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III. MELLÉKLET 
EGYEDI RENDELKEZÉSEK az „egyedi csoportok javára végzett kutatáshoz”  

[civil társadalmi szervezetek javára végzett kutatás] 

 
III.1. Fogalommeghatározások 
A II.1. cikk fogalommeghatározásain túlmenően e melléklet alkalmazásában:  

„civil társadalmi szervezet”: olyan, az I. mellékletben kedvezményezettként megjelölt 
jogalany, amely nem kormányzati szervezet, nonprofit szervezetként működik, nem képvisel 
kereskedelmi érdeket, és a közérdek szolgálatában közös cél elérésére törekszik;  

„KTF-szereplő”: olyan, az I. mellékletben kedvezményezettként megjelölt jogalany, amely 
civil társadalmi szervezetek javát szolgáló finanszírozási rendszerek keretében kutatási vagy 
technológiafejlesztési tevékenységet végez;  

„egyéb kedvezményezett”: az I. mellékletben kedvezményezettként megjelölt, civil társadalmi 
szervezettől és KTF-szereplőtől különböző jogalany. 

 

III.2. A „civil társadalmi szervezetek javára végzett kutatásra” alkalmazandó 
rendelkezések 
A „civil társadalmi szervezetek javára végzett kutatás” a társadalmi vitához való hozzájárulás 
érdekében a civil társadalmi szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó tudományos 
ismeretanyag kialakítására törekszik.  

A II.26. cikkben foglalt rendelkezések ellenére, ha az érintettek másként nem állapodnak meg, 
az új ismeretek és jogok a civil társadalmi szervezetek közös tulajdonát képezik. Ha az új 
ismeretek és jogok nem a civil társadalmi szervezetek tulajdonában vannak, akkor a 
tulajdonosok kötelesek gondoskodni arról, hogy a civil társadalmi szervezetek megkapják a 
kérdéses új ismeretekkel és jogokkal összefüggő mindazon jogokat, amelyek azok 
felhasználásához és terjesztéséhez az I. melléklettel összhangban szükségesek.  

A kedvezményezettek kötelesek rögzíteni a konzorciummegállapodásban egyebek mellett az 
I. melléklet szerinti új ismeretek és jogok tulajdonjogára, felhasználására és terjesztésére 
vonatkozó megállapodásukat.  

A konzorcium által e megállapodások végrehajtása érdekében meghozandó mindennemű 
döntéshez a civil társadalmi szervezetek legalább többségének egyetértése szükséges. Ha nem 
sikerül egyetértésre jutni, a koordinátor köteles haladéktalanul értesíteni a Bizottságot. A 
Bizottság a körülményeknek megfelelően javasolhat megoldást a konzorciumnak, vagy 
alkalmazhatja a II.8. cikk és/vagy a II.38. cikk rendelkezéseit. 

A konzorcium a projekt indulási időpontját megelőzően legalább 2 hónappal megküldi a 
Bizottságnak a konzorciummegállapodást.  

Sem a konzorciummegállapodás, sem a kedvezményezettek között létrejött más megállapodás 
nem érintheti a Közösségnek a támogatási megállapodásban és annak mellékleteiben 
megállapított jogait és kötelezettségeit.  


