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PŘÍLOHA III 
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ týkající se „Výzkumu v zájmu konkrétních skupin“ 

[Výzkum pro organizace občanské společnosti] 

 
III.1 – Definice 
Vedle definic uvedených v článku II.1 se použijí tyto definice:  

Organizací občanské společnosti: se rozumí příjemce, na něhož se takto odkazuje v příloze I, 
který se pokládá za jakýkoliv nevládní a neziskový právní subjekt, který nezastupuje 
obchodní zájmy a nesleduje společný cíl ve veřejném zájmu.  

Subjektem provádějícím VTR: se rozumí příjemce, na něhož se takto odkazuje v příloze I, 
který se pokládá za právní subjekt vykonávající činnosti v oblasti výzkumu a technologického 
vývoje v rámci režimů financování ve prospěch organizací občanské společnosti.  

Ostatními příjemci: se rozumí jiní příjemci než organizace občanské společnosti nebo 
subjekt provádějící VTR, na něž se takto odkazuje v příloze I. 

 

III.2. Ustanovení uplatňovaná v případě „Výzkumu ve prospěch organizací občanské 
společnosti“ 
„Výzkum ve prospěch organizace občanské společnosti“ se zaměřuje na rozvoj vědeckých 
znalostí týkajících se činností organizací občanské společnosti za účelem přispění k veřejné 
diskuzi.  

Aniž jsou dotčena ustanovení článku II.26, organizace občanské společnosti vlastní nové 
znalosti společně, pokud se mezi sebou nedohodnou jinak. V případě, že vlastníky nových 
znalostí nejsou organizace občanské společnosti, vlastníci zajistí, by uvedené organizace měly 
všechna práva na tyto nové znalosti potřebná k jejich využívání a šíření v souladu s přílohou I.  

Všichni příjemci upřesní v dohodě o založení konsorcia svá pravidla týkající se mimo jiné 
vlastnictví, využívání a šíření nových znalostí v souladu s přílohou I.  

Všechna rozhodnutí konsorcia o provádění jejich pravidel musí odsouhlasit minimálně 
většina organizací občanské společnosti. Pokud není možné dosáhnout dohody, koordinátor 
bez prodlení informuje Komisi. Komise může konsorciu doporučit řešení a případně může 
uplatnit článek II.8 a/nebo II.38. 

Konsorcium předloží Komisi nejpozději dva měsíce po dni zahájení projektu dohodu o 
založení konsorcia.  

Dohoda o založení konsorcia nebo jakákoliv další dohoda uzavřená příjemci mezi sebou 
nemá vliv na práva a povinnosti Společenství stanovená v grantové dohodě a jejích přílohách.  


