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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ 
СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ, свързани с „Изследователска дейност в 

полза на определени групи“ [Изследователска дейност в полза на организации 
на гражданското общество — ПОГ-ОГО] 

 
III.1 - Определения 
В допълнение към определенията от член II.1, се прилагат следните определения:  

Организации на гражданското общество (ОГО): означава бенефициер, посочен като 
такъв в приложение I, който е всеки правен субект, неправителствен, нестопански, 
непредставляващ стопански интереси и преследващ обща цел от обществен интерес.  

Изпълнител на НИРД: означава бенефициер, посочен като такъв в приложение I, 
който е правен субект, извършващ изследователска дейност или развойна технологична 
дейност в рамките на схеми на финансиране и в полза на ОГО.  

Друг бенефициер: означава бенефициер, различен от ОГО или изпълнител на НИРД, 
посочен като такъв в приложение I. 

 

III.2. Разпоредби, приложими за „Изследователска дейност в полза на ОГО“ 
„Изследователска дейност в полза на ОГО“ цели да създаде научни познания, свързани 
с дейностите на ОГО, за да допринесе към обществения дебат.  

Без да се засягат разпоредбите на член II.26, произтичащите знания са съсобственост на 
ОГО, освен ако не е договорено друго помежду им.  В случаите, когато ОГО не са 
собственици на произтичащите знания, собствениците гарантират, че на ОГО са 
предоставени всички права по отношение на тези произтичащи знания, необходими за 
целите на използването и разпространението им в съответствие с приложение I.   

Всички бенефициери посочват в споразумение за консорциум своите договорености по 
отношение на, наред с останалото, собствеността, използването и разпространението на 
произтичащите знания, в съответствие с приложение I.  

Всяко решение на консорциума относно прилагането на техните договорености трябва 
да бъде прието най-малко от мнозинството от ОГО. В случаите, когато не може да бъде 
постигнато съгласие, координаторът незабавно уведомява Комисията. Комисията 
може да препоръча решения на консорциума и където е необходимо може да приложи 
член II.8 и/или член II.38. 

Консорциумът предоставя на Комисията споразумението за консорциум най-късно 2 
месеца след началната дата на проекта.  

Споразумението за консорциум или всяко друго споразумение, сключено между 
бенефициерите, няма отражение върху правата и задълженията на Общността, както 
са определени в споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ и приложенията 
към него.  


