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TILSKUDSAFTALE  
(Tilskud til frontlinjeforskning) 

 
[navn på den juridiske enhed, der er vært for og ansætter hovedinvestigatoren], (i det følgende 
benævnt "modtager"), 
 
på den ene side,  
 
[navn på hovedinvestigatoren, nationalitet, pasnr. XXX], (i det følgende benævnt 
"hovedinvestigator"), 
 
på den anden side,  
 
har aftalt følgende vilkår og accepterer betingelserne i tilskudsaftalen (ERC-tilskudsaftale nr. 
XXX), som har samme betydning i denne aftale. 1 
 
 

1.  Aftalens genstand  
[Dette afsnit skal mindst indeholde følgende:] 
 
Denne aftale fastsætter betingelserne for gennemførelsen af projektet “[projektets fulde titel]” 
(i det følgende benævnt "projekt”) samt hovedinvestigatorens og modtagerens rettigheder og 
forpligtelser. Bestemmelser i denne tillægsaftale, der ikke er i overensstemmelse med 
støtteaftalen, anses for ugyldige. 
 
 
 
 
 
 

2. Modtagerens rettigheder og forpligtelser  
[Dette afsnit skal mindst indeholde følgende:] 
 
Modtageren: 
 

1. støtter hovedinvestigatoren med ledelsen af holdet og yder i rimeligt omfang 
administrativ bistand til hovedinvestigatoren, især med hensyn til: 

a. at de økonomiske oplysninger er klare og foreligger rettidigt 

b. den generelle ledelse og indberetning af den økonomiske forvaltning 

c. rådgivning om interne modtagerstrategier og ERC's eller Kommissionens 
politikker 

d. tilrettelæggelse af projektmøder samt den generelle logistik bag projektet. 

                                                 
1 Tilskudsaftale: aftalen om tilskud til ERC-frontlinjeforskning og dens bilag mellem modtageren og 
Kommissionen, hvortil der ydes støtte under det syvende rammeprogram (FP7). 
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2. yder forskningsstøtte til hovedinvestigatoren og dennes holdmedlemmer under  
projektets gennemførelse i overensstemmelse med bilag I, især med hensyn til 
infrastruktur, udstyr, produkter og andre ydelser, der måtte være nødvendige for 
forskningens gennemførelse 

 
3. sikrer, at hovedinvestigatoren og dennes holdmedlemmer royaltyfrit har adgang til den 

baggrunds- og forgrundsviden, der er nødvendig for at gennemføre aktiviteterne under 
projektet som specificeret i bilag I 

4. sikrer de rette kontraktvilkår for hovedinvestigatoren, navnlig med hensyn til: 

a. bestemmelser om årlig ferie samt syge- og forældreorlov 

b. normer for arbejdsmiljø 

c. den generelle socialsikringsordning, f.eks. pensionsrettigheder 

6. sikrer hovedinvestigatoren den nødvendige forskningsmæssige uafhængighed, især 
med hensyn til: 

 
a. udvælgelse af andre holdmedlemmer, som modtageren eller andre 

juridiske enheder er vært for eller ansætter, og som har de profiler, der er 
nødvendige for at gennemføre forskningen, samt relevant annoncering 

 
b. kontrol med budgettet, for så vidt angår dets udnyttelse til at nå de 

videnskabelige målsætninger 
 

c. beføjelse til at fremsende videnskabelige rapporter til Kommissionen 
 

d. beføjelse til at offentliggøre som ledende forsker og kun at tillade 
forskere, der har ydet et betydeligt bidrag til det arbejde, der er genstand 
for rapporterne, at blive anført som medforfattere 

7. informerer hovedinvestigatoren om alle forhold, der påvirker gennemførelsen af 
projektet, eller som potentielt kan føre til en suspension eller ophævelse af 
tilskudsaftalen 

8. med forbehold af at Kommissionen overholder gældende national lovgivning og 
kontraktens bestemmelser overfører hele projektet eller en del af det samt ethvert 
forskud på tilskuddet, som ikke er dækket af et godkendt omkostningskrav, til en ny 
modtager, hvis hovedinvestigatoren anmoder om at overføre hele eller dele af 
projektet til denne nye modtager. Modtageren fremsender en gyldig anmodning om 
ændring eller orienterer Kommissionen, hvis denne har indvendinger mod overførslen 
af projektet. 

 
 
 

3. Hovedinvestigatorens rettigheder og forpligtelser 
[Dette afsnit skal mindst indeholde følgende:] 
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Hovedinvestigatoren:  

 
1. 

a) træffer alle relevante foranstaltninger for at sikre en effektiv overvågning af 
projektets videnskabelige og teknologiske gennemførelse 

b) er ansvarlig for den videnskabelige indberetning og bidrager effektivt til 
indberetningen af den økonomiske forvaltning af projektet 

c) c) informerer rettidigt modtageren om alle begivenheder eller forhold, som med 
sandsynlighed vil få indflydelse på tilskudsaftalens gennemførelse, bl.a.: 

- planer om overførsel af projektet til en ny modtager  

- enhver ændring af de oplysninger, der har dannet grundlag for 
underskrivelsen af tillægsaftalen som omfattet af artikel 2 i ERC-
tilskudsaftalen 

- enhver ændring af de oplysninger, der har ligget til grund for tildelingen af 
ERC-frontlinjeforskningstilskuddet 

- ethvert personligt forhold, der har indflydelse på gennemførelsen af 
projektet. 

d) overholder reglerne for fortrolighed i overensstemmelse med artikel II.9 i ERC-
tilskudsaftalen 

e) anerkender Fællesskabets støtte til et ERC-frontlinjeforskningstilskud til alle 
formidlingsaktiviteter, f.eks. publikationer eller i andre medier i overensstemmelse 
med artikel II.12 i bilag II til ERC-tilskudsaftalen. 

2. Hovedinvestigatoren overholder modtagerens intellektuelle ejendomsrettigheder under og 
efter projektet. 

3.  Hvis modtageren beslutter at overføre projektet til en ny modtager, foreslår 
hovedinvestigatoren, i hvilket omfang projektet skal overføres til en ny modtager. 
Hovedinvestigatoren stiller ligeledes et forslag til modtageren om betingelserne for 
overførselsordningen med den nye modtager. 

4. I tilfælde af projektet overføres til en ny modtager, tilstiller hovedinvestigatoren 
modtageren en detaljeret opgørelse over resultaterne af den forskning, der er gennemført 
indtil tidspunktet for overførslen af projektet, og fremsender en kopi af denne opgørelse til 
Kommissionen.  

 
 
 

4. Regler for fortrolighed, viden og intellektuel ejendom 
[Dette afsnit skal mindst indeholde følgende:] 
 
 
[Dette afsnit kan indeholde andre aftaler indgået mellem modtageren og hovedmodtageren 
under aktiviteternes gennemførelsestid og derefter i relation til intellektuelle 
ejendomsrettigheder, navnlig adgang til baggrundsviden, anvendelse af forgrundsviden, 
offentliggørelse og fortrolighed. Disse skal være forenelige med bestemmelserne i 
tilskudsaftalens bilag II og med hovedinvestigatorens arbejdsvilkår.] 
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5. Diverse 
[Dette afsnit skal mindst indeholde følgende:] 
 
Lovgivningen i [navn på land] finder anvendelse på denne aftale. Enhver tvist, der måtte opstå 
i forbindelse med denne aftale, skal afgøres i [navn på land].  
 
Denne aftale er udfærdiget i tre eksemplarer, et til hovedinvestigatoren, et til modtageren og 
et til Kommissionen. 
 
 
 

6. Bilag 
 
Disse bilag udgør en integrerende del af denne aftale. 
 
ERC-tilskudsaftale nr. XXX med bl.a.: 

• Bilag I (Beskrivelse af arbejdet) 
• Bilag II (Generelle ERC-betingelser) 

 
 
 
 
Udfærdiget i [sted] i tre originaler på engelsk 
 
For modtageren       
 
 
Den juridiske repræsentants underskrift   Hovedinvestigatorens underskrift 
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