POGODBA št. RR-15-_____
o sofinanciranju raziskovanja in razvoja športa
ki sta jo dogovorila in sklenila:
Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, Dunajska 51, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Fundacija), ki jo zastopa mag. Katja Koren Miklavec, predsednica sveta
fundacije
davčna številka: SI61204935
matična številka: 1118366
in
_________________________________, _____________________, SI-_____ _________ (v
nadaljevanju: Izvajalec), ki ga zastopa _____________________,
številka TR:
davčna številka:
matična številka:

___________________________
___________________________
___________________________

1. UGOTOVITVE
1.1. Fundacija je v Uradnem listu RS, št. 74/14, dne 17.10.2014, objavila Javni razpis Fundacije za
šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v
letu 2015 (v nadaljevanju: javni razpis).
1.2. Izvajalec se je pravočasno prijavil na javni razpis na področje raziskovanja in razvoja športa.
Vlogi za dodelitev sredstev je priložil vsa zahtevana dokazila. Izvajalec je kandidiral za sofinanciranje
projekta z nazivom »_______________«.
Izvajalec je s projektom »________________« uspešno kandidiral na javnem razpisu Agencije za
raziskovanje in razvoj RS in mu je bilo s sklepom odobreno sofinanciranje znanstveno
raziskovalnega projekta s strani Agencije za raziskovanje in razvoj RS, na podlagi katerega je bila
sklenjena Pogodba št. ______ o sofinanciranju aplikativnega razikovalnega projekta s strani Javne
agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) za obdobje _____________.
1.3. Svet fundacije je Izvajalca izbral na podlagi predloga Strokovne komisije in v skladu z določbami
Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/07, 86/10 in 80/12) s sklepom ____. redne
seje Sveta fundacije z dne ______.2015.
1.4. Celotna predvidena vrednost izvedbe projekta, ki ga bo sofinancirala Fundacija Izvajalcu v letu
2015 znaša ___________,00 EUR.
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2. NAČIN IN POGOJI SOFINANCIRANJA
2.1. Fundacija bo za sofinanciranje izbranega projekta v letu 2015 zagotovila Izvajalcu sredstva v
skupni višini ________,00 EUR kot nepovratna sredstva, vendar ne več kot 75% dejanske vrednosti
projekta.
V kolikor Izvajalec ne izvede projekta v predvideni vrednosti, kot je določena v točki 1.4. te pogodbe
in realizacija tega projekta odstopa od kazalnikov, ki jih je Izvajalec navajal ob prijavi in ki jih je
Fundacija uporabila v metodologiji vrednotenja in financiranja, in sicer za več kot 25% vrednosti,
lahko Svet fundacije v sorazmernem deležu zmanjšanja projekta, s katerim je Izvajalec kandidiral,
zniža višino odobrenih sredstev za projekt.
2.2. Fundacija se zavezuje, da bo odobrena sredstva izplačala na račun Izvajalca po naslednji dinamiki
in višini:
-

v roku 30 dni po podpisu pogodbe
do 15. junija 2015
do 15. septembra 2015
do 15. decembra 2015

_______,00
_______,00
_______,00
_______,00

EUR,
EUR,
EUR,
EUR.

2.3. Izvajalec se zavezuje, da bo vzpostavil oz. zagotovil takšen način vodenja svojih računovodskih
evidenc, da bodo javna sredstva na prihodkovni in odhodkovni strani razvidna za projekt
»______________«, kot tudi za druge, s strani Fundacije sofinancirane programe.
Izvajalec izrecno soglaša, da lahko pooblaščeni predstavniki Fundacije nadzirajo namensko porabo
sredstev, ki jih je Fundacija namenila Izvajalcu za projekt: »_____________«. Izvajalec se izrecno
zavezuje, da bo pri opravljanju nadzora nad namensko porabo sredstev, ki ga izvaja ali naroči
Fundacija, nadzornemu organu omogočil vpogled v celotno dokumentacijo o izvajanju
sofinanciranega projekta ter mu dal vse potrebne podatke in pojasnila v povezavi z uporabo teh
sredstev.
2.4. Fundacija se zavezuje, da bo odobrena sredstva izplačala na račun Izvajalca v roku 30 dni po
prejemu popolnega zahtevka za izplačilo, kateremu mora biti priloženo delno vsebinsko poročilo o
opravljenem delu.
Iz vsebinskega poročila o opravljenem delu mora izhajati, da je opravljeno delo identično
prijavljenemu projektu, ki je predmet sofinanciranja. V primeru odstopanj ima Fundacija pravico
delno ali v celoti zavrniti izplačilo.
Zahtevek za izplačilo mora Izvajalec dostaviti Fundaciji na predpisanem obrazcu, najkasneje do
31.12.2015, sicer mu odobrena sredstva ne pripadajo.
Zahtevku morajo biti priložene preslikave računov, izdanih Izvajalcu v obdobju od 01.01.2015 do
31.12.2015, in druga dokazila, ki dokazujejo delež sofinanciranja Fundacije iz točke 2.1.. Vsa
dokazila se morajo glasiti na Izvajalca.
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Pred izplačilom zadnjega obroka odobrenih sredstev je izvajalec dolžan Fundaciji posredovati:
- zaključno vsebinsko in finančno poročilo;
- dokazila, da delež Fundacije pri sofinanciranju izbranega znanstveno raziskovalnega projekta
ni presegel razmerja iz točke 2.1. te pogodbe.
V finančno poročilo o izvedbi sofinanciranega programa so lahko vključeni le upravičeni stroški
programa. Upravičeni stroški programa so: stroški dela (raziskovalci, tehniki in drugo podporno
osebje do obsega, kot so zaposleni na projektu izključno za raziskovalno dejavnost), stroški
inštrumentov in opreme do obsega in za obdobje, ki ga predvideva project (Če se ti instrumenti in
oprema ne uporabljajo za raziskovalni projekt skozi njihovo celotno življenjsko dobo, se štejejo za
upravičene stroški amortizacije, izračunani na podlagi dobre računovodske prakse, ki ustrezajo
trajanju raziskovalnega projekta.), stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, ki se uporabljajo
izključno za raziskovalno dejavnost, vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti,
kupljenimi ali najetimi od zunanjih virov po tržnih cenah, režijski stroški, nastali neposredno kot
posledica raziskovalnega projekta, drugi operativni stroški, vključno s stroški materiala, zalog in
podobnih izdelkov, nastali neposredno kot posledica raziskovalne dejavnosti.
V kolikor ima izvajalec programa pravico do uveljavljanja vhodnega davka na dodano vrednost se
mu davek na dodano vrednost ne všteva med upravičene stroške. V kolikor izvajalec programa nima
pravice do odbitka celotnega ali delnega davka na dodano vrednost, ki mu je bil obračunan ob
dobavah blaga in storitev, se mu obračunani DDV všteje med upravičene stroške. Neodbitni davek
na dodano vrednost (brez upoštevanja DDV po omejitvi iz 66.člena ZDDV-1), kot del upravičenih
stroškov, lahko izvajalec programa uveljavlja kot lastna sredstva pri dokazovanju porabe. Izvajalec
programa je pri dokazovanju upravičenih stroškov iz naslova DDV, dolžan Fundaciji predložiti
potrdilo o zavezanosti za DDV in višini odbitnega deleža po 65.členu ZDDV-1 ali potrdilo o
nezavezanosti za obračun davka na dodano vrednost. Upoštevajo se samo potrdila, ki jih je v ta
namen, izdala FURS.
Režijski stroški Izvajalca niso predmet sofinanciranja po tej pogodbi.
V kolikor bo v zahtevku za izplačilo naveden režijski strošek, bo Fundacija upoštevala to kot
ugotovljen neupravičeni strošek sofinanciranega programa.
Fundacija bo vse ugotovljene neupravičene stroške sofinanciranega programa odštela od predloženih
stroškov in ustrezno znižala višino zahtevka za izplačilo.
2.5. Izvajalec pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da bo sredstva, pridobljena po tej
pogodbi, v celoti uporabil namensko in racionalno za opravljanje projekta. Sredstva fundacije so
namenjena pokrivanju stroškov plač, prispevkov, materialnih stroškov in investicijskemu
vzdrževanju, vse v povezavi z neposrednim izvajanjem projekta.
2.6. Izvajalec se zavezuje skozi projekt opraviti delo s športniki, v kolikor so le-ti vključeni v
raziskovalno delo. Delo s športniki mora obsegati 50% vrednosti sofinanciranja Fundacije, kar mora
biti dokazano v poročilu, ki ga mora Izvajalec dostaviti Fundaciji najkasneje do 31.12.2015.
2.7. Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje do 31.12.2015 Fundaciji predložil letno vsebinsko in
finančno poročilo (tj. končno poročilo) sofinanciranega programa na obrazcu Fundacije. V poročilu
mora biti navedeno tudi, kje in kdaj so bili objavljeni izsledki opravljene raziskave.
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2.8. V kolikor Izvajalec ne izpolni pravočasno obveznosti, določenih v tej pogodbi, lahko Fundacija
zadrži sredstva.
2.9. V kolikor Izvajalec uporabi pridobljena sredstva nenamensko oziroma v nasprotju z določili te
pogodbe, lahko Fundacija takoj enostransko razveljavi to pogodbo, Izvajalec pa je nenamensko
uporabljena sredstva dolžan vrniti Fundaciji v roku 8 dni po prejemu njenega pisnega zahtevka, in
sicer z zakonitimi zamudnimi obrestmi od prejema posameznega zneska do vračila.
2.10. Ta pogodba je nična, če se ugotovi, da je kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke,
Fundaciji, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali
dal kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla, ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je Fundaciji, organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
Fundacije, organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
3. OSTALE DOLOČBE
3.1. Izvajalec se zavezuje, da bo javno objavljal, da je projekt sofinancirala Fundacija, in sicer v skladu
z »Navodili izvajalcem o aktivnostih obveščanja javnosti in poročanja o sofinanciranih programih iz
sredstev Fundacije za šport«. Navodila so sestavni del pogodbe in so objavljena na spletni strani
fundacije.
3.2. Vloga izvajalca s katero se je prijavil na javni razpis je sestavni del te pogodbe.
3.3. Izvajalec je dolžan izsledke sofinancirane raziskave javno predstaviti športni praksi, in sicer
neposredno zvezi, ki je podprla projekt, če gre za večji interdisciplinarni projekt pa na trenerskem
forumu OKS-ZŠZ ali drugem športnem forumu. Dokazila o javni predstavitvi izsledkov raziskave
mora Izvajalec posredovati Fundaciji in športni javnosti. Predstavitev raziskovalnih izsledkov
Fundaciji in športni javnosti bo opravljena naknadno.
3.4. V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev Fundaciji lahko Fundacija na podlagi sklepa Sveta
fundacije Izvajalcu enostransko spremeni dinamiko in višino sofinanciranih sredstev.
3.5. Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta pooblaščena predstavnika za izvajanje te pogodbe:
- za Fundacijo: mag. Katja Koren Miklavec, predsednica sveta fundacije
- za Izvajalca: __________, ___________
3.6. Skrbnik pogodbe, ki bo za Fundacijo nadziral porabo odobrenih sredstev za program
»__________« je _________, član sveta fundacije.
3.7. Morebitne spremembe oziroma dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki sklenili v obliki
pisnih aneksov k tej pogodbi.
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Pri sklepanju aneksov k tej pogodbi skladno z določili te pogodbe in pri dogovarjanju pogodbenih
strank o drugih obveznostih, ki niso opredeljena s to pogodbo, bodo upoštevani pogoji iz javnega
razpisa.
3.8. Cesije in asignacije za sredstva po tej pogodbi so mogoče le ob soglasju Fundacije.
3.9. Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali prvenstveno sporazumno. V
nasprotnem primeru je za reševanje njunih sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
3.10. Ta pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka
pogodbena stranka po dva (2) izvoda.
3.11. Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ljubljana, ........................

___________, ......................

Fundacija za financiranje
športnih organizacij v RS:

________________:

mag. Katja Koren Miklavec
predsednica sveta fundacije

________________
________________
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