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HETEDIK KERETPROGRAM  
 

XXX. SZ. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS (EURÓPAI KUTATÁSI TANÁCS) 
 

A PROJEKT CÍME: [RÖVIDÍTÉS vagy RÖVID CÍM] 
 

A FELDERÍTŐ KUTATÁS TÁMOGATÁSA  
 
 
 Egyrészről  
 
az Európai Közösség (a továbbiakban: Közösség), amelyet [az Európai Közösségek Bizottsága (a 
továbbiakban: Bizottság) képvisel] / [az Európai Kutatási Tanács végrehajtó hivatala (a 
továbbiakban: hivatal) képvisel az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) által rá 
átruházott hatáskörében eljárva],   
 
 másrészről  
 
((a kutatásvezetőt gazdaintézményként foglalkoztató jogalany neve és jogi formája) (nemzeti 
nyilvántartási szám, ha van)) (székhelye: (teljes cím, város/ tartomány/ ország), képviselője: (a 
törvényes képviselő neve), (beosztása) vagy meghatalmazottja), a továbbiakban: kedvezményezett,  
 
MEGÁLLAPODTAK a következő feltételekben, ideértve a következő mellékletek feltételeit is, 
amely mellékletek e támogatási megállapodás (a továbbiakban: támogatási megállapodás) szerves 
részét képezik. 
 
 I. melléklet  – A munka leírása 

 II. melléklet – Általános feltételek (EKT) – [egyetlen kedvezményezett][több 
kedvezményezett], közzétéve: (hivatkozás a HL angol változatára) 

 [III. melléklet – Formanyomtatvány új vagy további kedvezményezetteknek a támogatási 
megállapodáshoz történő csatlakozásához (EKT), közzétéve: (hivatkozás a 
HL angol változatára)]  

 [IV. melléklet  – Formanyomtatvány a pénzügyi kimutatáshoz, közzétéve: (hivatkozás a HL 
angol változatára)] 

 [V. melléklet – a) Feladatmeghatározás a pénzügyi kimutatásra vonatkozó igazolás 
elkészítéséhez és b) Feladatmeghatározás a módszertanra vonatkozó igazolás 
elkészítéséhez, közzétéve: (hivatkozás a HL angol változatára)] 

 
 
1. cikk – Alkalmazási kör  
 
1. A Közösség úgy határozott, hogy pénzügyi hozzájárulást nyújt az I. mellékletben meghatározott, 
[projekt címe] elnevezésű projekt (a továbbiakban: projekt) végrehajtására az „Ötletek” egyedi 
program keretében, e támogatási megállapodásban meghatározott feltételek szerint. 
 
 
2. cikk – A kutatásvezető 
 
1. A II. mellékletben meghatározott „kutatásvezető”: (a kutatásvezető neve, születési ideje és helye) 
[állampolgárság, útlevélszám, személyi igazolvány száma, ...]. 
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2. A kedvezményezett köteles a „kutatásvezetővel” kiegészítő megállapodást1 kötni. A 
kiegészítő megállapodás e támogatási megállapodással ellentétes rendelkezései e támogatási 
megállapodás alkalmazásában semmisek. 
 
Az aláírt támogatási megállapodással együtt a kedvezményezett köteles megküldeni a Bizottságnak e 
kiegészítő megállapodás egy aláírt példányát.  
 
 
3. cikk – A projekt időtartama és kezdetének időpontja 
 
A projekt időtartama [szám beillesztése] hónap, amely időtartam  
[VAGY: a támogatási megállapodás hatálybalépését követő hónap első napján kezdődik]  
[VAGY: [meghatározott kezdési időpont beillesztése]-án/-én kezdődik]2  
[VAGY: a kedvezményezett által bejelentett tényleges kezdési időpontban kezdődik, amelynek a 
támogatási megállapodás hatálybalépésétől számított [szám beillesztése] hónapon belül kell lennie] (a 
továbbiakban: kezdési időpont). 
 
 
4. cikk – Jelentéstételi időszakok és a jelentések nyelve 
 
1. A projekt a következő időtartamú tudományos jelentéstételi időszakokra oszlik: 
 
 – PA: az 1. hónaptól az X-edik hónapig, 
 – PB: az X+1-edik hónaptól az Y-odik hónapig, 
 – PC: az Y+1-edik hónaptól a Z-edik hónapig, 
 – (…), 
 – [utolsó]: az [N+1]-edik hónaptól a projekt utolsó hónapjáig. 
 
Mindazokat a tudományos jelentéseket, amelyeket ez a támogatási megállapodás előír, [nyelv 
beillesztése] nyelven kell elkészíteni. 
 
2. A projekt a következő időtartamú pénzgazdálkodási jelentéstételi időszakokra oszlik: 
 
 – P1: az 1. hónaptól az X-edik hónapig, 
 – P2: az X+1-edik hónaptól az Y-odik hónapig, 
 – P3: az Y+1-edik hónaptól a Z-edik hónapig, 
 – (…), 
 – [utolsó]: az [N+1]-edik hónaptól a projekt utolsó hónapjáig. 
 
Mindazokat a pénzgazdálkodási jelentéseket, amelyeket ez a támogatási megállapodás előír, [nyelv 
beillesztése] nyelven kell elkészíteni. 
 

                                                 
1  A Bizottság ehhez a II. melléklet rendelkezéseiben előírt minimumkövetelmények alapján rendelkezésre 

bocsát egy sablont. 
2  MEGJEGYZÉS: Abban az esetben, ha a projekt kezdési időpontja megelőzi azt az időpontot, amikorra 

mindkét fél aláírja a támogatási megállapodást, azaz a hatálybalépés időpontját, a kedvezményezettnek a 
költségvetési rendelet 112. cikke értelmében tudnia kell bizonyítani annak szükségességét, hogy a 
tevékenységet a megállapodás aláírása előtt megkezdje. A projekt kezdési időpontja semmiképpen sem lehet 
a pályázat benyújtása előtt. 
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5. cikk – Maximális közösségi pénzügyi hozzájárulás  
 
1. A Közösség maximális pénzügyi hozzájárulása a projekthez [összeg beillesztése] EUR ([összeg 
kiírva] euro). A tényleges közösségi pénzügyi hozzájárulást e támogatási megállapodás 
rendelkezéseivel összhangban kell kiszámítani. 
 
2. A Közösség a pénzügyi hozzájárulást a becsült költségvetési bontás I. mellékletben meghatározott 
táblázata szerint, a költségvetéshez nyújtott támogatás formájában teljesíti.  
 
3. A kedvezményezett bankszámlaszáma, amelyre a teljes közösségi pénzügyi hozzájárulás átutalása 
történik: 
A számlatulajdonos neve: 
A bank neve: 
Számlaszám: IBAN-kód és szám: 
 
 
6. cikk – Előfinanszírozás  
 
 
1. E támogatási megállapodás hatálybalépését követően 45 napon belül a kedvezményezett 

[összeg beillesztése] EUR ([összeg kiírva3] euro) előfinanszírozásban részesül. 
 
2.  A kedvezményezett ezúton beleegyezik abba, hogy [összeg beillesztése] EUR ([összeg kiírva] 

euro) összeget – amely a kedvezményezett hozzájárulását képezi a II.20. cikkben említett 
garanciaalaphoz, és az 5. cikk 1. bekezdésében meghatározott maximális közösségi pénzügyi 
hozzájárulás [5%-át] teszi ki – a Bizottság a nevében az előfinanszírozásból átutaljon a 
garanciaalapba. Mindazonáltal úgy tekintendő, hogy a kedvezményezett megkapta az első 
bekezdésben meghatározott előfinanszírozás teljes összegét, és azt e támogatási megállapodással 
összhangban indokolnia kell. 
 

7. cikk – Külön kikötések 
 
 [VAGY: E támogatási megállapodás esetében külön kikötés nem alkalmazandó.] 
 
 [VAGY: E támogatási megállapodás esetében a következő külön kikötések alkalmazandók:] 
 
 
8. cikk – Kommunikáció 
 
1. A támogatási megállapodással kapcsolatos minden kommunikációban vagy kérelemben meg kell 
adni a támogatási megállapodás számát, a kérelem vagy a kommunikáció jellegét és részleteit; 
mindezeket a következő címekre kell benyújtani: 

 
 a Bizottságnak:  Az Európai Közösségek Bizottsága 
        [főigazgatóság neve] 

                                                 
3  MEGJEGYZÉS: Az összegnek az a célja, hogy pénztárkészletet biztosítson a kedvezményezetteknek az 

időszakok közötti időre; összegét tárgyalásos úton kell megállapítani. Tájékoztatásul: a több mint 2 
időszakkal rendelkező projektek esetében ez az összeg hozzávetőleg az időszakonkénti átlagos finanszírozás 
mintegy 160%-a lehet (Átlag = teljes EK-hozzájárulás/ időszakok száma). 
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        [B-1049 Brussels 
        [Belgium]  
 
 a kedvezményezettnek:  [a kapcsolattartó neve] 
        [kapcsolattartási cím] 
 
 
2. Az elektronikus úton továbbítandó információk vagy dokumentumok esetében a következő címeket 
kell használni: 
 
 a Bizottságnak:  

 a kedvezményezettnek:  

3. Az értesítés átvételének megtagadása esetén vagy a címzett távollétében a felek úgy tekintik, hogy 
a kedvezményezett a legkésőbbi kézbesítés időpontjában megkapta az értesítést, feltéve, hogy az 
értesítést a másik fél az 1. vagy a 2. bekezdésben megjelölt címekre és a törvényes képviselőjének 
elküldte. 
 
4. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos minden kommunikációt vagy kérelmet (II.13. 
cikk) a Bizottságnak, az 1. és 2. bekezdésben meghatározott cím(ek)re, az adatfeldolgozásért felelős 
adatkezelőnek kell benyújtani: az (illetékes szolgálat) csoportvezetője. 
 
 
9. cikk – Alkalmazandó jog és illetékes bíróság 
 
A Közösség pénzügyi hozzájárulása a Közösség kutatási költségvetéséből nyújtott hozzájárulás, 
amelynek célja a hetedik kutatási keretprogram végrehajtása, a hetedik keretprogram végrehajtása 
pedig a Bizottság feladata. Ennek megfelelően e támogatási megállapodásra e támogatási 
megállapodás feltételei, a hetedik kutatási keretprogramhoz kapcsolódó közösségi jogszabályok, az 
általános költségvetésre alkalmazandó költségvetési rendelet és annak végrehajtási szabályai és más 
közösségi jogszabályok az irányadók, valamint a szubszidiaritás elve alapján [az Európai Közösségek 
általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó belső szabályoknak megfelelően az illetékes 
engedélyezésre jogosult tisztviselő székhelye szerinti ország] joga.  
 
A kedvezményezett továbbá tudatában van annak és beleegyezik abba, hogy a Bizottság határozhat 
vagyoni kötelezettség kirovásáról, és ez a határozat az Európai Közösséget létrehozó szerződés 256. 
cikkével összhangban végrehajtható. 
 
A Bizottság azon jogának sérelme nélkül, hogy közvetlenül elfogadhatja az előző bekezdésben említett 
behajtási határozatokat, az Elsőfokú Bíróság, illetve fellebbezés esetén az Európai Közösségek 
Bírósága kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a Közösség és bármelyik kedvezményezett közötti jogvita 
tárgyalásában e támogatási megállapodás értelmezésével, alkalmazásával vagy érvényességével, 
valamint a második bekezdésben említett határozat érvényességével kapcsolatban. 
 
 
10. cikk – A támogatási megállapodás rendelkezéseinek alkalmazása 
 
A támogatási megállapodás e részének rendelkezései elsőbbséget élveznek a mellékletek 
rendelkezéseivel szemben, és a II. melléklet rendelkezései elsőbbséget élveznek az I. melléklet 
rendelkezéseivel szemben. 
 
A 7. cikkben rögzített külön kikötések elsőbbséget élveznek e támogatási megállapodás bármely más 
rendelkezésével szemben. 
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11. cikk – A támogatási megállapodás hatálybalépése 
 
Ez a támogatási megállapodás a kedvezményezett és a Bizottság általi aláírását követően, az utolsó 
aláírás napján lép hatályba. 
 
Készült két eredeti példányban, [nyelv] nyelven. 
 
 

A kedvezményezett részéről, kelt [helység beillesztése]:  
 
Jogalany neve: 
Törvényes képviselő neve: 
A szervezet bélyegzője (ha alkalmazandó): 
 
Törvényes képviselő aláírása: 
Dátum: 
 

A Bizottság részéről, kelt [Brüsszelben][Luxembourgban]: 
 

Törvényes képviselő neve: 
 

 
Törvényes képviselő aláírása:  
Dátum: 
 


