
IZVJEŠĆE

o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za 
financijsku godinu 2015. s odgovorom Instituta

(2016/C 449/21)

UVOD

1. Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT, u daljnjem tekstu: Institut), sa sjedištem u Budimpešti, osnovan je 
Uredbom (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (1). Cilj je Instituta doprinijeti održivom europskom 
gospodarskom rastu i konkurentnosti jačanjem inovacijskog kapaciteta država članica i Europske unije. Institut dodjeljuje 
bespovratna sredstva sve većem broju „zajednica znanja i inovacija”, kojima se povezuju sektori visokog obrazovanja, 
istraživanja i poslovanja, te tako nastoji poticati inovacije i poduzetništvo. Zajednice znanja i inovacija koordiniraju 
aktivnosti stotina partnera. Bespovratnim sredstvima koja dodjeljuje Institut nadoknađuju se troškovi koji nastaju za 
partnere, kao i troškovi koji proizlaze iz koordinacijskih aktivnosti zajednica znanja i inovacija.

2. U tablici su prikazani ključni podatci o Institutu (2).

Tablica

Ključni podatci o Institutu

2014. 2015.

Proračun (u milijunima eura) (1) 174,9 231,7

Ukupan broj članova osoblja na dan 31. prosinca (2) 48 50

(1) Proračunski iznosi temelje se na odobrenim sredstvima za plaćanja.
(2) Osoblje uključuje dužnosnike, privremeno i ugovorno osoblje te upućene nacionalne stručnjake.

Izvor: podatci koje je dostavio Institut.

INFORMACIJE NA KOJIMA SE TEMELJI IZJAVA O JAMSTVU

3. Revizijski pristup Suda obuhvaća analitičke revizijske postupke, izravno ispitivanje transakcija i procjenu ključnih 
kontrola nadzornih i kontrolnih sustava Instituta. Tome se pridodaju dokazi prikupljeni radom drugih revizora i analizom 
jamstava uprave.

IZJAVA O JAMSTVU

4. U skladu s odredbama članka 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), Sud je proveo reviziju:

(a) godišnje računovodstvene dokumentacije Instituta, koja se sastoji od financijskih izvještaja (3) i izvješća o izvršenju 
proračuna (4) za financijsku godinu koja je završila 31. prosinca 2015.; te

(b) zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s tom računovodstvenom dokumentacijom.
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(1) SL L 97, 9.4.2008., str. 1.
(2) Više informacija o nadležnostima i aktivnostima Instituta dostupno je na njegovim internetskim stranicama: www.eit.europa.eu.
(3) Oni obuhvaćaju bilancu i izvještaj o financijskom rezultatu, tablicu novčanog toka, izvještaj o promjenama u neto imovini te kratak 

prikaz važnih računovodstvenih politika, kao i druga pojašnjenja.
(4) Ona obuhvaćaju izvještaj o realizaciji proračuna i prilog izvještaju o realizaciji proračuna.

www.eit.europa.eu


Odgovornost uprave

5. Uprava je odgovorna za pripremu i vjerno prikazivanje godišnje računovodstvene dokumentacije Instituta te za 
zakonitost i pravilnost povezanih transakcija (5):

(a) Odgovornosti uprave u vezi s godišnjom računovodstvenom dokumentacijom Instituta uključuju izradu, primjenu i 
održavanje sustava unutarnje kontrole koji je važan za pripremu i vjerno prikazivanje financijskih izvještaja u kojima 
nema značajnog pogrešnog prikazivanja zbog prijevare ili pogreške, odabir i primjenu prikladnih računovodstvenih 
politika na temelju računovodstvenih pravila koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije (6) te davanje 
razumnih računovodstvenih procjena u danim okolnostima. Direktor odobrava godišnju računovodstvenu 
dokumentaciju Instituta nakon što ju je računovodstveni službenik Instituta pripremio na temelju dostupnih 
informacija i sastavio bilješku kao prilog računovodstvenoj dokumentaciji u kojoj između ostalog izjavljuje da ima 
razumno jamstvo da ona u svim značajnim aspektima istinito i vjerno prikazuje financijsko stanje Instituta.

(b) Odgovornosti uprave u vezi sa zakonitošću i pravilnošću povezanih transakcija te usklađenošću s načelom dobrog 
financijskog upravljanja uključuju izradu, primjenu i održavanje djelotvornog i učinkovitog sustava unutarnje 
kontrole koji obuhvaća primjereni nadzor i prikladne mjere za sprječavanje nepravilnosti i prijevara te, po potrebi, 
pravne postupke za povrat pogrešno isplaćenih ili korištenih sredstava.

Odgovornost revizora

6. Odgovornost je Suda da na temelju svojih revizija Europskom parlamentu i Vijeću (7) podnese izjavu o jamstvu u 
pogledu pouzdanosti godišnje računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija. Sud 
provodi reviziju u skladu s međunarodnim revizijskim standardima i etičkim kodeksom IFAC-a te međunarodnim 
standardima vrhovnih revizijskih institucija INTOSAI-ja. Prema tim standardima Sud je dužan isplanirati i provesti 
reviziju tako da njome dobije razumno jamstvo o tome ima li u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Instituta 
značajnog pogrešnog prikazivanja i jesu li povezane transakcije zakonite i pravilne.

7. Revizija uključuje postupke kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima i iskazima u računovodstvenoj 
dokumentaciji te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija. Odabir postupaka ovisi o prosudbi revizora koja se 
temelji na procjeni rizika od značajnog pogrešnog prikazivanja u računovodstvenoj dokumentaciji i značajne 
neusklađenosti povezanih transakcija s uvjetima iz pravnog okvira Europske unije do kojih je došlo zbog prijevare ili 
pogreške. Pri procjeni tih rizika revizor uzima u obzir postupke unutarnje kontrole koji su važni za pripremu i vjerno 
prikazivanje računovodstvene dokumentacije, kao i nadzorne i kontrolne sustave koji su uspostavljeni kako bi se 
zajamčila zakonitost i pravilnost povezanih transakcija te zatim priprema odgovarajuće revizijske postupke u danim 
okolnostima. Revizija uključuje i evaluaciju primjerenosti računovodstvenih politika, razumnosti računovodstvenih 
procjena te sveukupnog prikaza računovodstvene dokumentacije. U pripremi ovog izvješća i izjave o jamstvu Sud je u 
obzir uzeo reviziju koju je nad računovodstvenom dokumentacijom Instituta izvršio neovisni vanjski revizor u skladu s 
člankom 208. stavkom 4. Financijske uredbe EU-a (8).

8. Sud tako prikupljene revizijske dokaze smatra dostatnima i prikladnima da budu osnova za izjavu o jamstvu.

Mišljenje o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije

9. Prema mišljenju Suda godišnja računovodstvena dokumentacija Instituta u svim značajnim aspektima vjerno 
prikazuje financijsko stanje Instituta na dan 31. prosinca 2015. te rezultate poslovanja i novčane tokove za godinu 
završenu tim danom, u skladu s odredbama Financijske uredbe Instituta i računovodstvenim pravilima koja je usvojio 
računovodstveni službenik Komisije.
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(5) Članci 39. i 50. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/2013 (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).
(6) Računovodstvena pravila koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije proizlaze iz međunarodnih računovodstvenih 

standarda za javni sektor (IPSAS) koje je izdala Međunarodna federacija računovođa (IFAC), odnosno iz međunarodnih 
računovodstvenih standarda (IAS)/međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (IFRS) koje je izdao Odbor za međunarodne 
računovodstvene standarde.

(7) Članak 107. Delegirane uredbe (EU) br. 1271/2013.
(8) Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).



Osnova za uvjetno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s računovodstvenom 
dokumentacijom

Nepravilna paušalna stopa za izračun neizravnih prihvatljivih troškova povezanih s bespovratnim sredstvima

10. Doprinos EU-a proračunu Instituta u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. izdvaja se u okviru 
financijske omotnice programa Obzor 2020., što znači da je Institut dužan primjenjivati pravila programa Obzor 2020. 
Program Obzor 2020. sljednik je Sedmog okvirnog programa za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske 
aktivnosti (FP7), koji je donesen Odlukom br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) i koji se provodio u 
razdoblju 2007.– 2013. Institut nije sudjelovao u tom programu.

11. Financijska uredba Instituta usklađena s pravilima programa Obzor 2020. stupila je na snagu 1. siječnja 2014. te 
se od tog datuma za izračun neizravnih prihvatljivih troškova povezanih s bespovratnim sredstvima primjenjuje samo 
jedinstvena paušalna stopa od 25 % (10). Nakon procjene poslovnih planova za 2014. godinu Institut je službenim 
dopisom u listopadu 2013. obavijestio zajednice znanja i inovacija o mogućnosti donošenja takve odredbe. Protivno toj 
odredbi, u ugovorima o bespovratnim sredstvima za 2014. godinu koji su zaključeni sa zajednicama znanja i inovacija u 
veljači 2014. i dalje se predviđa paušalna stopa od 40 % za neprofitna javna tijela, visokoškolske ustanove, istraživačke 
organizacije te mala i srednja poduzeća.

12. Paušalna stopa od 40 % bila je predviđena člankom 75. stavkom 8. financijskih pravila Instituta koja su stavljena 
izvan snage 1. siječnja 2014., a koja su prethodila Financijskoj uredbi Instituta. Iako se Financijskom uredbom Instituta 
predviđa prijelazno razdoblje za dva članka navedenih financijskih pravila, to ne uključuje prijelazno razdoblje za članak 
75. stavak 8. kojim bi se omogućila primjena paušalne stope od 40 %. Takvo prijelazno razdoblje nije predviđeno ni 
pravilima programa Obzor 2020. Člankom 57. stavkom 2. pravila programa Obzor 2020., koji se odnosi na prijelaz s 
programa FP7 na program Obzor 2020., predviđa se da „ova Uredba [pravila programa Obzor 2020.] ne utječe na 
nastavak ili promjenu… dotičnih mjera… do dodjele financijske pomoći Komisije ili tijela za financiranje u skladu s 
Odlukom br. 1982/2006/EZ [FP7], ili bilo kojim drugim zakonodavstvom koje se na tu pomoć primjenjuje 31. prosinca 
2013., koja se i dalje primjenjuje na dotične mjere do njihova zaključenja”. Međutim, Institut nije bio dio programa FP7 i, 
slijedom toga, nije dodjeljivao pomoć u sklopu tog programa. Financijska pravila Instituta stoga nisu dio zakonodavstva 
koje se primjenjuje na tu pomoć [FP7]. Prijelazne odredbe iz članka 57. stavka 2. pravila programa Obzor 2020. stoga se 
ne primjenjuju na ugovore o bespovratnim sredstvima za 2014. i povezana plaćanja.

13. Zbog nepostojanja valjane pravne osnove paušalna stopa od 40 % za nadoknadu neizravnih prihvatljivih troškova 
nije pravilna. Primjena te paušalne stope dovela je do ukupnog preplaćenog iznosa u visini od 5,5 milijuna eura, što čini 
3 % transakcija u vezi s bespovratnim sredstvima iz 2015. godine (11).

Ishod ex post provjere transakcija u vezi s bespovratnim sredstvima iz 2014. godine

14. Na temelju pogrešaka utvrđenih ex post provjerom uzorka transakcija u vezi s bespovratnim sredstvima iz 2015. 
godine, nakon ispravka preplaćenog iznosa opisanog u odlomku 13., stopa preostale pogreške za transakcije u vezi s 
bespovratnim sredstvima iz 2014. godine iznosi 2 % (bez ispravka stopa bi iznosila 1,46 %).

Objedinjena stopa pogreške

15. Objedinjena stopa pogreške za pitanja opisana u odlomcima 10. – 14. iznosi 5 % transakcija u vezi s 
bespovratnim sredstvima iz 2015. godine ili 4,9 % ukupnih rashoda za 2015. godinu.

Uvjetno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s računovodstvenom dokumentacijom

16. Prema mišljenju Suda, uz iznimku učinaka navedenih u odlomcima 10. – 15. o osnovi za uvjetno mišljenje, 
transakcije povezane s računovodstvenom dokumentacijom za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. u svim su 
značajnim aspektima zakonite i pravilne.

17. Primjedbama u nastavku ne dovodi se u pitanje mišljenje Suda.
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(9) SL L 412, 30.12.2006., str. 1.
(10) Članak 90. stavak 1. Financijske uredbe Instituta.
(11) Transakcije u vezi s bespovratnim sredstvima iz 2015. godine uključuju završna plaćanja i obračun pretfinanciranja iz 2015. godine 

za bespovratna sredstva u iznosu od 183,3 milijuna eura.



PRIMJEDBE O ZAKONITOSTI I PRAVILNOSTI TRANSAKCIJA

18. Institut je 2015. godine obavijestio zajednice znanja i inovacija da njegov financijski doprinos tijekom prvih pet 
godina (2010. – 2014.) nije prekoračio gornju granicu od 25 % njihovih ukupnih rashoda. Međutim, zbog neprecizne 
definicije dodatnih aktivnosti zajednica znanja i inovacija nije bilo moguće jasno procijeniti trebaju li troškovi u vezi s 
dodatnim aktivnostima biti prihvaćeni u najvišem iznosu doprinosa Instituta. Sud je u tematskom izvješću br. 4/2016 
zaključio da taj uvjet financiranja (koji se primjenjuje i u razdoblju 2014. – 2020.) ima malu ili nikakvu dodatnu vrijednost i 
njegovim bi se uklanjanjem partnerima zajednica znanja i inovacija znatno smanjio teret u pogledu izrade izvješća o radu i 
financijskih izvještaja (12).

PRIMJEDBE O UNUTARNJIM KONTROLAMA

19. Potvrda o financijskim izvještajima koju su partneri zajednica znanja i inovacija dužni dostaviti pri podnošenju 
zahtjeva za nadoknadu troškova u iznosu većem od 325 000 eura doprinosi ex ante provjeri troškovnika koju provodi 
Institut (13). Međutim, kvaliteta tih potvrda znatno se razlikuje, čime se ograničava jamstvo koje se njima pruža te Institut 
mora obavljati dodatne provjere.

PRIMJEDBE O PRORAČUNSKOM UPRAVLJANJU

20. Uredbom o osnivanju Instituta propisuje se da Institut „mobilizira sredstva iz javnih i privatnih izvora i koristi se 
svojim sredstvima u skladu s ovom Uredbom. Posebno nastoji prikupiti značajan i sve veći udio svog proračuna iz privatnih 
izvora i od prihoda ostvarenih vlastitim aktivnostima.” (14). Unatoč navedenoj odredbi koja se jasno odnosi na proračun 
Instituta, doprinos iz financijske omotnice programa Obzor 2020. proračunu Instituta za 2015. godinu iznosio je 99 %.

21. Iako Institut ima mogućnost unošenja neiskorištenih odobrenih sredstava (odobrenih sredstava koja nisu rezervirana 
tijekom godine ili koja su opozvana do kraja godine) u proračune za sljedeće tri godine (15), Institut nije prilagodio svoje 
procese u roku u kojem bi 26,6 milijuna eura dostupnih iz proračuna za 2014. godinu mogao unijeti u proračune za 
razdoblje 2015. – 2017. Ta odobrena sredstva rezultat su toga što je razina iskorištenosti sredstava u zajednicama znanja i 
inovacija niža od očekivane.

22. Razina prijenosa rezerviranih odobrenih sredstava bila je visoka za glavu II. i iznosila je 0,4 milijuna eura, tj. 44 % 
(2014.: 0,5 milijuna eura, tj. 36 %). Ti se prijenosi većinom odnose na ugovore za usluge u području IT-a pružene nakon 
isteka godine te za sastanke za koje računi još nisu primljeni.

DRUGE PRIMJEDBE

23. Izvorni rok u kojem je Institut trebao postati financijski neovisan, a koji je odredila Komisija, bila je 2010. godina. 
Međutim, Institut je u lipnju 2011. stekao samo djelomičnu financijsku neovisnost uz uvjet da mu Glavna uprava za 
obrazovanje i kulturu, koja je za njega nadležna, produlji ex ante odobrenje transakcija povezanih s bespovratnim 
sredstvima i javne nabave u vrijednosti većoj od 60 000 eura.

24. Ugovori o bespovratnim sredstvima za 2014. godinu s tri zajednice znanja i inovacija zaključeni su nakon početka 
aktivnosti financiranih bespovratnih sredstvima, čija je provedba započela 1. siječnja 2014. Prvotno su potpisani u veljači 
2014., a izmjene koje su obuhvatile dodatna sredstva u visini od 38 milijuna eura potpisane su tek krajem ožujka 2014.

25. Institut financira program magistarskog studija koji provodi EIT Digital i u kojem sudjeluje 16 europskih sveučilišta. 
Modelom za nadoknadu troškova sveučilišta obuhvaćen je jednokratan iznos od najviše 8 000 eura po studentu (prema 
odredbama programa Erasmus Mundus) te stvarni troškovi koji uključuju neizravne troškove temeljene na paušalnom 
iznosu. Na toj je osnovi sveučilištima 2015. godine isplaćen prosječan ukupan iznos od 15 000 eura po studentu 
(uključujući navedeni jednokratni iznos). Međutim, taj model nije službeno definiran i ne omogućuje razlikovanje aktivnosti 
obuhvaćenih jednokratnim iznosom od onih na koje se odnose stvarni troškovi. Institut bi trebao utvrditi precizan službeni 
model koji se temelji na jedinstvenom načinu prijave troškova, kao što je potkrijepljeni jednokratni iznos.
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(12) Tematsko izvješće br. 4/2016: Europski institut za inovacije i tehnologiju mora izmijeniti svoje mehanizme provedbe i elemente 
ustroja kako bi postigao očekivani učinak.

(13) Članak 34. Uredbe (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).
(14) Članak 5. stavak 1. točka (d) Uredbe (EZ) br. 294/2008.
(15) Članak 14. stavak 1. Financijske uredbe Instituta.



26. Na temelju odluke nadzornog odbora zajednice znanja i inovacija jedan pravni subjekt zajednice znanja i inovacija 
isplatio je bonuse u visini od 646 000 eura za 55 članova svojeg osoblja (pojedinačni bonusi iznosili su i do 100 000 eura) 
koje je Institut nadoknadio po stopi od 100 %. Isključiva uporaba javnih sredstava za isplatu takvih bonusa neuobičajena je 
praksa i trebala bi se uzeti u obzir pri određivanju gornje granice u skladu s kojom Institut financira pojedinačne plaće, koja 
će primjenjivati u ugovorima o bespovratnim sredstvima za 2016. godinu. Načelo dobrog financijskog upravljanja 
prekršeno je i u slučaju u kojem je jedan partner zajednica znanja i inovacija nabavio usluge u području odnosa s javnošću 
uz dnevnice u visini od 800 eura do 3 250 eura po osobi. I te je troškove Institut nadoknadio u cijelosti.

27. Pri organizaciji konferencija o inovacijama koje su održane 2015. i 2016. godine Institut se koristio okvirnim 
ugovorom Komisije. U sklopu tog okvirnog ugovora zaključeni su podugovori o uslugama, pri čemu cijene usluga nisu bile 
utvrđene u okvirnom ugovoru. Dnevnice za takve usluge kretale su se od 800 eura po danu za niže savjetnike do 
2 250 eura po danu za više savjetnike (što je gotovo četiri puta više od dnevnice za više rukovoditelje previđene okvirnim 
ugovorom Komisije). Troškovi usluga nabavljenih po tim cijenama iznosili su više od 100 000 eura po konferenciji.

PRAĆENJE MJERA PODUZETIH U POGLEDU PRIMJEDBI IZ PRIJAŠNJIH GODINA

28. Pregled korektivnih mjera poduzetih kao odgovor na primjedbe Suda iz prijašnjih godina nalazi se u prilogu.

Ovo je izvješće usvojilo IV. revizijsko vijeće, kojim predsjeda član Revizorskog suda Baudilio TOMÉ 
MUGURUZA, na sastanku održanom u Luxembourgu 13. rujna 2016.

Za Revizorski sud

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Predsjednik 
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PRILOG

Praćenje mjera poduzetih u pogledu primjedbi iz prijašnjih godina

Godina Primjedba Suda
Faza korektivne mjere

(Dovršeno/U tijeku/Predstoji/ 
—)

2012.

Uz pitanja pojašnjena u odlomcima 9. – 13., proračuni za ugovore o 
bespovratnim sredstvima sklopljene 2010. i 2011. godine, prema kojima su 
isplate izvršene u 2012. godini, nisu bili dovoljno detaljni. Nije postojala veza 
između odobrenih sredstava i aktivnosti koje su se trebale provesti. […] u 
[ugovorima o bespovratnim sredstvima nisu] sadržana pravila za nabavu robe i 
usluga za zajednice znanja i inovacija i njihove partnere.

Dovršeno

Ugovorima o bespovratnim sredstvima nisu utvrđeni pojedinačni pragovi za 
određene kategorije troškova (npr. troškovi za osoblje, podugovaranje, pravne 
usluge i sl.).

Predstoji (1)

2012.

Institut je u okviru ex ante provjera obavio i tehničke provjere svih financiranih 
projekata. Međutim, nije bilo dovoljno mjerljivih ciljnih vrijednosti, što je 
otežalo djelotvornu procjenu projektnih aktivnosti i rezultata. Poslovnim 
planovima nisu detaljno definirane aktivnosti koje se moraju provesti niti su 
jasno određene ključne etape, isporučene usluge po aktivnostima, kao ni kriteriji 
za kvalitetu.

Dovršeno

2012.

Od 22 milijuna eura rezerviranih odobrenih sredstava prenesenih iz 2011. 
godine, 2012. godine stornirano je 10 milijuna eura (45 %). Visoka razina 
storniranja uglavnom se može objasniti nižim povratom troškova koje su 
korisnici prijavili od onog koji se očekivao na temelju ugovora o bespovratnim 
sredstvima iz 2011. godine (9,2 milijuna eura, odnosno 92 % storniranih 
prijenosa).

—

2013.

Okvirnim sporazumima o partnerstvu s tri zajednice znanja i inovacija 
propisano je da financijski doprinos Instituta može pokriti do 25 % ukupnih 
rashoda zajednica znanja i inovacija tijekom prve četiri godine, od 1. siječnja 
2010. do prosinca 2013. godine. Prema podatcima koje su dostavile zajednice 
znanja i inovacija navedenu su gornju granicu poštovale sve tri zajednice. 
Međutim, s obzirom na to da navedene brojčane vrijednosti neće biti 
obuhvaćene revizijom prije 2015. godine, ne postoje prikladni revizijski dokazi 
da financijski doprinos Instituta nije prekoračio navedenu gornju granicu od 
25 %.

Dovršeno

2014.

Institut je postupno unaprijedio financijsku provjeru zahtjeva za povrat 
troškova zajednica znanja i inovacija. Međutim, kasni se s operativnom 
provjerom onoga što je aktivnostima ostvareno. Godišnji poslovni planovi 
zajednica znanja i inovacija i dalje sadržavaju neprikladnu definiciju onoga što 
se aktivnostima treba ostvariti te nema jasne veze između onoga što se 
aktivnostima planira ostvariti i prihvatljivih troškova po partnerima i 
kategorijama troškova. Osim toga, Sud je utvrdio slučajeve u kojima je ukupan 
iznos bespovratnih sredstava Instituta isplaćen iako neki ciljevi utvrđeni 
poslovnim planom nisu ostvareni.

Dovršeno

2014.

Institut je precijenio svoje proračunske potrebe za 2014. godinu za 13,1 milijun 
eura, tj. 5,6 % (2013.: 3,4 milijuna eura, tj. 2,5 %) te je rezervirano samo 
220 milijuna eura od ukupnog dostupnog iznosa od 233,1 milijuna eura. Niska 
stopa izvršenja ponajviše je povezana s neiskorištenim odobrenim sredstvima za 
financiranje aktivnosti zajednica znanja i inovacija bespovratnim sredstvima 
(11,4 milijuna eura). Prema poslovnim planovima zajednica znanja i inovacija, 
na temelju kojih su se sklapali ugovori o bespovratnim sredstvima, nije postojala 
obveza uporabe ukupnog iznosa odobrenih sredstava kojima je Institut 
raspolagao 2014. godine. Neiskorištena odobrena sredstva unijet će se u 
proračun Instituta za razdoblje 2015. – 2017., kako je predviđeno Financijskom 
uredbom Instituta.

U tijeku (2)
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Godina Primjedba Suda
Faza korektivne mjere

(Dovršeno/U tijeku/Predstoji/ 
—)

2014.
Iako bi zajednice znanja i inovacija trebale izraditi strategije financijske 
održivosti, one su sve do danas, u petoj godini svojega postojanja, i dalje 
potpuno ovisne o financijskim sredstvima Instituta i svojih partnera.

U tijeku (3)

2014.

Od samoga osnutka 2009. godine Institut se suočavao s čestim mijenjanjem 
osoblja i nestabilnošću na razini uprave. U lipnju 2014. upravni odbor odlučio 
je poslati direktora Instituta na dugoročnu istraživačku misiju na Europski 
sveučilišni institut u Firenci na razdoblje od preostalih 11 mjeseci njegova 
mandata. Njegove dužnosti u kolovozu 2014. preuzeo je v. d. direktora (odmah 
nakon što je zaposlen i imenovan glavnim voditeljem poslovanja) te je on sada 
četvrta osoba u razdoblju od šest godina na radnom mjestu direktora. Oglas za 
slobodno radno mjesto direktora objavljen je u srpnju 2015.

U tijeku (4)

2014.

Od 2013. godine slobodna su i dva od ukupno tri mjesta voditelja odjela. Jedno 
je mjesto privremeno popunjeno od 2013. godine, što je u suprotnosti s 
Pravilnikom o osoblju kojim se dopušta razdoblje od najviše jedne godine. 
Drugu dužnost voditelja odjela trenutačno obnaša glavni voditelj poslovanja 
koji je također v. d. direktora i stoga istodobno ima tri funkcije.

U tijeku (5)

2014.
Iako se stanje poboljšalo u odnosu na 2013. godinu, 20 % radnih mjesta iz 
plana radnih mjesta Instituta i dalje je bilo slobodno krajem 2014. godine (u 
odnosu na jednu trećinu krajem 2013. godine).

U tijeku (6)

2014.

Posebna napomena

Ne dovodeći u pitanje bezuvjetno mišljenje izraženo u odlomku 9., Sud želi 
istaknuti činjenicu da financijski doprinos Instituta ne smije premašiti 25 % 
ukupnih rashoda zajednica znanja i inovacija tijekom prvih pet godina, od 
1. siječnja 2010. do 31. prosinca 2014. Prema podatcima koje su dostavile 
zajednice znanja i inovacija navedena se gornja granica poštovala. Institut je do 
31. ožujka 2015. dobio revizijske potvrde za troškove dodatnih aktivnosti 
zajednica znanja i inovacija koji su nastali tijekom razdoblja 2010. – 2014. Usto 
je tijekom 2015. pregledao portfelj dodatnih aktivnosti zajednica znanja i 
inovacija kako bi zajamčio da budu prihvaćene samo one aktivnosti koje 
udovoljavaju svim zakonskim i operativnim uvjetima koji se primjenjuju na 
navedene zajednice, među kojima je i povezanost s aktivnostima zajednica 
znanja i inovacija kojima se ostvaruje dodana vrijednost i koje financira Institut.

Dovršeno

(1) Institut je uveo gornje granice koje će se primjenjivati počevši od 2016. godine u pogledu najvećeg iznosa doprinosa Instituta pri 
nadoknadi troškova upravljanja i neizravnih troškova zajednica znanja i inovacija, kao i troškova njihovih pojedinačnih članova 
upravnog osoblja. Međutim, Institut u odgovoru na posebno godišnje izvješće Suda za financijsku godinu 2012. nije naveo da planira 
ikakve daljnje korektivne mjere u vezi s tim pitanjima.

(2) Proračunske potrebe za 2015. godinu bile su precijenjene za 25 milijuna eura, tj. 9,4 %; od dostupnih sredstava rezervirano je samo 
241,6 milijuna eura. Razlog niske stope izvršenja nije se promijenio. Neiskorištena odobrena sredstva mogu se unijeti u proračune za 
razdoblje 2016. – 2018.

(3) Prihod koji su partneri zajednica znanja i inovacija prijavili u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima za 2014. godinu iznosio je 
0,3 milijuna eura.

(4) Stopa mijenjanja zaposlenika 2015. godine iznosila je 17 % (za radna mjesta popunjena početkom 2015.). Postupak imenovanja 
novog direktora još je u tijeku.

(5) Jedno od dva radna mjesta voditelja odjela koja su bila slobodna popunjeno je, dok je drugo još uvijek slobodno i obavlja se na 
privremenoj osnovi od 2013. godine.

(6) Na kraju 2015. godine 16 % radnih mjesta u planu radnih mjesta Instituta bilo je slobodno.
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ODGOVOR INSTITUTA

10. – 13. EIT se ne slaže sa zaključkom Revizorskog suda jer nije bilo „preplaćenog iznosa” niti nepravilnog plaćanja za 
nadoknadu neizravnih troškova zajednica znanja i inovacija (ZZI-jeva) u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima za 
2014. godinu.

EIT je dio okvirnog programa Obzor 2020. i mora primjenjivati Pravila za sudjelovanje u programu Obzor 2020. i širenje 
njegovih rezultata od 1. siječnja 2014. Člankom 57. stavkom 2. Pravila za sudjelovanje u programu Obzor 2020. i širenje 
njegovih rezultata izričito je utvrđena sljedeća prijelazna mjera: „ova Uredba ne utječe na nastavak ni promjenu, uključujući 
potpuni ili djelomični prestanak, dotičnih mjera do njihova zaključenja, niti na dodjelu financijske pomoći Komisije ili tijela 
za financiranje u skladu s Odlukom br. 1982/2006/EZ, ili bilo kojim drugim propisima koji se na tu pomoć primjenjuju 
dana 31. prosinca 2013., koje se i dalje primjenjuje na dotične mjere do njihova zaključenja”. U primjeni navedene odredbe 
EIT se može smatrati „tijelom za financiranje”, a Uredba o EIT-u može se smatrati „bilo kojim drugim propisom”. Propisi 
koji su se na financijsku pomoć EIT-a primjenjivali 31. prosinca 2013., financijska pravila EIT-a, ustanovama visokog 
obrazovanja, istraživačkim organizacijama, neprofitnim javnim tijelima i MSP-ovima izričito su dopuštali primjenu 
paušalne stope od 40 % za izvještavanje o neizravnim troškovima. Stoga je primjena paušalne stope od 40 % za navedena 
tijela bila zakonita i pravilna u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima za 2014. godinu. U skladu s navedenim, EIT ne 
prihvaća zaključak Revizorskog suda jer nije izvršena preplata iznosa. Iako je EIT u listopadu 2013. obavijestio ZZI-jeve o 
mogućim promjenama pravila za izvještavanje o neizravnim troškovima u okviru programa Obzor 2020., to obavješćivanje 
izvršeno je prije nego što su Europski parlament i Vijeće 11. prosinca 2013. usvojili Pravila za sudjelovanje u programu 
Obzor 2020. i širenje njegovih rezultata, uključujući prethodno navedene prijelazne mjere utvrđene člankom 57. Na 
temelju usvojenih prijelaznih mjera, EIT nije morao ustanovama visokog obrazovanja, istraživačkim organizacijama, 
neprofitnim javnim tijelima i MSP-ovima zabraniti primjenu paušalne stope od 40 % za izvještavanje o neizravnim 
troškovima.

Za utvrđivanje relevantnog konteksta, važno je prisjetiti se postupka sklapanja ugovora o bespovratnim sredstvima za 
2014. godinu. Ugovori o bespovratnim sredstvima za 2014. godinu između EIT-a i ZZI-jeva temeljili su se na poslovnim 
planovima ZZI-jeva za 2014. godinu koje su zajednice znanja i inovacija izradile tijekom 2013. godine. EIT je objavio 
godišnji poziv za poslovne planove za 2014. godinu slanjem smjernica za poslovne planove ZZI-jevima u travnju 2013. U 
skladu s EIT-ovim smjernicama, ZZI-jevi su razvili svoje poslovne planove za 2014. godinu u suradnji sa svojim partnerima 
i dostavili su ih EIT-u do 30. rujna 2013. Nakon što je uz podršku vanjskih stručnjaka, EIT proveo vrednovanje poslovnih 
planova za 2014. godinu, upravni je odbor EIT-a 5. prosinca 2013. donio odluku o raspodjeli sredstava ZZI-jevima za 
2014. godinu. Na temelju te odluke upravnog odbora ZZI-jevi su izmijenili svoje poslovne planove u siječnju 2014. kako bi 
ih uskladili s dodijeljenim sredstvima. Bespovratna sredstva dodijelio je direktor EIT-a, a ugovori o bespovratnim sredstvima 
potpisani su u veljači 2014. U skladu s načelom pravne sigurnosti, pravila financiranja ne mijenjaju se nakon objave poziva 
na podnošenje prijedloga.

Stoga, a u skladu s prijelaznim odredbama Pravila za sudjelovanje u programu Obzor 2020. i širenje njegovih rezultata, 
stupanje na snagu nove Uredbe o pravilima za sudjelovanje u programu Obzor 2020. i širenje njegovih rezultata nije smjelo 
utjecati na nastavak predmetnih aktivnosti (tj. poslovnih planova ZZI-jeva za 2014. godinu koji su izrađeni i koje je EIT 
ocijenio 2013. godine) dok EIT ne dodijeli financijsku pomoć. Ta se dodjela trebala provoditi u skladu s propisima koji su se 
primjenjivali na dan 31. prosinca 2013.

EIT doista nije sudjelovao u Sedmom okvirnom programu za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti 
(FP7). Međutim, EIT sudjeluje u programu Obzor 2020., a većina partnera ZZI-ja korisnici su i u sklopu programa FP7 i u 
sklopu drugih programa Obzora 2020. Stoga je dosljedno primjenjivati jednaku paušalnu stopu od 40 % na prijelaz iz EIT- 
ove financijske pomoći prije Obzora 2020. u financijsku pomoć u sklopu Obzora 2020., kao što se primjenjivalo za 
prijelaz iz FP7 u Obzor 2020.

Osim toga, važno je prisjetiti se da je GU Istraživanje i inovacije objavljivala pozive na podnošenje prijedloga u okviru FP7 
čak do prosinca 2013., a ugovori o bespovratnim sredstvima sklopljeni u okviru tih poziva potpisivani su čak do listopada 
2014. Mnogi od tih ugovora o bespovratnim sredstvima još se uvijek provode u 2016. godini i slijede pravila pravnog 
okvira za FP7 koja se temelje na istim prijelaznim odredbama kao i Pravila za sudjelovanje u programu Obzor 2020. i 
širenje njegovih rezultata. EIT nije pružao povlašteni tretman svojim korisnicima (partnerima ZZI-ja) na koje se, u okviru 
ugovora o bespovratnim sredstvima za 2014. godinu, primjenjivala paušalna stopa od 40 %.

14. Kako je navedeno u konsolidiranom godišnjem izvješću o radu EIT-a za 2015. godinu, preostala stopa pogreške za 
transakcije bespovratnih sredstava u 2015. godini, izvršene u skladu s ugovorima o bespovratnim sredstvima za 2014. 
godinu, nakon ex ante i ex post provjere iznosi 1,46 %.
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15. Iz razloga opisanih u odgovorima na stavke od 10. do 14., stopa pogreške za transakcije bespovratnih sredstava u 
2015. godini, kako ju je izračunao EIT, iznosi 1,46 %.

18. EIT je do 31. ožujka 2015. od neovisnih revizora dobio revizijske potvrde za troškove dodatnih aktivnosti ZZI-ja 
kako bi osigurao da financijski doprinos EIT-a u razdoblju 2010. – 2014. ne prelazi gornju granicu od 25 %. Na temelju 
revidiranih iznosa, postotci financiranja za razdoblje 2010. – 2014. su kako slijedi: ZZI za klimu – 16 %, ZZI InnoEnergy – 
19 % i EIT Digital – 21 %.

S obzirom da su postotci daleko ispod gornje granice od 25 % koja je utvrđena okvirnim partnerskim sporazumima između 
EIT-a i ZZI-jeva, EIT je ishodio uvjerenje o sukladnosti s primjenjivom pravnom osnovom.

Ipak, Komisija i EIT prihvatili su preporuku navedenu u tematskom izvješću Suda 4/2016 o predlaganju izmjene pravne 
osnove EIT-a kojom bi se uklonio uvjet financiranja od 25 % kako bi se partnerima ZZI-ja smanjilo opterećenje u pogledu 
izrade izvješća o radu i financijskih izvještaja. Dok se ta izmjena ne usvoji, EIT će provoditi pravnu osnovu koja se trenutno 
primjenjuje.

19. EIT primjenjuje metodologiju za revizijske potvrde koju je GU Istraživanje i inovacije izradila za okvirni program 
Obzor 2020., a koja se primjenjuje od ugovora o bespovratnim sredstvima za 2014. godinu. Revidirana metodologija 
sadrži detaljnije upute i dogovorene postupke te 63 standardna činjenična nalaza koji obuhvaćaju sve kategorije troškova.

Nadalje, EIT je razvio sveobuhvatnu strategiju jamstva za bespovratna sredstva koja je izgrađena na ex ante i ex post 
provjerama, uključujući potvrdu o financijskom izvještaju (CFS), kako bi osigurao zakonitost i pravilnost transakcija.

20. EIT drugačije tumači primjenjivu pravnu osnovu. Uvodna izjava 16. Uredbe o osnivanju EIT-a sadrži objašnjenje 
članka 5. točke (d) navedene Uredbe kako slijedi: „Stoga se može očekivati da će industrijski, financijski i uslužni sektori 
značajno doprinijeti proračunu EIT-a i, osobito, proračunu ZZI-jeva. ZZI-jevi trebaju imati za cilj maksimiziranje udjela 
doprinosa iz privatnog sektora.”

Slijedom navedenog, EIT smatra da će prvenstveno mobilizirati sredstva iz javnih i privatnih izvora preko svojih zajednica 
znanja i inovacija. Prema tumačenju EIT-a, kada se u citiranom članku spominje proračun EIT-a, taj proračun uključuje 
proračun ZZI-jeva. Slijedom navedenog, EIT je bio uspješan u mobiliziranju sredstava iz ostalih javnih i privatnih izvora 
preko svojih zajednica znanja i inovacija. Udio sredstava iz drugih izvora osim EIT-a u proračunu triju ZZI-jeva iz prvog 
vala uglavnom se odnosi na dodatne aktivnosti koje su prijavili ZZI-jevi, a u razdoblju 2010. – 2014. iznosio je 84 % (ZZI 
za klimu), 81 % (ZZI InnoEnergy) i 79 % (EIT Digital).

21. Za iznos od 26,6 milijuna EUR iz ugovora o bespovratnim sredstvima za 2014. godinu koje ZZI-jevi nisu potrošili 
EIT je saznao u ožujku 2015. kada su ZZI-jevi prijavili stvaran iznos od 187,2 milijuna EUR. Tada više nije bilo moguće 
stornirati neiskorištena odobrena sredstva unesena za 2014. godinu koja su se tek od tada mogla vratiti u proračune za 
sljedeće tri godine.

Izravna posljedica iskustava stečenih u okviru ugovora o bespovratnim sredstvima za 2014. godinu bila je da je EIT proveo 
reviziju proračuna i da se od ZZI-jeva zatražilo da revidiraju svoje poslovne planove i proračune za 2015. godinu u 
listopadu 2015., a te su izmijenjene poslovne planove i proračune podnijeli u studenome 2015. Posljedica smanjenja 
proračuna ZZI-jeva bila je da je EIT mogao opozvati nepotrošena sredstva koja su potom stornirana i vraćena u procjenu 
prihoda i rashoda za 2016. godinu. To pokazuje da se, u bliskoj suradnji sa ZZI-jevima, EIT-ovo upravljanje proračunom 
znatno poboljšalo.

U tom su kontekstu preporuke Revizorskog suda navedene u tematskom izvješću 4/2016 mjerodavne. Ugovori o 
bespovratnim sredstvima između EIT-a i ZZI-jeva koji su potpisani prije početka aktivnosti, a obuhvaćaju razdoblje duže od 
kalendarske godine, trebali bi poboljšati apsorpciju dostupnih sredstava u ZZI-jeve.

22. Ukupan iznos o kojem izvještava Sud sastoji se od planiranih prijenosa koji su bili nužni zbog prirode aktivnosti kao 
što su usluge pružene nakon isteka godine te sastanci održani u prosincu 2015. za koje su računi zaprimljeni tek u siječnju 
2016. Ti planirani prijenosi ne ukazuju na EIT-ove slabosti u upravljanju proračunom, već su standardni alat za upravljanje 
proračunom.

23. EIT je od Komisije zatražio ponovno pokretanje postupka za postizanje potpune financijske neovisnosti. Komisija je 
utvrdila plan i vremenski raspored tog postupka u svibnju 2016. Prema okvirnom rasporedu, Komisija će završiti izradu 
svog izvješća o procjeni financijske neovisnosti u prosincu 2016. ili siječnju 2017.
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24. Budući da se proračun EIT-a donosi na godišnjoj razini, kao i zbog činjenice da se proračun EU-a općenito ne usvaja 
prije sredine prosinca, ugovore o bespovratnim sredstvima za određenu godinu nije moguće potpisati prije 1. siječnja 
predmetne godine. EIT se obvezao smanjiti vremenski razmak između datuma početka djelovanja, definiranog poslovnim 
planovima ZZI-jeva, i datuma potpisivanja ugovora o bespovratnim sredstvima. Rezultat je tih napora bio da su ugovori o 
bespovratnim sredstvima za 2014. godinu potpisani sa trima ZZI-jevima u veljači 2014.

Po pitanju izmjena ugovora o bespovratnim sredstvima koji su potpisani u ožujku 2014., važno je napomenuti da su s 
godišnjim proračunom EIT-a za 2014. godinu bile povezane znatne nesigurnosti zbog pregovora u vezi s višegodišnjim 
financijskim okvirom za razdoblje 2014. – 2020. i programom Obzor 2020. koji su bili u tijeku. Stoga je upravni odbor 
EIT-a primijenio razborit pristup i u rujnu 2013. odlučio dodijeliti samo 180 milijuna EUR u vidu prve tranše za ugovore o 
bespovratnim sredstvima za 2014. godinu. Nakon što je proračun za 2014. godinu odobren, EIT je dodijelio dodatna 
bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 38,5 milijuna EUR u vidu druge tranše trima ZZI-jevima u ožujku 2014.

25. Obrazovne aktivnosti obuhvaćene paušalnim iznosima i stvarni troškovi u programu magistarskog studija koji 
provodi EIT Digital mogu se razlikovati. Paušalni iznosi školarina pokrivaju troškove sveučilišta povezane sa sudjelovanjem 
studenata na tehničkim studijima. S druge strane, aktivnosti prijavljene na temelju stvarnih troškova povezane su s 
posebnim rezultatima učenja u sklopu EIT Digitala i studentima pružaju dodanu vrijednost u usporedbi sa standardnim 
programima magistarskog studija koje nude uključena sveučilišta.

EIT prihvaća da bi se trebao okrenuti prema modelu jednokratnog paušalnog iznosa za financiranje programa magistarskog 
studija u sklopu ZZI-jeva kako bi se pojednostavilo izvještavanje o troškovima, a to bi se moglo provesti kada budu 
dostupni dovoljni statistički podatci za utvrđivanje jednokratnog paušalnog iznosa u skladu s odredbama članka 124. 
stavka 2. Financijske uredbe EU-a.

26. EIT smatra da su bonusi, kao varijabilni dijelovi osnovnih naknada za upravno osoblje ZZI-ja, u skladu sa svim 
mjerodavnim pravilima i propisima, a osobito s odjeljkom 1.1.3. modela sporazuma o bespovratnim sredstvima za 
program Obzor 2020., s komentarima, u kojem se definiraju uvjeti prihvatljivosti za varijabilne dijelove koje isplaćuju 
korisnici. Točnije rečeno, varijabilni dodatci odobreni ugovorima o radu, određeni su na temelju objektivnih uvjeta koje je 
dokumentirao pravni subjekt ZZI-ja i potvrdio EIT. Neto iznos koji je zaista isplaćen zaposlenicima ovisi o primjenjivoj 
stopi poreza po odbitku i pojedinačnoj poreznoj situaciji zaposlenika. Na temelju porezne stope od otprilike 40 % – 50 % 
od bruto iznosa kojeg je naveo Revizorski sud, prosječan neto iznos bio je otprilike 6 000 – 7 000 EUR po osobi.

Iako praksa nadoknade troškova za bonuse, kao varijabilnih dijelova naknada koje se temelje na uspješnosti, može biti 
neuobičajena, ciljevi kojima teže ZZI-jevi kao organizacije usmjerene na potrebe poslovanja (primjerice postizanje 
financijske održivosti) također su neuobičajeni i nije ih moguće pronaći u drugim programima. Upotreba varijabilnih 
elemenata u sklopu osnovnih naknada može biti snažan poticaj za ostvarivanje dobrih rezultata i može osigurati postizanje 
vrijednosti za novac. Štoviše, smatra se da su u modelu usmjerenom na potrebe poslovanja najprikladnije one naknade za 
upravno osoblje ZZI-ja koje se temelje na uspješnosti. Osim toga, valja napomenuti da će EIT-ov doprinos za plaće 
isplaćene upravnom osoblju ZZI-jeva, uključujući bonuse, biti ispod gornje granice koju je EIT utvrdio u ugovorima o 
bespovratnim sredstvima za 2016. godinu.

EIT smatra da je u ovom kontekstu relevantna preporuka br. 3. tematskog izvješća 4/2016 Revizorskog suda. Prema 
Revizorskom sudu „EIT bi trebao nastojati postići veću samostalnost i koristiti fleksibilnost pravne osnove programa Obzor 
2020. Osobito bi trebao donijeti posebna pravila prilagođena potrebama partnera ZZI-ja.” Upravo to je EIT i učinio kada je 
prihvatio sustav naknada koje se temelje na uspješnosti koji je uveo predmetni pravni subjekt ZZI-ja.

Što se tiče usluga za odnose s javnošću koje je pružao drugi partner ZZI-ja, renomirano javno sveučilište, valja napomenuti 
da je podizvođač koji je pružao usluge odnosa s javnošću odabran natječajnim postupkom koji je proveden u potpunoj 
sukladnosti s pravilima javne nabave partnera ZZI-ja. Stoga EIT smatra da je osigurana najbolja vrijednost za novac i da je 
postignuta sukladnost s načelima dobrog financijskog upravljanja. Zaključak revizije o dobrom financijskom upravljanju 
nejasan je jer Sud nije naveo usporedive referentne cijene za usluge koje je pružio partner ZZI-ja.

27. Podizvođača je odredio izvođač u sklopu okvirnog ugovora i s njim je ugovorio suradnju u skladu s odredbama 
okvirnog ugovora Komisije. Podizvođač je pružao specijalizirane usluge kao što su razvoj nacrta koncepta za INNOVEIT, 
osmišljavanje privlačnog i dosljednog programa te moderiranje/pomaganje tijekom trodnevne manifestacije.
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Prema informacijama dobivenim od izvođača u sklopu okvirnog ugovora, on je s predmetnim podizvođačem posljednjih 
godina surađivao na organiziranju više manifestacija za različite glavne uprave Komisije. Standardni iznosi koje je 
podizvođač naplaćivao za te manifestacije bili su 2 500 EUR za više savjetnike i 900 EUR za niže savjetnike. Štoviše, 
podizvođač je za INNOVEIT odobrio 10 % popusta. Izvođač u sklopu okvirnog ugovora, koji surađuje i s drugim 
moderatorima, jamčio je EIT-u da su naplaćeni iznosi konkurentni u odnosu na tržišne cijene tih usluga.

Cijena od 2 250 EUR za višeg savjetnika stoga se smatra tržišnom cijenom koja odražava visoku razinu vještina i 
sposobnosti potrebnih za obavljanje traženih zadaća te vrstu isporučenog rada koji je uglavnom bio konceptualan (a ne 
logistički, povezan s organizacijom konferencije). Napokon, valja napomenuti da je memorandumom o razumijevanju, 
kojeg su GU EAC i EIT potpisali u vezi s nabavom u sklopu ovog okvirnog ugovora, utvrđeno da EIT ne može sudjelovati u 
međuinstitucijskom pozivu na podnošenje ponuda, a zatim nabaviti istu robu ili usluge drugim sredstvima. EIT se stoga za 
organiziranje manifestacije INNOVEIT morao koristiti Okvirnim ugovorom Komisije. 
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