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BILAG III 
Særbestemmelser for “Forskning med sigte på særlige grupper" [Forskning med sigte 

på civilsamfundsorganisationer] 

 
III.1 - Definitioner 
Ud over definitionerne i artikel II.1 gælder følgende:  

Civilsamfundsorganisation (CSO): en modtager, der betegnes som sådan i bilag I, og som er 
en ikke-statslig juridisk enhed med almennyttigt formål, der ikke repræsenterer kommercielle 
interesser, og som forfølger et fælles mål i offentlighedens interesse.  

FTU-aktør: en modtager, der betegnes som sådan i bilag I, og som er en juridisk enhed, der 
udfører forskning eller teknologisk udvikling inden for rammerne af finansieringsordninger 
med sigte på civilsamfundsorganisationer.  

Anden modtager: en anden modtager end en civilsamfundsorganisation eller en FTU-aktør, 
der betegnes som sådan i bilag I. 

 

III.2. Bestemmelser gældende for "Forskning med sigte på civilsamfundsorganisationer" 

"Forskning med sigte på civilsamfundsorganisationer" har til formål at udvikle videnskabelig 
viden, der har at gøre med civilsamfundsorganisationers aktiviteter, for at bidrage til den 
offentlige debat.  

Uanset bestemmelserne i artikel II.26 tilhører ejendomsretten til forgrundsviden 
civilsamfundsorganisationerne i fællesskab, medmindre andet aftales. Hvor ejendomsretten til 
forgrundsviden ikke tilhører civilsamfundsorganisationerne, skal indehaverne af 
ejendomsretten sikre, at civilsamfundsorganisationerne får alle de rettigheder til den 
pågældende forgrundsviden, der er nødvendige med henblik på nyttiggørelse og formidling i 
overensstemmelse med bilag I.  

Alle modtagere fastlægger i en konsortieaftale, hvilke bestemmelser der gælder for dem 
indbyrdes om blandt andet ejerskab samt nyttiggørelse og formidling af forgrundsviden i 
overensstemmelse med bilag I.  

Enhver beslutning, der træffes af konsortiet om gennemførelse af disse bestemmelser, skal 
godkendes af mindst flertallet af civilsamfundsorganisationerne. Kan der ikke opnås 
enighed, informerer koordinatoren straks Kommissionen. Kommissionen kan anbefale 
konsortiet en løsning og kan anvende artikel II.8 og/eller II.38, hvor det er hensigtsmæssigt. 

Konsortiet forelægger konsortieaftalen for Kommissionen senest 2 måneder efter projektets 
start.  

Konsortieaftalen eller enhver anden aftale, der indgås mellem modtagerne, berører ikke 
Fællesskabets  rettigheder og forpligtelser som fastlagt i tilskudsaftalen og dennes bilag.  


