi Irska proti Komisiji, 325/85, Recueil, str. 5041, točka 18; ter sodbo 
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7. Prosta presoja pomeni, da pristojni organi lahko neko pravilo razlagajo na različne, 

vendar smiselne načine. Različni akterji, ki se vključujejo v različnih trenutkih projektnega 

cikla (zadolženi za projekt in revizorji na Komisiji, nacionalni organi15, revizorji Evropskega 

računskega sodišča), lahko zahteve razumejo po svoje in si jih različno razlagajo, pri tem pa 

obstaja tveganje, da odgovornost za negotove finančne posledice naložijo upravičencem 

(okvir 3). Če se za ponazoritev proste presoje uporabljajo smernice in primeri, se teh ne sme 

razlagati tako, da bi se prosta presoja omejila. 

                                                      

Sodišča prve stopnje z dne 7. februarja 1991 v zadevi Tagaras proti Sodišču, T-18/89 in T-24/89, 
Recueil, str. II-53, točka 40. 

15 Na primer ministrstva, financerji, vrhovne revizijske institucije in zasebne revizijske družbe v 
posameznih državah. 
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Okvir 3 – Upravičence skrbi možnost pravne negotovosti16 

Evropsko računsko sodišče je organiziralo delavnico s strokovnjaki pravniki, revizorji in 

končnimi upravičenci o izkušnjah z revidiranjem programov EU za raziskave in inovacije. 

Glavne vprašljive zadeve, ki so jih omenjali upravičenci, so: 

- kadar so smernice preširoko opredeljene, bi lahko nekateri revizorji primere, ki jih 

uporabi Komisija, šteli za edino sprejemljivo prakso; 

- pri ocenjevanju skladnosti s predpisi morajo revizorji v različnih točkah kontrolne verige 

razlagati okvir in namen istih pravil, na kar lahko vpliva razpoložljivost informacij; 

- kadar upravičenci izberejo možnosti poenostavljenega obračunavanja stroškov, kot so 

pavšalni zneski in povprečnine, pričakujejo, da bodo tudi revizorji temu prilagodili svoje 

metode; 

- Evropska komisija je spremenila nekatere člene sporazumov o upravljanju nepovratnih 

sredstev za Obzorje 2002 in jih retrospektivno uporablja tudi za predhodne projekte;17 

- v različnih uredbah (v zvezi s programom Obzorje 2020 in Evropskim inštitutom za 

inovacije in tehnologijo EIT) se ne uporabljajo vedno iste opredelitve in načela.  

Interesi upravičenci in interesi EU 

8. Upravičenci so zainteresirani, da dobijo svoje stroške vrnjene, EU pa se osredotoča na 

celoto sredstev in učinkovitost pri njihovem dodeljevanju posameznim upravičencem. Pri 

upravičencih, kot so univerze, bi morebitni negativni učinki poenostavitve na njihove 

prihodke lahko povzročili strah pred poenostavitvijo in odpor do nje, tudi če bi se izkazalo, da 

so učinki pozitivni (okvir 4). 

                                                      

16 Delavnica Evropskega računskega sodišča, Bruselj, 9. februar 2015 in 11. marec 2016. 

17 Primere je mogoče najti na: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-
updatehistory_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/h2020-mga-art-updatehistory_en.pdf
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Okvir 4 – Strah upravičencev pred negativnimi finančnimi učinki18 

Uporaba poenostavljenega obračunavanja stroškov, kot so pavšalni zneski, stroški na enoto, 

pavšalne stopnje in nagrade, bi lahko pomenila, da nekateri upravičenci dobijo več ali manj 

sredstev v primerjavi z obstoječim stanjem, čeprav bi bil v povprečju izplačan enak znesek. 

Nekateri sodelujoči so izjavili, da imajo raje sedanji (kompleksen) sistem povračila dejanskih 

stroškov, ker se bojijo zmanjšanja financiranja, čeprav poenostavljeno obračunavanje 

stroškov zmanjšuje upravno breme. 

Regionalna porazdelitev in odličnost19 

9. Odličnost pomeni podpiranje najboljših raziskovalnih projektov na ravni EU, regionalna 

porazdelitev pa prizadevanja za zmanjšanje razlik med geografskimi regijami. V praksi so 

nekatere geografske regije uspešnejše pri programih EU za raziskave in inovacije ter 

uspešneje dokazujejo, da so zmožne doseči odličnost v raziskavah, kot druge (okvir 5).  

                                                      

18 Nadaljevalna delavnica o poenostavitvi, ki jo je organizirala Komisija leta 2017, str. 4. 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-
report_en.pdf. 

19 Evropski parlament/GD za parlamentarne raziskovalne storitve, EU framework programmes for 
research and innovation, Evolution and key data from FP1 to Horizon 2020 in view of FP9 
(september 2017 – PE 608.697), str. 32. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-10-20/final-report_en.pdf
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Okvir 5 – Povečevanje udeležbe je še vedno problem, ki ga je treba premagati  

Sodišče je ugotovilo, da so skupnosti znanja in inovacij ter financiranje, ki ga zagotavlja 

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo, skoncentrirani v majhnem številu držav. Evropski 

inštitut za inovacije in tehnologijo je pripravil regionalne inovacijske sheme, ki so mehanizmi 

pomoči za boljše spodbujanje inovacij v izbranih regijah, da bi svojo podporo širše 

porazdelil.20 

Dileme in možnosti  

10. Na sliki 1 so prikazane zgornje dileme. Sodišče je v nadaljevanju poskusilo analizirati, 

kako so te dileme vplivale na zasnovo regulativnega okvira, model financiranja in shemo 

sodelovanja. 

Slika 1 – Dileme, ki vplivajo na poenostavitev programov EU za raziskave 

 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi zakonodajnega okvira programa Obzorje 2020  

                                                      

20 Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 4/2016, odstavka 86 in 102. 
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OBZORJE 2020: KOMPLEKSEN SISTEM 

Zasnova programa Obzorje 2020 

11. Sodišče je opozorilo, da je bilo pri prejšnjih okvirnih programih možno, da je preveč 

kompleksen pravni okvir oviral učinkovito izvajanje programov.21 Pri programu Obzorje 2020 

obstajata dva načina za odpravo nepotrebne kompleksnosti v zasnovi programov: na novo 

napisati osnovna zakonska pravila (obvezno pravo) ob upoštevanju načela dobrega 

upravljanja22 in/ali pripraviti enostavnejši vmesnik za prilagoditev kompleksnega sistema 

delu raziskovalcev v praksi. Obe metodi sta ustrezni za ohranjanje pravilnega ravnotežja med 

potrebno birokracijo in prakso raziskovalcev. Vsekakor pa je nekaj gotovo: poenostavitev je 

zapletena.23 

12. Struktura sklopa temeljnih predpisov za Obzorje 202024 25 26 (Priloga IV) je v primerjavi s 

tistimi za 7. okvirni program v glavnem ostala enaka. Spremenilo se je le to, da se je število 

                                                      

21 Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 2/2013 – Ali je Komisija zagotovila 
učinkovito izvajanje Sedmega okvirnega programa za raziskave? Povzetek V, odstavki 3, 89, 103 
in Priloga II. 

22 Splošna načela, ki so povezana s pravico do dobrega upravljanja iz člena 41 Listine EU o 
temeljnih pravicah in načelom odprte, učinkovite in neodvisne uprave EU iz člena 298 PDEU: 
sorazmernost, pravičnost in enaka obravnava, pravna gotovost in prizadevanja za nenehne 
izboljšave. 

23 Evropska konvencija, Final report of Working Group IX on Simplification, str. 1, 29.11.2002 
http://european-
convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX 
in Final conclusions and recommendations of the High Level Group on Simplification for post 
2020, str. 1. 

24 Uredba št. 1291/2013 z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave 
in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 (UL L 347, str. 104) 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-
establact_en.pdf. 

25 Uredba št. 1291/2013 je spremljal Sklep Sveta z dne 3. decembra 2013 o vzpostavitvi posebnega 
programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 
in razveljavitvi odločb 2006/971/ES, 2006/972/ES, 2006/973/ES, 2006/974/ES in 2006/975/ES 
(UL L 347, str. 965). 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_en.pdf. 

26 Pravila za sodelovanje so določena v Uredbi št. 1290/2013 z dne 11. decembra 2013 o pravilih za 
sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za 

http://european-convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX
http://european-convention.europa.eu/EN/doc_register/doc_registereb92.html?lang=EN&Content=WGIX
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_en.pdf
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posebnih programov zmanjšalo s štirih na enega. Vendar pa je Komisija uvedla več 

vmesnikov, da bi olajšala izvrševanje temeljnih uredb za upravičence (slika 2): 

- vzorčni sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev, 

- delovne programe (večletne namesto enoletnih), v katerih so cilji posebnega programa 

pretvorjeni v podrobne ukrepe, 

-  spletni portal za udeležence programa27.  

Slika 2 – Vmesniki med zakonodajalci, službami Komisije in upravičenci  

 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi zakonodajnega okvira programa Obzorje 2020 

                                                      

razširjanje njegovih rezultatov (UL L 374, str. 81) 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h20
20-rules-participation_en.pdf, ki spada med obvezno pravo. 

27 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html. Ta portal (vstopna 
točka za elektronsko upravljanje raziskovalnih in inovativnih projektov EU) zagotavlja 
informacije na strukturiran način in je digitalni vmesnik za sodelujoče v programu Obzorje 2020. 

Zakonodajni 
akti 

Večletni 
program dela

Portal za 
udeležence

Vzorčni 
sporazum o 

dodelitvi 
nepovratnih 

sredstev

Obvezno pravo

Nezavezujoči akti

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Vzorčni sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev 

13. Pravice in obveznosti upravičencev so določene v sporazumih o dodelitvi nepovratnih 

sredstev. Komisija je pripravila vzorčni sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev in 

obrazložen sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki sta spletni vodnik za predlagatelje 

projektov. Sodišče je v svojem letnem poročilu za leto 2016 kritiziralo dolžino navodil 

(dokument s 750 stranmi).28 Komisija je navedla, da je bila v okviru 7. okvirnega programa 

ista vsebina porazdeljena po več dokumentih z več kot 1 000 stranmi.29 

14. Široka raba primerov v navodilih upravičencem pomaga pri uporabi pravil, vendar 

obstaja tveganje, da bi gledanje na primere kot na edino možno rešitev za vse upravičence 

lahko omejilo možnost proste presoje, ki upravičencem omogoča, da sprejmejo svoje lastne 

prakse.  

Program dela 

15. Program dela je namenjen pretvorbi ciljev Evropske komisije na visoki ravni v posamezne 

ukrepe. Glede na naše letno poročilo za leto 201530 so revidirani ukrepi običajno skladni s 

cilji na visoki ravni, kar pa je lahko posledica široke opredelitve teh ciljev. Programi dela so 

osnova za strokovnjake pri ocenjevanju vlog za program Obzorje 2020 in za omejitev izbora 

projektov v skladu s cilji.31 

Portal za udeležence 

16. Komisija vzdržuje spletni portal za udeležence kot enotno računalniško okolje za 

elektronsko upravljanje vlog in nepovratnih sredstev. Njegov namen je pomagati 

predlagateljem vlog (na primer v okviru ene same službe za pomoč) pri iskanju podrobnih 

                                                      

28 Letno poročilo Evropskega računskega Sodišča za leto 2016, poglavje 5, odstavek 5.18. 

29 Letno poročilo Evropskega računskega Sodišča za leto 2016, poglavje 5, odstavek 5.18 z 
odgovorom Komisije. 

30 Evropsko računsko sodišče, Letno poročilo za leto 2015, odstavka 3.36 in 3.37. 

31 Delavnica v Bruslju, ki jo je organiziralo Evropsko računsko sodišče za končne upravičence 
evropskih okvirnih programov, 9. februar 2015. 
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informacij o vseh procesih, razumevanju delov pravnega okvira programa Obzorje 2020, ki 

velja za njihov primer, in zagotoviti pravno gotovost za njihove ukrepe.32 

Upravljanje programa Obzorje 2020 

Komisija 

17. Program Obzorje 2020 neposredno upravljajo različni subjekti EU, vključno z osmimi 

generalnimi direktorati Komisije, štirimi izvajalskimi agencijami in sedmimi skupnimi podjetji 

(tabela 1).33 Po navedbah Komisije so se sodelujoči v okvirnih programih EU pred 

programom Obzorje 2020 pritoževali nad tem, da različni generalni direktorati in drugi 

izvajalski organi iste zadeve obravnavajo različno.34 

                                                      

32 Evropska komisija, Interim evaluation of Horizon 2020, str. 27 in 59. 

33 Družino raziskav in razvoja trenutno sestavljajo 8 generalnih direktoratov (AGRI, CNECT, EAC, 
ENER, GROW, HOME, MOVE and RTD), 4 izvajalske agencije (EACEA, EASME, ERCEA, REA), 1 
decentralizirana agencija (GSA) in 7 skupnih podjetij (BBI, Clean Sky, ECSEL, FCH, IMI, SESAR, 
Shift2Rail). 

34 Poročilo Evropske komisije o naknadni oceni 7. okvirnega programa, str. 64 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=fp7
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Tabela 1 – Pri upravljanju programa Obzorje 2020 sodelujejo številni generalni direktorati 

in druge službe 

 Programsko obdobje 

Okvirni program za raziskave in 
inovacije 

2002–2006 2007–2013 2014–2020 

Število pristojnih generalnih 
direktoratov 

5 6 8 

Število pristojnih komisarjev 4 6 8 
Drugi subjekti, pristojni za 
izvajanje 

Izvajalske agencije 

Pobude po členu 187 

 
 

0 

0 
 

 
 

2 (ERCEA, REA) 

5 skupnih tehnoloških 
pobud (Artemis, ENIAC, 
FCH, CS, IMI) + SESAR 

 

 
 

4 (EASME, ERCEA, INEA, REA) 

7 skupnih podjetij (BBI, CS, 
ECSEL, IMI, FCH, S2R, SESSAR) 

10 pogodbenih javno-
zasebnih partnerstev 

Pobude javnega sektorja 
 
 
Drugo 
 

1 pobuda po členu 185 
 

4 pobude po členu 185 
 
 

2 (EIB, EIT) 

6 pobud po členu 185 
10 pobud za skupno 

načrtovanje 
 

3 (vodilne pobude EIB, EIT, 
FET) 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi informacij Komisije, posodobljenih februarja 2018 

Posebna vloga skupnega podpornega centra 

18. Sodišče35 in upravičenci36 so pozivali k dosledni in enotni uporabi pravil ter usklajenemu 

upravljanju okvirnih programov.37 Sodišče je priporočilo dodatne izboljšave, kar je privedlo 

do vzpostavitve skupnega podpornega centra.38 39 To je bilo ponovljeno v vmesni oceni 7. 

okvirnega programa, pri kateri je bila poudarjena potreba po vzpostavitvi odbora za 

                                                      

35 Evropsko računsko sodišče, Letno poročilo za leto 2016, odstavek 5.15. 

36 #Industry4Europa, oktober 2017, str. 11. LERU, KISS-Horizon 2020 - Keep it simple and 
straightforward (23. oktober 2015). Sklepi Sveta (za konkurenčnost) z dne 11. in 
12. oktobra 2010, str.2. 

37 Evropsko računsko sodišče, Posebno poročilo št. 2/2013 – Ali je Komisija zagotovila učinkovito 
izvajanje Sedmega okvirnega programa za raziskave?, str. 27, odstavek 36. 

38 Sklep Komisije C(2013)8751 o operativnih pravilih skupnega podpornega centra za okvirni 
program za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (2014–2020). 

39 Evropsko računsko sodišče, Letno poročilo za leto 2016, odstavek 5.15 in Priloga 3.2. 
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raziskovalna vprašanja, da bi se obravnavali pravna negotovost in različna obravnava istih 

zadev v različnih subjektih EU, ki upravljajo nepovratna sredstva za raziskave.40 

19. Sodišče je ugotovilo, da je Komisija z okrepitvijo naknadne revizije z vzpostavitvijo skupne 

revizijske službe, ki je del skupnega podpornega centra, izboljšala svoje kontrolne sisteme, 

zlasti v zadnjih letih.41 Podobno je Služba Komisije za notranjo revizijo opredelila nekaj 

dobrih praks usklajevanja s skupno revizijsko službo za Obzorje 2020 (okvir 6). Poleg tega je 

bila vzpostavitev skupne revizijske službe namenjena odpravi nekaterih neskladnosti in 

neučinkovitosti pri naknadnih revizijah. Ker so naknadne revizije v okviru 7. okvirnega 

programa izvajale posamezne revizijske enote različnih izvajalskih služb, je obstajalo 

tveganje, da bi bil pristop do upravičencev nedosleden in/ali da bi se pri istem upravičencu 

izvajalo več prekrivajočih se revizij.42  

Okvir 6 –Zaključki Službe za notranjo revizijo o usklajevalnih dejavnostih Skupnega 

podjetja za gorivne celice in vodik s skupnim podpornim centrom so bili pozitivni 

Med revizijo, ki je bila zaključena decembra 2017, je Služba za notranjo revizijo ugotovila, da 

je Skupno podjetje za gorivne celice in vodik vzpostavilo ustrezne procese upravljanja, 

obvladovanja tveganja in notranje kontrole, ki so uspešno in učinkovito podpirali njegove 

usklajevalne dejavnosti s skupnim podpornim centrom ter uporabo orodij in storitev 

skupnega podpornega centra. 

Postopek odločanja 

20. Sprejemanje odločitev o stopnji poenostavitve je zapleteno. Potrebne so vhodne 

informacije od Komisije in obeh so-zakonodajalcev, tj. Evropskega parlamenta in Sveta. 

Evropski parlament je v preteklosti izrazil pomisleke glede predlagane enotne stopnje za 

                                                      

40 Sporočilo Komisije o odzivu na poročilo strokovne skupine o vmesni oceni 7. okvirnega 
programa za raziskave, COM(2011) 52 final, odstavek 2.5. 

41 Evropsko računsko sodišče, Letno poročilo za leto 2016, odstavek 3.2, str. 131. 

42 Služba za notranjo revizijo (2017).  
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povračila in obvezne pavšalne stopnje za posredne stroške4344, s katerimi se Sodišče ne 

strinja45. 

21. Svet je predlagal46 pojem dodatnega plačila za raziskovalce (dodatno nagrajevanje) in 

ponovno uvedbo programskih odborov za izbiranje projektov, kar bi lahko podaljšalo čas do 

dodelitve nepovratnih sredstev.  

22. Poleg tega je po mnenju Sodišča obdobje med sprejetjem temeljnih pravnih aktov za 

okvirni program in dejanskim začetkom izvajanja programa prekratko, čeprav je Komisija 

svoje predloge za program Obzorje 2020 poslala zakonodajalcema dve leti prej.47 Zato je 

težko temeljito pripraviti izvajanje programa. 

MODEL FINANCIRANJA 

Prehod od 6. okvirnega programa na 7. okvirni program in Obzorje 2020 

23. Sodišče je v svojem mnenju o programu Obzorje 2020 iz leta 2012 ugotovilo, da je bil 

novi model financiranja stroškov radikalno poenostavljen.48 Toda velik del programa Obzorje 

2020 še vedno temelji na povračilu dejanskih stroškov. Poenostavljeno obračunavanje 

stroškov, kot sta pavšalno financiranje in standardne lestvice stroškov na enoto, se v okviru 

programa Obzorje 2020 uporabljajo za velik del proračuna, financiranje na podlagi pravic, 

kot so nagrade in financiranje projektov s pavšalnimi zneski, pa le za majhen del. V tabeli 2 je 

prikazana uporaba nagrad, na sliki 3 pa razvoj modelov vračanja stroškov skozi različne 

                                                      

43 Evropska komisija, COM(2013) 98 final z dne 26. februarja 2013, str. 27 in 6–7. 

44 Posebno poročilo št. 1/2004 o upravljanju posrednih dejavnosti RTR v sklopu 5. okvirnega 
programa (5. OP) za raziskave in tehnološki razvoj (1998–2002) z odgovori Komisije, povzetek IV. 
(2004/C99/01). 

45 Mnenje Evropskega računskega sodišča št. 6/2012 z dne 19. julija 2012, odstavek 16. 

46 Evropska komisija, COM(2013) 98 final z dne 26. februarja 2013, str. 7–8. 

47 Na primer, večletni finančni okvir za programsko obdobje 2014–2020 je bil sprejet 
2. decembra 2013, predlogi Komisije za zakonodajne akte je bil sprejet 30. novembra 2011, akti 
pa so bili sprejeti decembra 2013. 

48 Mnenje Evropskega računskega sodišča št. 6/2012, odstavki 16 do 19. 
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okvirne programe. Sodišče je v svojem letnem poročilu za leto 201649 ugotovilo, da je pri 

shemah financiranja na podlagi pravic nevarnost napak za celotni proračun manjša kot pri 

vračanju dejanskih stroškov (kar se uporablja za stroške dela50). Pri financiranja na podlagi 

pravic upravičenci prejmejo plačilo, če izpolnjujejo nekatere pogoje. 

Tabela 2 – Pri programih EU za raziskave in inovacije so se nagrade le malo uporabljale 

 Programsko obdobje 

 2000–2006(1) 2007–2013(2) 2014–2020 

Nagrade nič pod 0,1 % 0,11 % skupnega 
proračuna 

(1) V okviru 6. okvirnega programa se nagrade sploh niso uporabljale.  
(2) V okviru 7. okvirnega programa je bilo podeljenih zelo malo nagrad kot priznanj (npr. nagrade DESCARTES), ob koncu 7. 

okvirnega programa pa so bila dodeljena sredstva za nekaj nagrad za pilotne ukrepe in stimulacijskih nagrad v okviru 
programa ukrepov na področju zdravja ter za nagrade za ženske inovatorke. 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi informacij Komisije, posodobljenih januarja 2018 

Slika 3 – Spreminjanje modelov vračanja stroškov skozi okvirne programe 

 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

                                                      

49 Evropsko računsko sodišče, Letno poročilo za leto 2016, okvir 1.4, odstavka 1.10 in 1.38. 

50 Evropsko računsko sodišče, Letno poročilo za leto 2016, odstavek 5.9. 

6. okvirni program

• Povračilo 
dejanskih 
stroškov

7. okvirni program

• Povračilo dejanskih 
stroškov

• Poenostavitev z 
uporabo 
povprečnih 
stroškov

Obzorje 2020

• Pavšalni zneski
• Pavšalna stopnja 

za posredne 
stroške

• Poenostavljeno 
obračunavanje 
stroškov

• Elektronski 
postopki

• Skupni podporni 
center

9. okvirni program

• ?
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Financiranje projektov s pavšalnimi zneski 

24. Financiranje projektov s pavšalnimi zneski pomeni, da se izplača določeni znesek, potem 

ko so izvedene vnaprej določene dejavnosti in/ali dosežen vnaprej določen izložek. Pri 

tovrstnem financiranju upravičenci, ki prejmejo sredstva EU, niso dolžni prijavljati stroškov 

niti zanje niso obvezne naknadne revizije računovodskih izkazov. Zato pri njem obstaja 

možnost za poenostavitev povračila stroškov. Komisija v okviru programa Obzorje 2020 

preizkuša dve pilotni shemi. V skladu s prvo se lahko pavšalni znesek, ki je določen v razpisu 

za zbiranje predlogov, dodeli za projekt kot celoto. Pri drugi se pavšalni znesek izračuna na 

podlagi ocene stroškov, ki jo upravičenec vključi v predlog projekta. V skladu s tema 

shemama upravičenci prejmejo pavšalni znesek, če obstaja zadostno zagotovilo, da so izvedli 

dejavnosti, kot so bile opisane v načrtu projekta.  

25. Sodišče je na podlagi revizijskega dela, ki ga opravi za izdajo letne izjave o zanesljivosti, 

analiziralo strukturo sheme za financiranje projektov s pavšalnimi zneski na področju 

raziskav in meni: 

- da bi se shema lahko uporabljala kot primeren model financiranja, katerega relativna 

enostavnost bi spodbujala sodelovanje, zlasti sodelovanje mladih raziskovalcev, malih 

in srednjih podjetij ter novih udeležencev, v programu Obzorje 2020,  

- vendar bi jo bilo morda teže uporabljati, ker bi bila potrebna sprememba mišljenja 

med raziskovalci, ki so bili desetletja navajeni uporabljati sheme povračila stroškov. 

Poleg tega se zanjo zahteva sprememba v pristopu Komisije k izbiri, oceni, spremljanju 

in vrednotenju projektov. 

26. Komisija razmišlja, da bi povečala uporabo poenostavljenega obračunavanja stroškov, 

kot je financiranje projektov s pavšalnimi zneski. Doslej je bilo to težko zaradi pomanjkanja 

ustreznih informacij o smotrnosti in meril zanjo, saj je rezultate in učinek raziskav zaradi 

njihove narave težko napovedovati in vrednotiti. Velikokrat niso premočrtni51 in se lahko 

                                                      

51 Evropsko računsko sodišče, Letno poročilo za leto 2015, odstavek 3.24. 
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pokažejo šele dolgo časa po financiranju52. Vendar je uporaba informacij o smotrnosti in 

meril zanjo pomembna za zagotovitev dodane vrednosti financiranih raziskovalnih projektov 

ter doseganje ciljev politike, kot so odličnost, razširjanje rezultatov in sodelovanje z 

gospodarstvom. 

Sprejemanje računovodskih praks upravičencev53 

27. Upravičenci imajo svoje računovodske sisteme in prakse, ki so pripravljeni skladno z 

nacionalno zakonodajo in mednarodnimi računovodskimi standardi. Ta zakonodaja in 

standardi morda dopuščajo delno prosto presojo pri metodah stroškovnega računovodstva 

upravičencev. Zato obstaja tveganje, da metode upravičencev za izračun in klasifikacijo 

stroškovnih postavk ne izpolnjujejo meril za stroškovno upravičenost iz finančne uredbe EU 

in pravil za sodelovanje v programih za raziskave in inovacije, čeprav te metode priznavajo 

na primer nacionalni financerji. Posledica tega je, da morajo nekateri udeleženci zaradi 

upravičevanja posameznih stroškovnih postavk v okviru financiranja iz programa Obzorje 

2020 vložiti sredstva v posebna računovodska orodja, kar pri drugih nacionalnih sredstvih ni 

potrebno.  

28. Uporaba običajnih računovodskih praks upravičencev za revidiranje zmanjša stroške 

upravičencev. Glede na to je v programu Obzorje 2020 dovoljeno, da se deloma uporabljajo 

običajne računovodske prakse upravičencev.54 Vendar je Komisija zadržana do sprejemanja 

računovodskih praks upravičencev v celoti, ker bi to spodkopavalo uporabo enotnih pravil za 

upravičence v vseh državah članicah. Poleg tega se z nacionalnimi sistemi kontrole in 

revidiranja praviloma ne preverjajo stroški, ki so nastali pri projektih EU, za katere se 

                                                      

52 Evropsko računsko sodišče, Letno poročilo za leto 2015, odstavek 3.31. 

53 Evropski parlament, konferenca predsednikov odborov, dopis z dne 21.3.2017 o programu dela 
Evropskega računskega sodišča za leto 2018, str. 4. Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
je predlagal, naj se zaradi poenostavitve oceni uporaba nacionalnih računovodskih sistemov. 

54 Sklep Komisije z dne 24. januarja 2011 o treh ukrepih za poenostavitev izvajanja Sklepa 
št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa Sveta 970/2006/Euratom ter 
spremembi sklepov K(2007) 1509 in K(2007) 1625. 
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uporablja neposredno upravljanje. To je ovira za navzkrižno zanašanje Komisije na 

nacionalne revizije. 

Spremembe stopnje napake 

29. Sodišče je v poglavju o konkurenčnosti za rast in delovna mesta svojega letnega poročila 

za leto 2016 navedlo, da so se stopnje napake zmanjšale, in sicer s 5,6 % v letu 2014 na 4,4 % 

v letu 2015 in 4,1 % v letu 2016 (slika 4). Vendar to zmanjšanje daje le delne informacije o 

prehodu od 7. okvirnega programa na program Obzorje 2020, ker: 

- poraba za raziskave in inovacije predstavlja le 59 % vse porabe v okviru poglavja o 

konkurenčnosti za rast in delovna mesta;55  

- je 79 transakcij s področja raziskav in inovacij od 92, ki jih je Sodišče revidiralo 

leta 2016, spadalo pod 7. okvirni program in samo 13 pod program Obzorje 2020, 

leta 2015 pa je bila v vzorec Sodišča zajeta le ena transakcija iz programa Obzorje 2020;  

- Sodišče predstavlja svoje rezultate v zvezi s pravilnostjo za posamezna leta, za 

zaključek raziskovalnih programov pa je lahko potrebnih več let. Upravičenci in 

Komisija lahko izvajajo prilagoditve v celotnem obdobju in pri končnem plačilu; 

- stopnja napake temelji na napakah, ki jih je mogoče količinsko opredeliti, obstajajo pa 

lahko tudi opažanja o drugih zadevah, kot so slabosti sistemov ali neizpolnjevanje 

zahtev glede dokumentacije, kar ne vpliva neposredno na transakcije, ki jih je preučilo 

Sodišče. Ta opažanja se upoštevajo pri mnenju v izjavi o zanesljivosti, vendar zaradi 

svoje narave niso vključena v izračun stopnje napake. 

                                                      

55 Evropsko računsko sodišče, Letno poročilo za leto 2016, okvir 5.1. 
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Slika 4 – Ocenjena stopnja napake (v %) za področje konkurenčnosti za rast in delovna 

mesta 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče  

30. Sodišče je ugotovilo, da je bila večina napak v 7. okvirnem programu posledica nepravilne 

uporabe pravil o upravičenosti, zato bi lahko bila poenostavitev koristna za zmanjšanje 

napak.56 Čeprav ima Sodišče malo informacij o izvajanju programa Obzorje 2020,57 saj je 

preizkusilo le majhno število transakcij, pa te kažejo, da še vedno obstaja tveganje, da bo 

prišlo do nepravilnosti v zahtevkih upravičencev za povračilo stroškov, zlasti v zvezi s stroški 

dela. Leta 2016 so bile v štirih od 13 transakcij iz programa Obzorje 2020, ki so bile 

revidirane, najdene napake. Tri so bile kljub uvedbi poenostavljenega obračunavanja 

stroškov in manj strogim zahtevam v zvezi z evidenco opravljenih ur povezane z nepravilno 

prijavljenimi stroški (tabela 3). Poleg tega je Sodišče ugotovilo, da obstaja tveganje, da si 

                                                      

56 Evropsko računsko sodišče, Letno poročilo za leto 2016, odstavek 1.10. Za konkretne primere 
glej pregled napak z učinkom vsaj 20 % za področje konkurenčnosti za rast in delovna mesta v 
Letnem poročilu Evropskega računskega sodišča za leto 2016, Priloga 5.2.  

57 Sodišče pričakuje, da bo več kot polovica transakcij v vzorcu transakcij s področja raziskav za 
leto 2018 zajetih iz programa Obzorje 2020. 
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bodo upravičenci napačno razlagali pravila, zlasti tisti, ki jih slabše poznajo, kot so mala in 

srednja podjetja in novi udeleženci.58 

Tabela 3 – 7. okvirni program in program Obzorje 2020 v Letnem poročilu za leto 2016 

Razčlenitev vzorca za področje raziskav v Letnem poročilu za leto 2016 
 7. okvirni 

program 
Obzorje 2020 Skupaj 

št. % št. % št. % 
Preučene transakcije 79 100 % 13 100 % 92 100 % 
Od tega transakcije s 
količinsko opredeljivimi 
napakami v zvezi z 
neupravičenimi stroški 

33 41 % 4 30 % 37 40 % 

Od tega transakcije z 
napakami v zvezi z 
neupravičenimi stroški dela 

18 23 % 3 23 % 21 23 % 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

SODELOVANJE IN ODLIČNOST 

Stopnja vloženih predlogov, stopnja uspešnosti in stopnja sodelovanja 

31. Stopnja vloženih predlogov meri število predlogov, ki jih vložijo posamezne države 

članice ali posamezne skupine upravičencev. Stopnja uspešnosti meri število predlogov, za 

katere se odobri financiranje, glede na skupno število predlogov, ki jih vložijo posamezne 

države članice ali posamezne skupine upravičencev. Stopnja udeležbe meri financiranje, ki ga 

prejmejo posamezne države članice ali vrste upravičencev. Odličnost je najpomembnejše 

načelo programa Obzorje 2020. V skladu s tem načelom se na podlagi konkurenčnega razpisa 

za zbiranje predlogov izberejo najboljši projekti. 

Geografske razlike 

32. Podatki Komisije v zvezi s stopnjo vloženih predlogov kažejo, da so države članice EU-15, 

razen Luksemburga, v prvih treh letih programa Obzorje 2020 (2014–2016) vložile več 

                                                      

58 Evropsko računsko sodišče, Letno poročilo za leto 2016, odstavek 5.5. 



 22 

 

predlogov kot države članice EU-13.59 Vendar je bila stopnja vloženih predlogov za nekatere 

od držav članic EU-13 višja od tiste za države članice EU-15, če se število predlogov primerja s 

številom raziskovalcev zadevnih državah.60  

33. Podatki Komisije kažejo, da stopnja uspešnosti posameznih držav članic za program 

Obzorje 2020 sega od 9 % do 18 %.61 Deset držav članic med državami EU-15 je v prvih treh 

letih programa Obzorje 2020 doseglo najvišje stopnje uspešnosti za predloge, in sicer nad 

povprečjem v višini 14,8 %. Kot je prikazano v tabeli 4, se razlike v stopnji uspešnosti med 

državami članicami EU-15 in EU-13 ohranjajo, kljub temu da se je povprečna stopnja 

uspešnosti po državi članici v zadnjih okvirnih programih znižala.  

Tabela 4 – Stopnje uspešnosti(a) držav članic EU-13 so nižje od stopenj uspešnosti držav 

članic EU-1562 

 Skupina držav 

 EU-15 EU-13 

6. okvirni program 25 % 20 % 

7. okvirni program 22 % 18 % 

Obzorje 2020 15 % 11,9 % 
(a)Glede na število predlogov projektov 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi informacij Komisije, posodobljenih februarja 2018 

34. Stopnja sodelovanja je rezultat stopnje vloženih predlogov in stopnje uspešnosti. Podatki 

Komisije kažejo, da so države članice EU-15 v prvih treh letih programa Obzorje 2020 (2014–

2016) dobile približno 87,8 % vseh sredstev iz programa. Najnižji sta stopnji za Luksemburg in 

                                                      

59 Evropska komisija, Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 
2014 - 2016, str. 12. 

60 Prav tam, str. 13. 

61 Prav tam, str. 20. 

62 EU-13 zajema države, ki so se pridružile EU od leta 2014, in sicer Bolgarijo, Hrvaško, Ciper, Češko 
republiko, Estonijo, Madžarsko, Latvijo, Litvo, Malto, Poljsko, Romunijo, Slovaško in Slovenijo. V 
EU-15 se uvrščajo Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, 
Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo. 
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Portugalsko (0,3 % oz. 1,6 %), skupna stopnja za države EU-13 pa znaša približno 4,9 %.63 

Ostali delež financiranja dobijo države, ki niso članice EU-28.64 Vendar je bila stopnja 

sodelovanja za nekatere od držav članic EU-13 višja od tiste za države članice EU-15, če se 

višina sredstev primerja s številom raziskovalcev zadevnih državah.65 Vmesna ocena 7. 

okvirnega programa66 je pokazala, da financiranje po državi članici ni sorazmerno s številom 

prebivalcev ali BDP. 

Razlike med skupinami upravičencev 

35. Če pogledamo skupine upravičencev, vidimo, da so javni organi vložili približno 60 % vseh 

predlogov v okviru programa Obzorje 2020, podjetja pa približno 36 %.67 Stopnja uspešnosti 

podjetij je bila podobna stopnji uspešnosti izobraževalnih zavodov (13,5 %) in je bila nižja od 

povprečne stopnje uspešnosti vseh skupin upravičencev (14,8 %).68 Vzeto v celoti so v prvih 

treh letih izvajanja programa podjetja prejela 27 % sredstev programa Obzorje 2020, javni 

organi pa približno 69 %.69 Ostali del sredstev so dobili drugi subjekti (ki niso javni organi niti 

podjetja).70 

Povečevanje udeležbe in pečat odličnosti 

36. Izbrana skupina držav članic (tj. države članice EU-13, Luksemburg in Portugalska) in 

pridružene sosednje države so upravičene do sodelovanja v ukrepih Komisije za povečevanje 

                                                      

63 Evropska komisija, Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 
2014 - 2016, str. 28. 

64 Prav tam, str. 26.  

65 Prav tam, str. 29. 

66 Interim evaluation of the Seventh Framework Programme, poročilo strokovne skupine, končno 
poročilo, 12. november 2010, točka 5.3. 

67 Evropska komisija, Horizon 2020 in full swing – Three years on – Key facts and figures 
2014 - 2016, str. 11. 

68 Prav tam, str. 19. 

69 Prav tam, str. 24.  

70 Prav tam, str. 24.  
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udeležbe. Ti ukrepi so namenjeni odpravi vzrokov za majhno sodelovanje teh držav članic v 

programu Obzorje 2020. Z njimi se zagotavlja dodatna podpora za pripravo politik, razvoj 

zmogljivosti in krepitev institucij, izboljševanje komuniciranja in mreženje ter omogočanje 

potrebnih strukturnih reform. Zaenkrat so ukrepi za povečevanje udeležbe zasnovani tako, 

da zajemajo v glavnem javne organe na področju raziskav in izobraževanja v izbranih 

državah, zasebna podjetja, vključno z malimi in srednjimi podjetji ter novimi udeleženci, pa 

niso neposredno vključena v te ukrepe. 

37. Pečat odličnosti je oznaka visoke kakovosti, ki se podeli predlogom projektov, ki 

izpolnjujejo izbirna merila, vendar se zaradi proračunskih omejitev ne financirajo. Za 

financiranje vseh predlogov, ki štejejo za odlične, bi bilo doslej po oceni potrebnih 

66,3 milijarde EUR dodatnih sredstev.71 V okviru programa Obzorje 2020 je bil instrument za 

mala in srednja podjetja izbran kot prvi za izvajanje pobude za pečat odličnosti, katerega cilj 

je omogočiti, da bi dobri predlogi malih in srednjih podjetij, ki niso bili izbrani za financiranje, 

imeli dostop do financiranja iz alternativnih virov, kot so evropski strukturni in investicijski 

skladi, ki jih upravljajo nacionalni organi. Po podatkih Komisije je bilo za predloge projektov v 

okviru instrumenta za mala in srednja podjetja, ki jih ni bilo mogoče financirati iz sredstev 

programa Obzorje 2020, podeljenih 8 781 pečatov odličnosti. 

PRISPEVEK K POENOSTAVITVI NA PODROČJU RAZISKAV PO IZTEKU PROGRAMA OBZORJE 

2020 

Na katerih področjih lahko ugotovimo poenostavitve? 

38. Strokovnjaki iz prakse menijo, da je v primerjavi s prejšnjimi programi za raziskave 

program Obzorje 2020 najboljši program EU za raziskave in inovacije doslej.72 Različni akterji 

                                                      

71 Evropska komisija, Framework Programme Monitoring 
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring.  

72 Druga konferenca z naslovom Horizon 2020: performance and further simplification, 
28. februar 2017 http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-
AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/index.cfm?pg=monitoring
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=21CCBCEC-AF19-3ABA-EA2990E929F25BAC
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ugotavljajo, da je Komisija veliko storila za poenostavitev, in spodbujajo še dodatno 

poenostavljanje.73 74 75 76 77 

39. V analizi Sodišča so opredeljena naslednja področja, na katerih je bila dosežena vidna 

poenostavitev:  

- boljša dostopnost temeljnih zakonskih predpisov zaradi vzpostavitve vmesnikov, kot so 

vzorčni sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev, program dela in portal za 

udeležence (odstavki 12 do 16); 

- vzpostavitev skupnega podpornega centra in njegova vloga v poenostavitvi, zaradi 

katere je Komisija prenesla na center usmerjanje uvedbe enotnega elektronskega 

sistema za upravljanje dodeljevanja nepovratnih sredstev za vso Komisijo (odstavka 18 

in 19);78 

- uporaba poenostavljenih načinov obračunavanja stroškov, kot je financiranje projektov 

s pavšalnimi zneski (odstavki 24 do 26); 

                                                      

73 Evropska komisija, Razmislek o prihodnosti financ EU, COM(2017) 358 z dne 28. junija 2017, 
odstavek 4.2.3. 

74 Na primer: EUA, From Vision to Action: What EUA proposes for the Next Framework Programme 
for Research and Innovation (FP9). Evropska komisija, Report on the Horizon 2020 simplification 
survey, str. 28. 

75 Resolucija Evropskega parlamenta o razrešnici za leto 2015 (43). P8_TA(2017/0143), 
27. april 2017, str. 23, 24, 41 in 50, odstavki 34, 43, 161 in 214. Poročilo odbora Evropskega 
parlamenta za industrijo, raziskave in energetiko o oceni izvajanja programa Obzorje 2020 ob 
upoštevanju njegove vmesne ocene in predloga devetega okvirnega programa (2016/2147(INI)), 
str. 7, 19 in 30, odstavek 49 in pobuda D1. Generalni direktorat Evropskega parlamenta za 
parlamentarne raziskovalne storitve, Horizon 2020 EU framework programme for research and 
innovation, European Implementation Assessment, februar 2017 (PE 598.599). 

76 Osnutek sklepov Sveta 5940/18 ADD1 (str. 12) o postopku razrešnice za leto 2016, poglavje 5 – 
Konkurenčnost za rast in delovna mesta, str. 12. 

77 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o vmesnem pregledu programa Obzorje 
2020, odstavka 5.1 in 5.4 (INT/792). 

78 Operativni sklepi, sprejeti na sestanku internega upravnega odbora Komisije 26.10.2016. 
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- več fleksibilnosti pri poročanju o stroških, kot je delno sprejetje običajnih praks 

stroškovnega računovodstva, ki jih uporabljajo upravičenci (odstavka 27 in 28). 

40. Zaradi inherentnih dilem, opisanih v tem kratkem poročilu, pa je poenostavitev še vedno 

težka na naslednjih področjih: 

- udeleženci, zlasti tisti, ki slabše poznajo pravila, kot so mala in srednja podjetja, še 

vedno težko razumejo temeljne predpise (odstavki 11 do 16 in 30); 

- udeleženci še vedno težko uporabljajo poenostavljeno obračunavanje stroškov (npr. 

zaradi potrebe po prilagoditvi njihovih praks stroškovnega računovodstva), revizorji pa 

ga težko kontrolirajo (npr. zaradi pomanjkanja revizijskih dokazov). Poleg tega zaenkrat 

ni trdnih dokazov za povezavo med prizadevanji za poenostavitev in stopnjo količinsko 

opredeljivih napak (odstavki 27 do 30 in okvira 3 in 4); 

- stopnja uspešnosti predlogov projektov se je v vsakem naslednjem programu za 

raziskave zniževala. Države članice EU-13 zaostajajo za državami članicami EU-15 

(odstavek 33 in tabela 4). 

41. Po mnenju skupine za raziskovalne programe na visoki ravni79 so bile v programu Obzorje 

2020 uvedene izjemne poenostavitve, skupina pa svetuje, naj se poenostavljanje nadaljuje.80 

Revizijske izkušnje Sodišča v zvezi s poenostavitvijo kažejo, da bi bilo treba zmanjšati breme 

za upravičence, uskladiti pravila z njihovimi običajnimi praksami, ki jih priznavajo nacionalni 

financerji, optimizirati upravljavske procese Komisije in sprejeti pristop k dejavnostim 

kontrole, ki bi bil bolj usmerjen v tveganje, kadar je to upravičeno.81 Poleg tega Sodišče 

priporoča, da se zaradi zmanjšanja pravne negotovosti bolj upoštevajo možnosti 

                                                      

79 Neodvisna skupina na visoki ravni za maksimiranje učinka programov EU za raziskave in 
inovacije je objavila poročilo LAP-FAB-APP (julij 2017). 

80 LAB – FAB – APP – Investing in the European future we want, Evropska komisija, GD za raziskave 
in inovacije, julij 2017, str. 18 in str. 6 (priporočilo 7). 

81 Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 2/2013. 
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poenostavljenega obračunavanja stroškov, kot so stroški na enoto, pavšalni zneski, pavšalne 

stopnje in nagrade.82 

Predlogi za poenostavitev po izteku programa Obzorje 2020 

42. Analiza Sodišča ter ugotovitve iz prejšnjih posebnih poročil in mnenj kažejo, da je treba 

pozornost posvetiti naslednjim zadevam: 

Predlog 1 (stabilnost in spremembe) – potreba po zagotovitvi razumnega časa med 

sprejetjem in izvajanjem zakonodajnih aktov8384 

• Zadevni akterji, kot so Komisija in upravičenci, potrebujejo dovolj časa, da se prilagodijo 

na nov pravni okvir, kar je v skladu z načeli dobrega upravljanja (odstavki 4, 11 in 20 do 

22). 

Predlog 2 (odgovornost in občutek lastništva) – potreba po oceni nadaljnjih koristi uporabe 

poenostavljenega obračunavanja stroškov, kot sta financiranje projektov v pavšalnih 

zneskih in nagrade858687 

• Zaradi spodbujanja širšega sodelovanja upravičencev iz vseh skupin (kot so mala in 

srednja podjetja ter novi udeleženci) bi bilo treba na podlagi ustreznejših meril za 

                                                      

82 Evropsko računsko sodišče, Letno poročilo za leto 2016, odstavek 5.31. 

83 Posebno poročilo št. 2/2017 – Pogajanja Komisije o partnerskih sporazumih in programih na 
področju kohezije za obdobje 2014–2020, Povzetek, odstavek X, slika 3, odstavka 36 in 37, 
odstavka 138 in 139, priporočilo 1. 

84 Posebno poročilo št. 1/2004 o upravljanju posrednih dejavnosti RTR v sklopu 5. okvirnega 
programa (5. OP) za raziskave in tehnološki razvoj (1998–2002) z odgovori Komisije 
(2004/C 99/01), povzetek VI. 

85 Letno poročilo za leto 2016, odstavek 5.31, priporočilo 1. 

86 Posebno poročilo št. 2/2013 – Ali je Komisija zagotovila učinkovito izvajanje Sedmega okvirnega 
programa za raziskave?, priporočilo 5. 

87 Mnenje št. 6/2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za sodelovanje 
v okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter razširjanje njegovih rezultatov 
(2014–2020), Povzetek XI – nagrade, odstavek 36. 
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smotrnost oceniti nadaljnjo uporabo poenostavljenega obračunavanja stroškov 

(odstavki 5 in 24 do 26).  

Predlog 3 (pravna gotovost in prosta presoja) – potreba po pojasnitvi uporabe smernic kot 

nezavezujočih pravil88 

• Uporaba vmesnikov, npr. smernic, kot dodatka k zakonskim predpisom ne bi smela ovirati 

proste presoje za posamezne prakse (odstavki 6 in 7 ter 11 do 16). 

Predlog 4 (interesi upravičencev in interesi EU) – potreba po dodatnem usklajevanju 

programskih določb z računovodskimi praksami upravičencev89 

• Treba je spodbujati sprejetje računovodskih praks upravičencev v skladu z novo finančno 

uredbo. Kadar je to upravičeno, bi moralo temeljiti na delu drugih, kot je potrjevanje, ki 

ga opravijo nacionalni organi (odstavki 8, 27 in 28). 

Predlog 5 (regionalna porazdelitev in odličnost) – potreba po dajanju priznanj preverjenim 

predlogom raziskav za program Obzorje 2020 v drugih evropskih in nacionalnih programih 

na podlagi ustreznih mehanizmov usklajevanja909192 

• Vrednotenje in izbiro dobrih predlogov raziskav za program Obzorje 2020 je treba 

priznavati na drugih področjih EU, kot je kohezijska politika, zaradi izognitve 

nepotrebnemu podvajanju dela različnih služb Komisije v skladu s pristopom po načelu 

                                                      

88 Posebno poročilo št. 2/2013 – Ali je Komisija zagotovila učinkovito izvajanje Sedmega okvirnega 
programa za raziskave?, Povzetek III, odstavki 26, 31 in 34. 

89 Posebno poročilo št. 2/2013 – Ali je Komisija zagotovila učinkovito izvajanje Sedmega okvirnega 
programa za raziskave?, Povzetek VI(a), odstavka 21 in 22 ter priporočilo 1. 

90 Posebno poročilo št. 2/2013 – Ali je Komisija zagotovila učinkovito izvajanje Sedmega okvirnega 
programa za raziskave?, Povzetek VI(b) in (c), slika 5, odstavki 31 do 34 ter priporočila 2, 3 in 4. 

91 Posebno poročilo št. 2/2010 – Uspešnost podpornih shem za načrtovalne študije in izgradnjo 
novih infrastruktur v okviru šestega okvirnega programa za raziskave, priporočilo 2. 

92 Mnenje št. 6/2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za sodelovanje 
v okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter razširjanje njegovih rezultatov 
(2014–2020), Uvod, odstavek 2, Povzetek II in odstavek 9. 
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vse na enem mestu in zaradi zagotavljanja skupne učinkovitosti procesov pri dodeljevanju 

sredstev EU (odstavki 9, 33, 35 in 37). 
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PRILOGA I  

Delo Evropskega računskega sodišča v zvezi z okvirnimi programi EU za raziskave in 

inovacije  

- Letna in specifična poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2015 in 

leto 20161 

- Posebna poročila Evropskega računskega sodišča: 

• Posebno poročilo št. 4/2016 – Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo mora 

spremeniti svoje izvedbene mehanizme in elemente svoje zasnove, da bi 

dosegel pričakovani učinek  

• Posebno poročilo št. 2/2013 – Ali je Komisija zagotovila učinkovito izvajanje 

Sedmega okvirnega programa za raziskave? 

• Posebno poročilo št. 2/2010 – Uspešnost podpornih shem za načrtovalne 

študije in izgradnjo novih infrastruktur v okviru šestega okvirnega programa za 

raziskave 

• Posebno poročilo št. 8/2009 – ‚Mreže odličnosti‘ in ‚integrirani projekti‘ v 

raziskovalni politiki Skupnosti: Ali so dosegli svoje cilje? 

• Posebno poročilo št. 1/2004 o upravljanju posrednih dejavnosti RTR v sklopu 5. 

okvirnega programa (5. OP) za raziskave in tehnološki razvoj (1998–2002) 

- Mnenja Evropskega računskega sodišča: 

• Mnenje št. 6/2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih 

za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter 

razširjanje njegovih rezultatov (2014–2020)  

• Mnenje št. 1/2006 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 

o določitvi pravil za udeležbo podjetij, raziskovalnih središč in univerz pri 

ukrepih v okviru sedmega okvirnega programa in razširjanju rezultatov raziskav 

(2007–2013) 

                                                      

1 https://www.eca.europa.eu. 

https://www.eca.europa.eu/
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PRILOGA II 

Seznam delavnic in konferenc, ki so se jih udeležili sodelavci Evropskega računskega 
sodišča 

1. Delavnica z naslovom Experiences from practice with final beneficiaries from European 
Framework programmes for research and innovation FP7/Horizon 2020, 9. februar 2015, Bruselj 

2. Simpozij z naslovom Auditing is listening – Audit principles and audit standards: their 
origins, connections and consequences, 2. julij 2015, Evropsko računsko sodišče, Luxembourg 

3. Evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas v prisotnosti A. 
Brenninkmeijerja, Letno poročilo za leto 2014, 3. december 2015, Bruselj. 

4. Delavnica Evropskega računskega sodišča z naslovom Theoretical framework on Legal 
Uncertainty on Final beneficiaries of EU subsidies, 11. marec 2016, Bruselj. 

5. Predstavitev posebnega poročila Evropskega računskega sodišča o Evropskem inštitutu za 
inovacije in tehnologijo, 21. april 2016, Bruselj. 

6. ITRE – Izmenjava mnenj o Letnem poročilu Evropskega računskega sodišča za leto 2015, 
10. november 2016, Bruselj. 

7. Delovna skupina ITRE za program Obzorje 2020, Simplification and Accounting system: flat 
rate vs. full costs / cooperation with the European Court of Auditors, 8. december 2016, Bruselj. 

8. Odbor Evropskega parlamenta za proračunski nadzor, izmenjava mnenj s komisarjem za 
raziskave, znanost in inovacije Carlosom Moedasom v prisotnosti člana Evropskega računskega 
sodišča A. Brenninkmeijerja, Letno poročilo za leto 2015, 24. januar 2017, Bruselj. 

9. Neformalni dialog med IDEA-league, Evropsko komisijo in Evropskim računskim sodiščem, 
28. marec 2017, Bruselj. 

10. Razprava z IGLO o financiranju raziskav in Letnem poročilu Evropskega računskega sodišča za 
leto 2016, 7. junij 2017, Bruselj. 

11. Zaslišanje Odbora Evropskega parlamenta za proračunski nadzor o prehodu od 7. okvirnega 
programa na program Obzorje 2020, 21. junij 2017, Bruselj. 

12. Neformalno srečanje deležnikov o poenostavitvi naslednjega (9.) okvirnega programa, Zveza 
evropskih univerz, 11. oktober 2017, Bruselj.  

13. Dogodek EARTO z naslovom Towards FP9: Maximising R&I Impact to Ensure Europe's Position 
as Global Player, 11. oktober 2017, Bruselj. 

14. Odbor Evropskega parlamenta za proračunski nadzor, izmenjava mnenj s komisarjem za 
raziskave, znanost in inovacije Carlosom Moedasom v prisotnosti člana Evropskega računskega 
sodišča A. Brenninkmeijerja, Letno poročilo za leto 2016, 19. oktober 2017, Bruselj. 

15. Delavnica deležnikov o dodatni poenostavitvi izvajanja okvirnih programov za raziskave in 
inovacije, 20. oktober 2017, Bruselj. 
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16. Obisk direktorja skupnega podpornega centra (GD za raziskave in inovacije) na Evropskem 
računskem sodišču, 15. november 2017, Luxembourg.
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PRILOGA III 

 
Pregled pomembnih poenostavitev, uvedenih od 5. okvirnega programa1 

Od 5. okvirnega programa do 6. okvirnega programa 

‒ Uvedba spletnega elektronskega sistema za oddajo predlogov projektov in razvoj 
elektronskih orodij 

‒ Uvedba revizijskih potrdil 

‒ Uvedba kolektivne finančne odgovornosti projektnih partnerjev 

‒ Sprejetje akcijskega načrta za racionalizacijo in pospešitev, katerega glavni ukrepi so 
bili: skrajšanje časa do sklenitve pogodbe, pojasnitev pravil, izboljšanje informiranja, 
izboljšanje notranjega upravljanja 

Od 6. okvirnega programa do 7. okvirnega programa 

‒ Pojasnitev pravnega okvira s sprejetjem splošnega sporazuma o dodelitvi nepovratnih 
sredstev namesto splošne pogodbe 

‒ Zmanjšanje bremena zaradi poročanja s podaljšanjem standardne dolžine obdobij 
poročanja za projekte (18 namesto 12 mesecev)  

‒ Podaljšanje dveh faz vlaganja predlogov projektov 

Model financiranja 

‒ Opustitev modela dodatnih stroškov (ki univerzam ni dovoljeval, da bi zaračunavale 
stroške dela za stalno zaposlene delavce)  

‒ Sprejetje poenostavljene metode za izračun posrednih stroškov za upravičence, ki 
nimajo sistema za obračunavanje vseh stroškov  

‒ Pavšalni zneski za države ICPC 

Revizija in kontrolni pregledi 

‒ Uvedba vnaprejšnjega potrjevanja metodologije kalkuliranja stroškov za povprečne 
stroške dela 

‒ Izboljšave sistema revizijskih potrdil (dogovorjeni postopki za potrjevanje revizorjev in 
uvedba potrdila o računovodskih izkazih) 

                                                      

1 Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije (februar 2018) 
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‒ Dokajšnje zmanjšanje števila potrdil o računovodskih izkazih z uvedbo zahteve po 
minimalnem pragu (375 000 EUR) za potrdila o računovodskih izkazih 

‒ Sprejetje smernic za preverjanje finančne vzdržnosti predlagateljev projektov, kar je 
zagotovilo enakopravno obravnavo in večjo pravno gotovost; vzpostavitev enotnega 
sistema za registracijo, ki udeležencem omogoča, da svoje osnovne zakonske, upravne 
in finančne informacije predložijo samo enkrat (Ta naloga je bila prenesena na 
Izvajalsko agencijo za raziskave.) 

‒ Vzpostavitev jamstvenega sklada, ki omogoča reformo sistema predhodnih kontrol in 
odpravo bančnih garancij 

‒ Sprejetje treh ukrepov za poenostavitev upravljanja nepovratnih sredstev za raziskave 
v okviru 7. okvirnega programa (povprečni stroški dela, povprečne stopnje za lastnike 
malih in srednjih podjetij, ustanovitev odbora za raziskovalna vprašanja), 
(C(2011) 174 final, 24. 01. 2011 (objavljeno na portalu za udeležence) 

‒ Poenostavitev procesa izterjave, pojasnitev upravičenosti za davke in dajatve, povezane 
s prejemki (C(1720) 12. 12. 2009 (objavljeno na portalu za udeležence)) 

‒ Sklep Komisije o uporabi pavšalnih stopenj za stroške bivanja in prehrane udeležencev 
med potovanji, ki se krijejo iz nepovratnih sredstev za posredne ukrepe, ki so dodeljena 
v okviru 7. okvirnega programa Evropske skupnosti (2007–2013) in 7. okvirnega 
programa Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) (2007–2011)  

Od 7. okvirnega programa do programa Obzorje 2020 

Model financiranja 

‒ Izredno poenostavljen model financiranja: 
o enotna stopnja financiranja za posamezen projekt, s katero se nadomesti 

zapletena matrika stopenj financiranja po kategorijah organizacij in vrstah 
dejavnosti, ki se je uporabljala v okviru 7. okvirnega programa 

‒ Enotna pavšalna stopnja (25 %) za posredne stroške, s katero se nadomestijo štiri 
možnosti za posredne stroške, ki so se uporabljale v okviru 7. okvirnega programa 

Revizija in kontrolni pregledi 

‒ Zmanjšanje števila predhodnih pregledov finančne zmogljivosti – preverjajo se samo 
koordinatorji, ki so zasebni subjekti (in noben drug partner, ker se njihova tveganja 
krijejo iz jamstvenega sklada) 

‒ Dodatno veliko zmanjšanje števila potrdil o računovodskih izkazih (samo eno po 
upravičencu za vsak projekt na koncu in to samo, če je prispevek na podlagi dejanskih 
stroškov in stroškov na enoto, izračunanih v skladu z običajnimi računovodskimi 
praksami upravičenca, znašal vsaj 325 000 EUR) 
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‒ Evidentiranje delovnega časa za zaposlene, ki delajo na projektu 100 % svojega 
delovnega časa, ni več potrebno, evidentiranje za zaposlene, ki delajo na projektu del 
svojega delovnega časa, je poenostavljeno 

‒ Ena centralna revizijska službe EU za porabo na področju raziskav in inovacij z eno 
revizijsko strategijo za vsa izvajalska telesa; revizijsko obdobje po zaključku projekta 
skrajšano s 5 na 2 leti 

Pravice intelektualne lastnine 

‒ Lažji prenos pravic intelektualne lastnine z manj intervencijami Komisije (pravila za 
sodelovanje v programu Obzorje 2020, čl. 44) 

Komuniciranje/IT 

‒ Portal za udeležence: enotni portal za vse izmenjave med upravičenci in izvajalskimi 
telesi, ki upravljajo nepovratna sredstva programa Obzorje 2020, in strokovnjake 

‒ E-upravljanje: povsem brezpapirno upravljanje nepovratnih sredstev in pogodb s 
strokovnjaki; avtomatsko brezpapirno shranjevanje in arhiviranje dokumentov 

Čas do dodelitve nepovratnih sredstev (8 mesecev) 

‒ Pristop brez pogajanj  
‒ Pospešitev administrativnega postopka 
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PRILOGA IV 

Temeljna zakonodaja in smernice za okvirne programe 

Vrsta dokumenta 
(številka, strani) 

Programsko obdobje 

2002–2006 2007–2013 2014–2020 

Pravna podlaga 

- uredbe 
- pravila za sodelovanje 
- posebni programi 

 

(1513/2002/ES, 33) 

(2321/2002, 12) 

3 posebni programi (skupaj 73 
strani) 

2002/834/ES 

2002/835/ES 

2002/836/ES 

 

(1982/2006/ES, 41) 

(1906/2006, 18) 

4 posebni programi (skupaj 
284 strani) 

2006/971/ES 

2006/972/ES 

2006/973/ES 

2006/974/ES  

 

(1291/2013, 70) 

(1290/2013, 23) 

1 posebni program 
(2013/743/EU, 77 strani) 

Pravni dokumenti za 
izvajanje 

- programi dela 
- vzorčni sporazumi o 

dodelitvi nepovratnih 
sredstev(1) 

 

 

(18 dokumentov, 994 strani) 

 

 

(7 dokumentov, 9 048 strani) 

(21 dokumentov, 1 554 strani) 

 

 

(3 dokumenti, 5 487 strani) 

(26 dokumentov, 2 897 strani) 

Smernice 

Sporazumi o dodelitvi 
nepovratnih sredstev(2) 

 

  

 

(29 dokumentov, 800 strani) 

 

(1 dokument, 750 strani) 

Drugo  
Pobude po členu 185 

- partnerstvo evropskih 
držav in držav v razvoju 
na področju kliničnega 
preskušanja  

- Eurostars 
- evropski meroslovni 

raziskovalni program 
(2009)/EMPIR (2014) 

- program za raziskave in 
razvoj za podporo pri 
dejavnem in 
samostojnem življenju 

- skupni raziskovalni in 
razvojni program za 
Baltsko morje 

- partnerstvo na 
področju raziskav in 
inovacij v Sredozemlju 

Skupna podjetja: 
‒ BBI JU 
‒ IMI2 
‒ CS2 
‒ ECSEL 
‒ FCH2 
‒ SESAR 

 
‒ S2R 

  
 

– 
(743/2008, 10 strani) 
(912/2009, 14 strani) 
(742/2008, 9 strani) 

(862/2010, 14 strani) 
 
 

(560/2014, 22 strani) 
(557/2014, 23 strani) 
(558/2014, 31 strani) 
(561/2014, 27 strani) 
(559/2014, 22 strani) 
(219/2007, 11 strani, 

spremenjeno s 1361/2008, 6 
strani in 721/2014, 8 strani) 

(642/2014, 25 strani) 

 
 

(556/2014, 16 strani) 
(553/2014, 13 strani) 
(555/2014, 11 strani) 
(554/2014, 13 strani) 

 
(2017/1324, 15 strani) 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije (februar 2018) 
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