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22 June 2006 
Uporaba tretjih udeležencev v projektih v 6. OP 

 
Uvod 
V 6. OP so podpogodbeniki v takem obsegu kot v 5.OP opuš�eni in pojavili so se »tretji 
udeleženci«. V tej zloženki ne obravnavamo prispevka tretjih udeležencev kot lastne udeležbe 
v projektu. Ti prispevki se upoštevajo kot dohodki projekta. 
 
Kdo so tretji udeleženci? 
Tretji udeleženci sodelujejo na projektu preko partnerja na projektu, ki je odgovoren za 
njihovo finan�no in delovno/tehni�no poro�anje. 
 
Poznamo dva tipa tretjih udeležencev: 

� tiste, ki uporabljajo klavzulo 23 
� tiste, ki ne uporabljajo klavzule 23 

 
Tretji udeleženci ne podpisujejo pogodbe in nimajo finan�ne odgovornosti, ker je ta v celoti 
na strani odgovornega partnerja. V splošnem tretji udeleženci nimajo dolžnosti in pravic do 
Evropske komisije ali drugih partnerjev, njihov položaj pa se lahko spremeni s konzorcijsko 
pogodbo. 
 

� Partner je odgovoren za:  
- zagotovitev izvedbe vsega dela 
- vsako varovanje intelektualne lastnine, da je le-ta zaš�itena in uporabljena v 

skladu z dogovorom (preko podpogodbe ali dogovora s tretjim udeležencem) 
tako, da zagotavlja tretjemu udeležencu, da izpolnjuje zahteve (revizija itd.) 

- vendar pa morajo biti viri, ki so jih zagotovili tretji udeleženci na podlagi 
dogovora med partnerjem in tretjim udeležencem pred prispevkom k projektu, 
obravnavani kot upravi�eni stroški pogodbenika 

� naloge in njihova izvedba s strani tretjih udeležencev morajo biti jasno opredeljeni v 
prilogi I k osnovni pogodbi med Evropsko komisijo in partnerji 

� stroški bodo morali biti prikazani v skladu z obi�ajno ra�unovodsko prakso tretjega 
udeleženca, da bodo lahko predmet revizijskega poro�ila (lahko je to samostojno 
revizijsko poro�ilo ali skupno s partnerjem, odvisno od uporabe klavzule 23, glej 
spodaj) 

� partnerji bodo zagotovili, da bodo tretji udeleženci, ki bodo zagotovili vire projektu, 
obveš�eni o uporabi svojih virov 

 
Klavzula 23 
Posebna klavzula 23 je bila oblikovana, da omogo�i sodelovanje �lanov pravnih oseb kot so 
EEIG, združenj majhnih in srednjih podjetij in UMR itd., kjer je združenje partner pri 
projektu.  Z uporabo klavzule 23 lahko �lani združenja poro�ajo kot tretji udeleženci, �e je 
tako odobreno v prilogi I k osnovni pogodbi. 
 
Vprašanje: 
�e imam tretjega udeleženca, ali lahko uporabim klavzulo 23? Kaj je s prikazom stroškov? 
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Odgovor: 
Klavzulo 23 se lahko uporabi le v primeru, ko je partner združenje s �lani, ki so tretji 
udeleženci. Za ve� informacij si prosim oglejte http://www.finance-
helpdesk.org/front/ShowArticle.aspx?ItemID=568 . V tem primeru mora vsak tretji 
udeleženec oddati svoje obrazce C in revizijska poro�ila in uporablja svoj lastni stroškovni 
model ne glede na stroškovni model partnerja. 
 
Brez klavzule 23 
Tudi �e niste združenje, še vedno velja, da imate lahko tretjega udeleženca, �e je to odobreno. 
V tem primeru se stroški tretjega udeleženca vnesejo v partnerjev obrazec C, v stolpec tretji 
udeleženci.  
 
Obrazec C je eno samo poro�ilo za partnerja in tretje udeležence » pod njegovim nadzorom« 
in zato obstoji tudi eno samo revizijsko poro�ilo za partnerja in tretje udeležence skupaj. 
Tretji udeleženci nimajo finan�ne odgovornosti, ki je v celoti na strani odgovornega partnerja. 
 
Vprašanje: 
�e imam tretjega udeleženca, ki ne sodi v klavzulo 23, kako obravnavam razli�ne stroškovne 
modele? 
 
Odgovor: 
V primeru tretji udeležencev ne po klavzuli 23 se njihovi stroški vnesejo v partnerjev obrazec 
C, v stolpec tretjih udeležencev in vsi stroški so del partnerjevega lastnega stroškovnega 
modela. 
Pozor: �e se uporablja partnerjev stroškovni model in �e partner uporablja FC ali FCF, potem 
poro�a vse stroške, ki jih identificira tretji udeleženec in uporabi svojo lastno stopnjo 
financiranja glede na FC ali FCF. Z drugimi besedami, �e bi tretji udeleženec delal po modelu 
AC, bi bilo finan�no bolje, da bi postal partner in ne ostal tretji udeleženec.  
Kot tretji udeleženec, razen v primeru klavzule 23 za IAG in tudi JRU, ni potrebno, da se 
ukvarjate s stroškovnimi modeli. 
 
Demanti 
Cilj in namen te in drugih zloženk je širiti informacije o finan�nih vprašanjih okvirnega programa in 
ne dajanje pravno obvezujo�ih nasvetov. Zloženka vsebuje ustrezne informacije, ki so lahko v pomo� 
vsakomur pri finan�nih vprašanjih ali dvomih. Ta zloženka je bila pripravljena skupaj z EU IST 
Finance-NMS-IST projektom številka 015481 in EPFConsulting Ltd. Oba Finance-NMS-IST in 
EPFConsulting Ltd. si prizadevata kakovostno svetovati. Podjetji pa ne dajeta nobenih garancij za 
pravilnost ali popolnost podanih informacij in tako niso niti Evropska komisija, niti partnerji na 
projektu, niti EPFConsulting odgovorni za kakršnokoli izgubo kot posledico te zloženke. Podane 
informacije ne odražajo nujno uradnega stališ�a Evropske komisije. V tem pogledu moramo opozoriti, 
da je potrebno obravnavati podane informacije kot prvo pomo� in uporabniki naj bi se obrnili na 
usposobljene urade, organizacije ali privatna podjetja za bolj natan�ne informacije ali nasvete za 
kakršenkoli potek aktivnosti. 
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