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FTEHIM TA’ L-GĦOTJA SUPPLIMENTARI 
(Appoġġ għar-riċerka dwar il-fruntiera) 

 
[isem l-entità ġuridika li tospita u tingaġġa lill-investigatur prinċipali], (minn issa ‘l quddiem 
magħruf bħala “benefiċarju”), 
 
minn naħa, 
 
[isem l-investigatur prinċipali, nazzjonalità, passaport Nru. XXX], (minn issa ‘l quddiem 
magħruf bħala “investigatur prinċipali”), 
 
min-naħa l-oħra, 
 
Qablu dwar it-termini u l-kondizzjonijiet li ġejjin u jaċċettaw għal kollox it-termini definiti 
fil-ftehim ta’ l-għotja (ftehim ta’ l-għotja ERC Nru XXX), li għandhom l-istess tifsira f’dan il-
ftehim. 1 
 
 

1.  Ambitu tal-ftehim 
[ Din is-sezzjoni għandha tinkludi talanqas dan li ġej:] 
 
Il-ftehim preżenti għandu jiddetermina l-kondizzjonijiet biex jiġi implimentat il-proġett 
“[titolu sħiħ tal-proġett]” (minn issa ‘l quddiem magħruf bħala “proġett”) u d-drittijiet u l-
obbligazzjonijiet rispettivi ta’ l-investigatur prinċipali u tal-benefiċarju. Id-dispożizzjonijiet 
ta’ dan il-ftehim supplimentari, li mhumiex skond dan il-ftehim ta’ l-għotja, għandhom 
jitqiesu null. 
 
 
 
 
 
 

2. Drittijiet u obbligazzjonijiet tal-benefiċarju 
[Din is-sezzjoni għandha tinkludi talanqas dan li ġej:] 
 
Il-benefiċarju għandu: 
 

1. jappoġġja lill-investigatur prinċipali fit-tmexxija tat-tim u jagħti għajnuna 
amministrattiva raġonevoli lill-investigatur prinċipali, partikolarment fir-rigward ta': 

a. l-informazzjoni finanzjarja tingħata fil-ħin u tkun ċara, 

b. il-ġestjoni ġenerali u r-rappurtaġġ tal-finanzi, 

c. il-parir dwar l-istrateġiji interni tal-benefiċarju u ta’ l-ERC jew il-politika 
tal-Kummissjoni, 

d. l-organizzazzjoni ta’ laqgħat dwar il-proġett kif ukoll dwar il-loġistika 
ġenerali tal-proġett. 

                                                 
1 Ftehim ta’ l-għotja tfisser il-ftehim għall-għotjiet ERC għal riċerka tal-fruntiera inkluż l-annessi tiegħu bejn il-
benefiċarju u l-Kummissjoni appoġġjat mis-Seba' Programm Kwadru (FP7). 



 2

2. jagħti appoġġ fir-riċerka lill-investigatur prinċipali u lill-membri tat-tim tiegħu/tagħha 
tul il-proġett skond l-Anness I, b'mod partikolari fir-rigward ta' l-infrastruttura, l-
apparat, il-prodotti u servizzi oħra kif meħtieġ biex issir ir-riċerka; 

 
3. jassigura li l-investigatur prinċipali u l-membri tat-tim tiegħu/tagħha jkollhom, fuq 

bażi ħielsa mir-royalty, drittijiet ta’ aċċess għall-informazzjoni miksuba u għall-
informazzjoni eżistenti meħtieġa għall-attivitajiet tagħhom fil-proġett kif speċifikat fl-
Anness I; 

4. jiggarantixxi kondizzjonijiet kuntrattwali adegwati lill-investigatur prinċipali, b’mod 
partikolari fir-rigward ta’: 

a. id-dispożizzjonijiet għall-leave annwali, ta’ mard u għall-ġenituri, 

b. l-istandards ta’ saħħa okkupazzjonali u tas-sigurtà, 

c. l-iskema ġenerali tas-sigurtà soċjali, bħad-drittijiet għall-pensjoni. 

6. jassigura li l-investigatur prinċipali jkollu awtonomija xjentifika neċessarja, b'mod 
partikolari fir-rigward ta': 

 
a. l-għażla tal-membri tat-tim l-oħra, ospitati u ingaġġati mill-benefiċarju 

jew entitajiet ġuridiċi oħra, bi qbil mal-profili meħtieġa biex titwettaq ir-
riċerka, inkluż ir-reklamar xieraq; 

 
b. kontroll fuq il-baġit fir-rigward ta’ kemm hu utli biex jintlaħqu l-għanijiet 

xjentifiċi; 
 

c. l-awtorità biex iwassal rapporti xjentifiċi lill-Kummissjoni; 
 

d. l-awtorità biex jippubblika bħala awtur imlaħħaq u jistieden biss lill-ko-
awturi li kkontribwixxew b'mod sostanzjali għax-xogħol rappurtat. 

7. jgħarrfu lill-investigatur prinċipali dwar kwalunke ċirkostanzi li jaffettwaw l-
implimentazzjoni tal-proġett li jwassal b’mod potenzjali għal sospensjoni jew 
terminazzjoni tal-ftehim ta’ l-għotja; 

8. soġġett għall-osservanza tal-liġi nazzjonali applikabbli u għall-ftehim tal-
Kummissjoni, jitrasferixxi l-proġett kollu jew parti minnu kif ukoll kwalunkwe pre-
finanzjament tal-ftehim mhux kopert bi klejm dwar l-ispejjeż aċċettati lil xi 
benefiċarju ġdid, jekk l-investigatur prinċipali jkun determinat li jitrasferixxi l-proġett 
għal dan il-benefiċarju l-ġdid. Il-benefiċarju għandu jissottometti talba valida għall-
emendi jew jgħarraf lill-Kummissjoni f’każ li hi toġġezzjona għat-trasferiment tal-
proġett. 

 
 
 

3. Drittijiet u obbligazzjonijiet ta’ l-investigatur prinċipali 
[Din is-sezzjoni għandha tinkludu talanqas dan li ġej:] 
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L-investigatur prinċipali għandu:  

 
1. 

a) jieħu l-passi kollha xierqa biex ikun hemm superviżjoni effettiva tat-twettiq 
xjentifiku u teknoloġiku tal-proġett; 

b) ikun inkarigat mir-rappurtaġġ xjentifiku u jikkontribwixxi b’mod effettiv għall-
ġestjoni finanzjarja ta’ rappurtaġġ dwar il-proġett; 

c) jgħarraf lill-benefiċarju fil-ħin dwar kwalunkwe eventwalità jew bidla fiċ-
ċirkostanzi li x’aktarx iħallu effett fuq il-ħidma tal-ftehim ta' l-għotja, inter alia: 

- trasferiment ippjanat tal-proġett lil xi benefiċarju ġdid;  

- kwalunkwe modifikazzjoni marbuta ma’ l-informazzjoni li serviet bħala 
bażi għall-iffirmar tal-ftehim supplimentari msemmi fl-Artikolu 2 tal-
ftehim ta’ l-għotja ERC; 

- kwalunkwe modifikazzjoni marbuta ma’ l-informazzjoni li serviet bħala 
bażi għall-għoti ta' l-għotja ERC għal riċerka dwar il-fruntiera; 

- kwalunkwe raġunijiet personali li jaffettwaw l-implimentazzjoni tal-
proġett. 

d) iħares ir-regoli ta’ kunfidenzjalità skond l-Artikolu II.9 tal-ftehim ta’ l-għotja ERC. 
e) jirrikonoxxi l-appoġġ tal-Komunità għall-għotja ERC għal riċerka dwar il-fruntiera 

fi kwalunkwe attivitajiet ta' disseminazzjoni, bħal f'pubblikazzjonijiet relatati jew 
midja oħra skond l-Artikolu II.12 ta' l-Anness II tal-ftehim ta’ l-għotja ERC. 

2. l-investigatur prinċipali għandu jirrispetta d-drittijiet tal-proprjetà intelletwali tal-
benefiċarju waqt il-proġett u warajh; 

3.  l-investigatur prinċipali għandu jipproponi lill-benefiċarju f’każ li hu/hi jiddeċiedi li 
jitrasferixxi l-proġett lil xi benefiċarju ġdid sa fejn il-proġett għandu jiġi trasferit. Hu/hi 
għandu jagħmel proposta lill-benefiċarju dwar il-modalitajiet ta' l-arranġament tat-
trasferiment mal-benefiċarju l-ġdid. 

4. l-investigatur prinċipali għandu jipprovdi lill-benefiċarju f’każ ta’ trasferiment tal-proġett 
lill-benefiċarju l-ġdid stqarrija li tiddeskrivi fid-dettal ir-riżultati tar-riċerka magħmula sa 
meta jsir it-trasferiment tal-proġett u hu/hi għandu jgħaddi kopja ta’ din l-istqarrija lill-
Kummissjoni.  

 
 
 

4. Kunfidenzjalità, konoxxenza u drittijiet tal-proprjetà intelletwali 
[Din is-sezzjoni għandha talanqas tinkludi dan li ġej:] 
 
 
[Din is-sezzjoni tista’ tinkludi arranġamenti oħra bejn il-benefiċarju u l-investigatur 
prinċipali waqt l-attivitajiet u wara, marbuta mad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali, b’mod 
partikolari l-aċċess għall-informazzjoni miksuba, l-użu ta' l-informazzjoni eżistenti, il-
pubbliċità u l-kunfidenzjalità. Dawn għandhom ikunu kompatibbli mad-dispożizzjonijiet li 
hemm previsti fl-Anness II għall-ftehim ta’ l-għotja u mal-kondizzjonijiet tax-xogħol ta’ l-
investigatur prinċipali.] 
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5. Mixxellanji 
[Din is-sezzjoni għandha tinkludi talanqas dan li ġej:] 
 
Il-liġi ta’ [isem il-pajjiż] għandu jkun applikabbli għal dan il-ftehim. It-tilwim kollu li jinqala’ 
minn dan il-ftehim għandu jinstab soluzzjoni għalih fi [isem il-pajjiż].  
 
Dan il-ftehim hu magħmul fi tliet partijiet li jixxiebhu, waħda għall-investigatur prinċipali, 
waħda għall-benefiċarju u l-oħra għall-Kummissjoni. 
 
 
 

6. Annessi 
 
L-annessi li ġejjin jiffurmaw parti sħiħa minn dan il-ftehim: 
 
Il-ftehim ta’ l-għotja ERC Nru. XXX jinkludi, inter alia: 

• Anness I (Deskrizzjoni tax-xogħol) 
• Anness II (Kundizzjonijiet ġenerali ta’ l-ERC) 

 
 
 
 
Magħmul fi [isem il-post] fi tliet oriġinali, bl-Ingliż  
 
Għall-benefiċarju       
 
 
Firma tar-rappreżentant ġuridiku    Firma ta’ l-investigatur prinċipali 
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