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SEITSEMÄS PUITEOHJELMA  
 

ERC:N AVUSTUSSOPIMUS nro XXX 
 

HANKKEEN NIMI [LYHYTNIMI] 
 

TUKI TIETEEN ETURINTAMASSA TEHTÄVÄLLE TUTKIMUKSELLE   
 
 
[Euroopan yhteisö (jäljempänä ’yhteisö’), jota edustaa Euroopan yhteisöjen komissio, (jäljempänä 
’komissio’)] / [Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (jäljempänä ’virasto’) Euroopan 
yhteisöjen komission (jäljempänä ’komissio’) antamin valtuuksin],   
 
ja (päätutkijan palvelukseensa ottaneen ja hänen isäntänään toimivan oikeussubjektin nimi ja 
oikeudellinen muoto) (mahdollinen kansallinen rekisteröintinumero), jonka kotipaikka on 
(täydellinen osoite, kaupunki/osavaltio/lääni/maa), edustajanaan (laillisen edustajan nimi), (asema), 
tai tämän/näiden valtuuttama edustaja, (jäljempänä ’rahoituksen saaja’),  
 
OVAT HYVÄKSYNEET seuraavat tässä avustussopimuksessa ja sen erottamattoman osan 
muodostavissa liitteissä (jäljempänä ’avustussopimus’) vahvistetut ehdot. 
 
 Liite I   – Työn kuvaus 

 Liite II  – ERC:n yleiset ehdot – [yhden rahoituksen saajan käsittävät hankkeet] [useita 
rahoituksen saajia käsittävät hankkeet], julkaistu (viittaus EUVL:n 
englanninkieliseen laitokseen) 

 [Liite III – ERC:n avustussopimukseen liittymistä koskeva uusien rahoituksen saajien ja 
muiden rahoituksen saajien suostumus, julkaistu (viittaus EUVL:n 
englanninkieliseen laitokseen)]  

 [Liite IV  – Rahoitusselvityslomake, julkaistu (viittaus EUVL:n englanninkieliseen 
laitokseen)] 

 [Liite V – a) ”Tehtävänmäärittely: lausunto rahoitusselvityksistä” ja b) 
”Tehtävänmäärittely: lausunto menettelytavoista”, julkaistu (viittaus 
EUVL:n englanninkieliseen laitokseen)] 

 
 
1 artikla – Kohde  
 
1. Yhteisö on päättänyt myöntää rahoitustukea liitteessä I yksilöidyn hankkeen [hankkeen nimi] 
(jäljempänä ’hanke’) toteuttamiseksi ”Ideat”-erityisohjelman puitteissa ja tässä avustussopimuksessa 
määritetyin ehdoin. 
 
 
2 artikla – Päätutkija 
 
1. Liitteessä II mainittu ’päätutkija ’ on (päätutkijan nimi, syntymäaika ja -paikka) [kansalaisuus, 
passin nro, henkilötunnus]. 
 
2. Rahoituksen saajan on tehtävä lisäsopimus1 ’päätutkijan’ kanssa. Tämän avustussopimuksen 
määräysten vastaiset lisäsopimuksen määräykset katsotaan mitättömiksi tätä avustussopimusta 
sovellettaessa. 
 

                                                 
1  Komissio antaa tätä varten käyttöön vakiosopimusmallin, joka sisältää liitteen II määräyksiin perustuvat 

vähimmäisvaatimukset. 



 2

Rahoituksen saajan on toimitettava komissiolle allekirjoitetun avustussopimuksen mukana 
allekirjoitettu jäljennös lisäsopimuksesta.  
 
 
3 artikla – Hankkeen kesto ja aloituspäivä 
 
Hankkeen kesto on [lukumäärä] kuukautta alkaen  
[VAIHTOEHTO: avustussopimuksen voimaantuloa seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä]  
[VAIHTOEHTO: kiinteä aloituspäivä]2  
[VAIHTOEHTO: rahoituksen saajan ilmoittamasta tosiasiallisesti alkamispäivästä, joka saa olla 
enintään [lukumäärä] kuukautta avustussopimuksen voimaantulopäivästä] (jäljempänä ’aloituspäivä’). 
 
 
4 artikla – Raportointijaksot ja -kieli 
 
1. Hanke jaetaan tutkimusraportointijaksoihin (jakso = P), joiden pituudet ovat seuraavat: 
 
 – PA: kuukausi 1 – kuukausi X 
 – PB: kuukausi X+1 – kuukausi Y 
 – PC: kuukausi Y+1 – kuukausi Z 
 - (…) 
 – [viimeinen jakso]: kuukausi [N+1] – hankkeen viimeinen toteutuskuukausi 
 
Tämän avustussopimuksen edellyttämien tieteellisten raporttien kieli on [kieli]. 
 
2. Hanke jaetaan varainhoitoa koskeviin raportointijaksoihin (jakso = P), joiden pituudet ovat 
seuraavat: 
 
 – P1: kuukausi 1 – kuukausi X' 
 – P2: kuukausi X'+1 – kuukausi Y' 
 – P3: kuukausi Y'+1 – kuukausi Z' 
 - (…) 
 – [viimeinen jakso]: kuukausi [N'+1] – hankkeen viimeinen toteutuskuukausi 
 
Tämän avustussopimuksen edellyttämien varainhoitoraporttien kieli on [kieli]. 
 
 
5 artikla – Yhteisön rahoitustuen enimmäismäärä  
 
1. Hankkeelle myönnettävän yhteisön rahoitustuen enimmäismäärä on [määrä numeroin] euroa 
([määrä kirjaimin] euroa). Hankkeelle tosiasiallisesti myönnettävä yhteisön rahoitustuki lasketaan 
tämän avustussopimuksen määräysten mukaisesti. 
 
2. Yhteisön rahoitustuki myönnetään avustuksena budjettiin, joka määritetään budjetin arvioitua 
jakautumista koskevassa taulukossa liitteessä I.   
 

                                                 
2  HUOM: Jos hanke aloitetaan ennen kuin molemmat sopimuspuolet ovat allekirjoittaneet avustussopimuksen 

eli ennen avustussopimuksen voimaantuloa, rahoituksen saajan on varainhoitoasetuksen 112 artiklan 
mukaisesti osoitettava, että toiminnan aloittaminen ennen sopimuksen allekirjoittamista on tarpeen.  
Aloituspäivä ei voi missään tapauksessa edeltää ehdotuksen jättämistä. 
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3. Kaikki yhteisön rahoitustukeen kuuluvat maksut suoritetaan seuraavalle rahoituksen saajan 
pankkitilille: 
 
Tilinomistajan nimi: 
Pankin nimi: 
Tilitiedot: IBAN-tilinumero/clearingkoodi ja numero: 
 
 
6 artikla – Ennakkomaksu  
 
 
1. Rahoituksen saajalle maksetaan ennakkomaksuna [määrä numeroin] euroa ([määrä kirjaimin3] 

euroa) 45 päivän kuluessa tämän avustussopimuksen voimaantulopäivästä. 
 
2. Rahoituksen saaja suostuu siihen, että komissio siirtää ennakkomaksusta [määrä numeroin] euroa 

([määrä kirjaimin] euroa), joka vastaa rahoituksen saajan osuutta II.20 artiklassa tarkoitetussa 
takuurahastossa ja joka on [5 prosenttia] 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta yhteisön rahoitustuen 
enimmäismäärästä, rahoituksen saajan nimissä takuurahastoon. Rahoituksen saajan katsotaan 
kuitenkin saaneen ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun täyden ennakkomaksun, ja sen on 
perusteltava se avustussopimuksen mukaisesti. 
 

7 artikla – Erityisehdot 
 
 [VAIHTOEHTO: [Tähän avustussopimukseen ei sovelleta erityisehtoja.] 
 
 [VAIHTOEHTO: [Tähän avustussopimukseen sovelletaan seuraavia erityisehtoja.] 
 
 
8 artikla – Ilmoitukset 
 
1. Kaikissa avustussopimukseen liittyvissä ilmoituksissa tai pyynnöissä on mainittava 
avustussopimuksen numero sekä ilmoituksen tai pyynnön luonne ja aihe, ja ne toimitetaan seuraaviin 
osoitteisiin: 

 
 Komissio:   Commission of the European Communities 
        DG [pääosaston nimi] 
        [B-1049 Brussels 
        Belgium]  
 
 Rahoituksen saaja:  [yhteyshenkilön nimi] 
        [osoite yhteydenottoja varten] 
 
 
2. Jos tietoja tai asiakirjoja lähetetään sähköisesti, käytetään seuraavia osoitteita: 
 

                                                 
3  HUOM: Tämän määrän on tarkoitus tarjota rahoituksen saajille käteisvaroja jaksojen välillä, ja siitä 

sovitaan neuvottelujen aikana. Useammasta kuin kahdesta jaksosta muodostuvissa hankkeissa tämä määrä 
voisi olla esimerkiksi noin 160 prosenttia yhden jakson keskimääräisestä rahoituksesta (keskimäärä = EY:n 
kokonaisrahoitus / jaksojen määrä). 
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 Komissio:  

 Rahoituksen saaja:  

3. Jos tiedoksianto kieltäydytään ottamasta vastaan tai jos vastaanottajaa ei tavoiteta, rahoituksen 
saajan katsotaan saaneen tiedon päivänä, jona tiedoksianto on viimeksi toimitettu, mikäli tiedoksianto 
on lähetetty johonkin 1 ja 2 kohdassa mainittuun osoitteeseen ja lailliselle edustajalle. 
 
4. Kaikki henkilötietojen käsittelyyn (II.13 artikla) liittyvät ilmoitukset tai pyynnöt on toimitettava 
käyttäen 1 ja 2 kohdassa mainittuja komission osoitteita ja osoitettava henkilötietojen käsittelystä 
vastaavalle rekisterinpitäjälle: Yksikönpäällikkö (yksikkö). 
 
 
9 artikla – Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin 
 
Yhteisön rahoitustuki maksetaan yhteisön tutkimusbudjetista tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman 
täytäntöön panemiseksi, ja seitsemännen puiteohjelman toteutuksesta vastaa komissio. Tämän 
mukaisesti tähän avustussopimukseen sovelletaan avustussopimuksessa määrättyjä ehtoja, tutkimuksen 
seitsemänteen puiteohjelmaan liittyviä yhteisön säädöksiä, yleiseen talousarvioon sovellettavaa 
varainhoitoasetusta ja sen soveltamissääntöjä, muuta yhteisön oikeutta sekä toissijaisesti [Euroopan 
yhteisöjen yleisen talousarvion täytäntöönpanoa koskevien sisäisten sääntöjen mukaisesti 
määräytyvän toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän päätoimipaikan sijaintimaan] lakia.  
 
Lisäksi rahoituksen saaja tietää ja hyväksyy sen, että komissio voi tehdä maksuvelvollisuuden 
määräämistä koskevan päätöksen, joka on täytäntöönpanokelpoinen Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 256 artiklan mukaisesti. 
 
Vaikka komissiolla on oikeus tehdä suoraan edellisessä kohdassa tarkoitettuja 
takaisinperintäpäätöksiä, ainoastaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuin tai 
muutoksenhaun ollessa kyseessä Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan 
mahdolliset yhteisön ja minkä tahansa rahoituksen saajan väliset riita-asiat, jotka koskevat tämän 
avustussopimuksen tulkintaa, soveltamista tai pätevyyttä ja toisessa kohdassa tarkoitetun päätöksen 
pätevyyttä. 
 
 
10 artikla – Avustussopimuksen määräysten soveltaminen 
 
Avustussopimuksen tämän osan kaikki määräykset ovat ensisijaisia liitteiden määräyksiin nähden, ja 
liitteen II määräykset ovat ensisijaisia liitteen I määräyksiin nähden. 
 
Edellä 7 artiklassa määritetyt erityisehdot ovat ensisijaisia tämän avustussopimuksen muihin 
määräyksiin nähden. 
 
 
11 artikla – Avustussopimuksen voimaantulo 
 
Tämä avustussopimus tulee voimaan, kun rahoituksen saaja ja komissio ovat allekirjoittaneet sen, 
voimaantulopäivän ollessa viimeksi tehdyn allekirjoituksen päivä. 
 
Tehty kahtena alkuperäiskappaleena [kieli] kielellä. 
 
 

Rahoituksen saajan puolesta, tehty [paikka]:  
 
Oikeussubjektin nimi: 
Laillisen edustajan nimi: 
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Organisaation leima (tarpeen mukaan): 
 
Laillisen edustajan allekirjoitus: 
Päiväys: 
 

Komission puolesta, tehty [Brysselissä] [Luxemburgissa]: 
 

Laillisen edustajan nimi: 
 

 
Laillisen edustajan allekirjoitus:  
Päiväys: 
 


