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2 (ERC) Üksnes Euroopa Teadusnõukogu toetuslepingud – Rahvusvahelised 
organisatsioonid (üldiselt)  

1. Vahekohtumenetlus 

a) Kõik komisjoni (edaspidi „pool”) ja toetusesaaja(te)na tegutseva(te) rahvusvahelis(t)e 
organisatsiooni(de) (edaspidi „pool”) (käesolevas toetuslepingu punktis nimetatakse neid 
edaspidi ühiselt „pooled”) vahelised toetuslepingut käsitlevad vaidlused, mida ei suudeta 
lahendada vastastikusel kokkuleppel, antakse lahendamiseks vahekohtukomiteele 
kooskõlas allpool kirjeldatud menetlusega.  

b) Teatades teisele poolele oma kavatsusest pöörduda vahekohtu poole, teatab teatav pool 
teisele poolele ka tema poolt määratud vahekohtuniku nime. Teine pool määrab 
vahekohtuniku ühe kuu jooksul pärast kõnealuse kirjaliku teate saamist. 

 Kaks vahekohtunikku määravad vastastikusel kokkuleppel ja kolme kuu jooksul pärast 
teise poole vahekohtuniku määramist kolmanda vahekohtuniku, kes on vahekohtukomitee 
esimees, v.a juhul kui mõlemad pooled lepivad kokku ainult ühe vahekohtuniku 
kasutamises.  

c) Ühe kuu jooksul pärast kolmanda vahekohtuniku määramist lepivad pooled kokku 
vahekohtukomitee pädevuses, sh järgitavas menetluses. 

d) Vahekohtumenetlus toimub Brüsselis. 

e) Vahekohtukomitee kohaldab toetuslepingu tingimusi. Vahekohtukomitee esitab oma 
otsuses selle üksikasjalikud põhjendused. 

f) Vahekohtu otsus on lõplik ja pooltele siduv ning pooled annavad selgesõnalise nõusoleku 
loobuda igasugusest edasikaebamisest või otsuse muutmisest.  

g) Kulude, sealhulgas kõikide käesoleva sätte kohasele vahekohtule tasutavate mõistlike 
teenustasude jaotuse poolte vahel otsustab vahekohtukomitee. 

2. Tõendid raamatupidamisaruannete ja/või metoodika õigsuse kohta 

Viidates jaotisele II.4 võib rahvusvahelise organisatsiooni tõendid 
raamatupidamisaruannete ja/või metoodika õigsuse kohta koostada kõnealuse 
organisatsiooni sise- või välisaudiitor kooskõlas raamatupidamise sise-eeskirjade ja 
menetlustega. 

3. Kontroll ja audit 

Euroopa Ühenduse pädevad asutused edastavad kõik kontrolli või auditeid käsitlevad 
päringud jaotise II.22 kohaselt rahvusvahelise organisatsiooni peadirektorile.  

Rahvusvaheline organisatsioon annab nõudmise korral Euroopa Ühenduse pädevate 
asutuste käsutusse kogu asjakohase finantsinformatsiooni, kaasa arvatud meedet 
käsitleva bilansi, kui meedet teostab rahvusvaheline organisatsioon või alltöövõtja. 
Kooskõlas asutamislepingu artikliga 248 ja Euroopa Ühenduse finantsmäärusega võivad 
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Euroopa ühenduste pädevad asutused seoses Euroopa Ühenduse poolt rahastatava 
meetmega teostada kontrolle, sh kohapealseid kontrolle. 

Mis tahes kontrollimine ja auditeerimine toimub konfidentsiaalsuse alusel. 

4. Kohaldatav õigus 

Kõik toetuslepingu tõlgendamist või kohaldamist käsitlevad küsimused, mida kõnealune 
leping ei hõlma, lahendatakse vastavalt […] seadusele. 

5. Eesõigused ja puutumatus 
Käesoleva toetuslepingu ühtki sätet ei tõlgendata kui [sisestada rahvusvahelise 
organisatsiooni nimi]le selle asutamisdokumentides või rahvusvahelise õiguse kohaselt antud 
privileegidest ja immuniteetidest loobumist. 

 
 

3 (ERC) Üksnes Euroopa Teadusnõukogu toetuslepingud – Ühinenud Rahvaste 
Organisatsioon (kasutamiseks ainult ÜRO spetsialiseeritud asutuste ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide puhul, kes on liitunud ÜRO ja ELi vahel 29. 
aprillil 2003. aastal sõlmitud finants- ja haldusraamistiku lepinguga) 

1. Vaidluste lahendamine 

Kõik komisjoni ja [toetusesaaja nimi] vahelised vaidlused lahendatakse kooskõlas ühenduse, 
keda esindab komisjon, ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni vahel 29. aprillil 2003. aastal 
sõlmitud finants- ja haldusraamistiku lepingu (edaspidi „leping”), millega [toetusesaaja nimi] 
liitus [kuupäev], artikliga 14. 

2. Tõendid raamatupidamisaruannete ja/või metoodika õigsuse kohta, kontrollid ja auditid 

[Toetusesaaja nimi] puhul on lepingule lisatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt 
juhitavate ja Euroopa Ühenduse poolt rahastatavate või kaasrahastavate tegevuste 
kontrollimist käsitlev leping ülimuslik käesoleva toetuslepingu ja eelkõige selle jaotiste II.4, 
II.22 ja II.23 suhtes. 

3. Kohaldatav õigus 

Kõik toetuslepingu tõlgendamist või kohaldamist käsitlevad küsimused, mida kõnealune leping 
ei hõlma, lahendatakse vastavalt […] seadusele. 

4. Eesõigused ja puutumatus 
Käesoleva toetuslepingu ühtki sätet ei tõlgendata kui [sisestada rahvusvahelise 
organisatsiooni nimi]le selle asutamisdokumentides või rahvusvahelise õiguse kohaselt antud 
privileegidest ja immuniteetidest loobumist. 

 
 

5 (ERC) Üksnes Euroopa Teadusnõukogu toetuslepingud – PROJEKTI läbivaatamine  

1. Projekt vaadatakse soovitavalt läbi vaheetapis ja projekti elluviimise lõpus. 

2.   Vähemalt kaks kuud enne läbivaatamise kuupäeva teatab komisjon toetusesaaja(te)le 
kooskõlas artikliga 8 projekti läbivaatamise üksikasjad, sh teavitab teda vajaduse korral 
kõikidest kohtumistest, mida võidakse kokku kutsuda või mille korraldamist ta võib 
toetusesaaja(te)lt taotleda.  
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Kulud, mida toetusesaaja(d) kannab/kannavad seoses projekti läbivaatamisega, on 
toetuskõlblikud vastavalt jaotisele II.16. 

 
 

9 (ERC) Üksnes Euroopa Teadusnõukogu meetmed – Toetusesaaja(d), kes on seoses 
projektiga kandnud kulusid, kuid ei saa EÜ toetust (nt tavaliselt kolmandatest 
riikidest) 

1.  Ühenduse rahalise toetuse kindlaksmääramisel ei arvestata [järgmiste] toetusesaaja(te) 
kantud kulusid:  

 ---[toetusesaaja nimi] 

 ---… 

2. Eelmises punktis nimetatud toetusesaaja(d) ei pea esitama jaotises II.4 osutatud 
aruandeid ja [tema] ([nende]) suhtes ei kohaldata jaotises II.22 osutatud finantsauditeid ja 
kontrolli. 

3.  Punktis 1 nimetatud toetusesaaja(d) ei tee makseid tagatisfondi.   
 
 

10 ERC) Üksnes Euroopa Teadusnõukogu toetuslepingud – Toetusesaajaga seotud 
kolmandad isikud [teadusuuringute ühisüksused (Unités mixtes de recherche, 
Unités propres de recherche jne) Euroopa 
majandushuviühingud/uurimisrühmad/sidusettevõtjad 

1. [Toetusesaaja nimi]-ga on seotud järgmised kolmandad isikud:  

 --[õigussubjekti nimi] 

 ---… 

2. See toetusesaaja võib taotleda eespool nimetatud kolmandate isikute poolt projekti 
läbiviimisel tekkinud kulude hüvitamist kooskõlas toetuslepinguga. Kõnealuseid summasid 
ei käsitata projekti tuludena.  

Kolmandad isikud määravad projektiga seotud kulud kindlaks mutatis mutandis vastavalt 
toetuslepingu II lisa B osale. Kõik kolmandad isikud taotlevad oma toetuskõlblike kulude 
hüvitamist kooskõlas jaotistes II.14 ja II.15 sätestatud põhimõtetega. Toetusesaaja esitab 
komisjonile:  

- iga kolmanda isiku raamatupidamisaruande IV lisas esitatud kujul. Kõnealuseid kulusid ei 
kanta toetusesaaja IV lisasse; 

- iga kolmanda isiku tõendid raamatupidamisaruande ja/või metoodika õigsuse kohta 
kooskõlas käesoleva toetuslepingu vastavate sätetega; 

- toetusesaaja IV lisale lisatava raamatupidamise koondaruande, mis sisaldab kolmandate 
isikute ja toetusesaaja kantud toetuskõlblike kulude kogusummat, nagu on esitatud nende 
raamatupidamisaruannetes.  

Jaotises II.4 osutatud finantsjuhtimise aruannete esitamisel täpsustab/täpsustavad 
toetusesaaja(d) iga kolmanda isiku poolt tehtud tööd ja kasutatud vahendid, mis on 
seotud vastava toetusesaajaga. 
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3. Kolmandate isikute kulude, mille hüvitamist toetusesaaja taotleb, toetuskõlblikkust peavad 
kolmandad isikud kontrollima ja auditeerima kooskõlas jaotistega II.22 ja II.23. 

4. Toetusesaaja vastutab ühenduse [ja Euroopa Teadusnõukogu mitme toetusesaaja 
toetuslepingute puhul teiste toetusesaajate] ees ainuisikuliselt temaga seotud kolmandate 
isikute eest. Toetusesaaja tagab, et kolmandad isikud järgivad toetuslepingu sätteid. 

 
 
30) Üksnes Euroopa Teadusnõukogu ühe toetusesaajaga toetuslepingu muutmine Euroopa 
Teadusnõukogu mitme toetusesaajaga toetuslepinguks  
 
1. Kui projekti viib ellu rohkem kui üks toetusesaaja, on juhtivteadlast vastuvõttev ja palkav 
toetusesaaja „peamine toetusesaaja”. Artiklis 2.2, artiklis 3, artiklis 5.3, artiklis 6.1, artiklis 8 ja 
artiklis 11 asendatakse „toetusesaaja” „peamise toetusesaajaga”. 
 
2. Käesoleva toetuselepingu suhtes kohaldatakse Euroopa Teadusnõukogu toetuslepingu II lisa 
mitme toetusesaajaga versiooni (viide ELT ingliskeelsele versioonile). 
 
3. Peamine toetusesaaja jaotab eelfinantseerimissumma üksnes nende toetusesaajate vahel, kes 
on toetuslepinguga ühinenud. Toetusesaajatel on lubatud vahendeid omavahel üle kanda, kui töö 
tehakse I lisa kohaselt, ja neil on lubatud ICPC1 osalejatele üle kanda ühekordse summana 
hüvitatavad vahendid. Artiklis 6.2 asendatakse „toetusesaaja” „toetusesaajatega”. 
 
[Valikuvõimalus2: 4. Peamine toetusesaaja tagab, et iga alljärgnev õigussubjekt võtab vastu ja 
palkab ühe või mitu käesoleva toetuslepinguga toetusesaajana ühinenud uurimisrühma liiget, kellel 
on toetuslepinguga kindlaks määratud õigused ja kohustused alates toetuslepingu jõustumise 
kuupäevast, allkirjastades selleks taotlusvormi (III lisa) kolmes originaaleksemplaris, millel on 
peamise toetusesaaja allkiri.  
 

(toetusesaaja nimi ja õiguslik vorm) (riiklik registrinumber olemasolu korral), 
asutatud (täielik aadress linn/maakond/riik), keda esindab (seadusliku esindaja nimi), 
(amet), või tema/nende volitatud esindaja (edaspidi „toetusesaaja”), 
- (…) 
-  

Peamine toetusesaaja saadab komisjonile ühe nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud vormi iga 
toetusesaaja kohta hiljemalt 45 kalendripäeva jooksul pärast toetuslepingu jõustumist. Ülejäänud 
kahest allkirjastatud originaalist on üks eksemplar peamise toetusesaaja käes, mis tehakse 
konsultatsiooniks kättesaadavaks mis tahes toetusesaaja nõudmise korral, ja teine eksemplar 
asjaomase toetusesaaja käes. 
 
Kui mõni eespool nimetatud õigussubjekt keeldub toetuslepinguga ühinemast eelmises lõikes 
määratud tähtaja jooksul, siis ei ole kõnealus(t)ele õigusubjekti(de)le tehtud pakkumine 
komisjonile enam siduv. Toetusesaajad võivad pakkuda komisjonile asjakohaseid lahendusi 
komisjoni kindlaksmääratud tähtaja jooksul, et tagada projekti rakendamine. Kohaldatakse II lisas 
käesoleva toetuslepingu muutmise suhtes kehtestatud korda.] 

 
[Valikuvõimalus3: 4a) Peamine toetusesaaja tagab, et iga alljärgnev õigussubjekt võtab vastu ja 
palkab ühe või mitu käesoleva toetuslepinguga toetusesaajana ühinenud uurimisrühma liiget, kellel 
on toetuslepinguga kindlaks määratud õigused ja kohustused alates kuupäevast, mis on 

                                                 
1 ICPC: International Cooperation Partner Countries (rahvusvahelise koostöö partnerriigid) 
2 Kõnealust valikuvõimalust kasutavad toetusesaajad, kes ühinevad toetuslepinguga projekti 
alguskuupäeval. 
3 Kõnealust valikuvõimalust kasutavad uued osalejad, kes ühinevad toetuslepinguga projekti 
hilisemas etapis toetuslepingu muudatuse alusel. 
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märgitud taotlusvormil, allkirjastades selleks taotlusvormi (III lisa) kolmes originaaleksemplaris, 
millel on peamise toetusesaaja allkiri. 
 

(toetusesaaja nimi ja õiguslik vorm) (riiklik registrinumber olemasolu korral), 
asutatud (täielik aadress linn/maakond/riik), keda esindab (seadusliku esindaja nimi), 
(amet), või tema/nende volitatud esindaja (edaspidi „toetusesaaja”), 

- (…)] 
 

31 (ERC) Üksnes Euroopa Teadusnõukogu toetuslepingud – Sissemaksed tagatisfondi  

Olenemata artiklist 6 tehakse selles osutatud eelmakse toetusesaajale kooskõlas järgmisega: 
 

[märkida artikliga 6.1 ettenähtud summa miinus toetusesaaja sissemakse 
tagatisfondi] euro suuruse eelmakse esimene osamakse tehakse koordinaatorile 45 
päeva jooksul pärast käesoleva toetuslepingu jõustumist. 

 
[toetusesaajate sissemakse tagatisfondi, märkida artikliga 6.2 ettenähtud summa] 
euro suurune eelmakse teine osamakse, mida komisjon kannab toetusesaajate nimel 
jaotises II.20 osutatud tagatisfondi, pärast seda kui komisjon on fondi loonud ja usaldanud 
fondi finantsjuhtimise hoiulevõtvale pangale. 
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