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TILLÄGGSAVTAL 
(Stöd till spetsforskning) 

 
[namn på den rättsliga enhet som står som värd för och tillsätter den ansvarige forskaren], 
(nedan kallad ”stödmottagare”), 
 
å ena sidan, 
 
[den ansvarige forskarens namn, nationalitet, pass nr XXX], (nedan kallad ”ansvarig 
forskare”), 
 
å andra sidan,  
 
har enats om följande villkor och godtar till fullo de villkor som fastställs i bidragsavtalet 
(EFR-bidragsavtal nr XXX), som har samma innebörd i detta avtal. 1 
 
 

1.  Avtalets räckvidd 
[Detta avsnitt bör innehålla åtminstone följande:] 
 
I detta avtal skall villkoren fastställas för genomförande av projektet ”[projektets fullständiga 
titel]” (nedan kallat ”projekt”) samt den ansvarige forskarens respektive stödmottagarens 
rättigheter och skyldigheter. Bestämmelser i detta tilläggsavtal som inte är förenliga med 
bidragsavtalet skall anses ogiltiga. 
 
 
 
 
 
 

2. Stödmottagarens rättigheter och skyldigheter 
[Detta avsnitt bör innehålla åtminstone följande:] 
 
Stödmottagaren skall uppfylla följande krav: 
 

1. Stödja den ansvarige forskaren i förvaltningen av gruppen och lämna rimligt 
administrativt bistånd till den ansvarige forskaren, särskilt när det gäller 

a. punktlighet och klarhet hos den finansiella informationen, 

b. allmän ekonomisk förvaltning och redovisning, 

c. rådgivning om stödmottagarens interna strategier och EFR:s eller 
kommissionens politik, 

d. anordnande av projektmöten samt allmän logistik för projektet. 

                                                 
1 Med bidragsavtal avses avtalet om EFR:s bidrag för spetsforskning, inklusive bilagor, mellan stödmottagaren 
och kommissionen inom ramen för sjunde ramprogrammet. 
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2. Tillhandahålla forskningsstöd till den ansvarige forskaren och hans/hennes 
gruppmedlemmar under hela projektet enligt bilaga I, särskilt i fråga om infrastruktur, 
utrustning, produkter och andra tjänster som är nödvändiga för att forskningen skall 
kunna genomföras. 

 
3. Se till att den ansvarige forskaren och hans/hennes gruppmedlemmar kostnadsfritt har 

nyttjanderätt till den bakgrunds- och förgrundsinformation de behöver för sin 
verksamhet inom ramen för projektet enligt bilaga I. 

4. Garantera den ansvarige forskaren lämpliga avtalsvillkor, särskilt när det gäller 

a. bestämmelser om semester, sjukledighet och föräldraledighet, 

b. normer i fråga om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, 

c. det allmänna socialförsäkringssystemet, t.ex. pensionsrättigheter. 

6. Tillförsäkra den ansvarige forskaren det vetenskapliga oberoende som krävs, särskilt i 
fråga om 

 
a. valet av övriga gruppmedlemmar som stödmottagaren eller andra 

rättsliga enheter skall stå som värd för och tillsätta, med hänsyn till vilka 
profiler som behövs för att genomföra forskningen, inbegripet lämplig 
annonsering, 

 
b. kontroll över budgeten med avseende på användning för uppnående av de 

vetenskapliga målsättningarna, 
 

c. befogenhet att avge forskningsrapporter till kommissionen, 
 

d. befogenhet att som huvudförfattare offentliggöra och som medförfattare 
bjuda in endast dem som i avsevärd utsträckning bidragit till det arbete 
som rapporten avser. 

7. Underrätta den ansvarige forskaren om alla omständigheter som påverkar projektets 
genomförande eller som skulle kunna leda till att bidragsavtalet stoppas tillfälligt eller 
sägs upp. 

8. Under förutsättning att tillämplig nationell lagstiftning följs och att kommissionen ger 
sitt medgivande överföra hela eller delar av projektet och eventuell förfinansiering 
som inte omfattas av en godkänd begäran om ersättning för kostnader till en ny 
stödmottagare, om den ansvarige forskaren beslutat att projektet skall överföras till 
denna nya stödmottagare. Stödmottagaren skall lämna en giltig begäran om ändring 
eller underrätta kommissionen om stödmottagaren motsätter sig överföringen av 
projektet. 

 
 
 

3. Den ansvarige forskarens rättigheter och skyldigheter 
[Detta avsnitt bör innehålla åtminstone följande:] 
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Den ansvarige forskaren skall göra följande:  
 
1. 

a) Vidta alla nödvändiga åtgärder för en effektiv övervakning av projektets 
genomförande i vetenskapligt och tekniskt hänseende. 

b) Ansvara för forskningsrapporteringen och effektivt bidra till rapporteringen om 
den ekonomiska förvaltningen av projektet. 

c) I god tid underrätta stödmottagaren om alla händelser eller förändrade 
omständigheter som sannolikt påverkar genomförandet av bidragsavtalet, bl.a. 

- en planerad överföring av projektet till en ny stödmottagare,  

- varje förändring i fråga om de uppgifter som låg till grund för 
undertecknandet av det tilläggsavtal som avses i artikel 2 i EFR-
bidragsavtalet, 

- varje förändring i fråga om de uppgifter som låg till grund för tilldelningen 
av EFR:s bidrag för spetsforskning, 

- alla personliga omständigheter som påverkar projektets genomförande. 

d) Följa bestämmelserna om konfidentialitet enligt artikel II.9 i EFR-bidragsavtalet. 
e) I enlighet med artikel II.12 i bilaga II till EFR-bidragsavtalet i samband med all 

spridning, t.ex. i relevanta publikationer eller andra medier, nämna det stöd från 
gemenskapen som erhållits i form av ett bidrag från EFR för spetsforskning. 

2. Den ansvarige forskaren skall respektera stödmottagarens immateriella rättigheter under 
och efter projektet. 

3.  Den ansvarige forskaren skall, om han/hon beslutat att överföra hela eller en del av 
projektet till en ny stödmottagare, skriftligen föreslå stödmottagaren hur stor del av 
projektet som skall överföras. Han/hon skall också lämna ett förslag till stödmottagaren 
om villkoren för överföringen till den nya stödmottagaren. 

4. Den ansvarige forskaren skall, vid överföring av ett projekt till en ny stödmottagare, ge 
stödmottagaren en redovisning med en utförlig beskrivning av resultaten av den forskning 
som bedrivits fram till tidpunkten för överföring av projektet, och han/hon skall lämna en 
kopia av denna redovisning till kommissionen.  

 
 
 

4. Konfidentialitet, know-how och immateriella rättigheter 
[Detta avsnitt bör innehålla åtminstone följande:] 
 
 
[Detta avsnitt kan innehålla ytterligare uppgörelser mellan stödmottagaren och den 
ansvarige forskaren som träffas för den tid verksamheten bedrivs och för tiden därefter och 
som rör immateriella rättigheter, särskilt tillgång till bakgrundsinformation, utnyttjande av 
förgrundsinformation samt publicitet och konfidentialitet. Dessa uppgörelser bör vara 
förenliga med bestämmelserna i bilaga II till bidragsavtalet och med den ansvarige 
forskarens anställningsvillkor.] 
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5. Övrigt 
[Detta avsnitt bör innehålla åtminstone följande:] 
 
Lagstiftningen i [landets namn] skall tillämpas på detta avtal. Alla tvister som uppstår till följd 
av detta avtal skall lösas i [landets namn].  
 
Detta avtal upprättas i tre exemplar, ett för den ansvarige forskaren, ett för stödmottagaren 
och ett för kommissionen. 
 
 
 

6. Bilagor 
 
Följande bilagor utgör en integrerad del av detta avtal: 
 
EFR-bidragsavtal nr XXX inklusive bl.a. 

• Bilaga I (Arbetsbeskrivning) 
• Bilaga II (EFR:s Allmänna villkor) 

 
 
 
 
Upprättat i [fyll i ort] i tre original på engelska 
 
På stödmottagarens vägnar       
 
 
Det juridiska ombudets underskrift   Den ansvarige forskarens underskrift 
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