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BIJLAGE III 

SPECIFIEKE BEPALINGEN betreffende "Onderzoek ten behoeve van specifieke 
groepen" [Onderzoek voor organisaties van het maatschappelijk middenveld - BSG-

CSO] 

 
III.1 - Definities 
Naast de definities van artikel II.1 zijn de volgende definities van toepassing:  

Organisatie van het maatschappelijk middenveld (OMM): een begunstigde, als zodanig 
vermeld in bijlage I, die geacht wordt een niet-gouvernementele, non-profit juridische entiteit 
te zijn die geen commerciële belangen vertegenwoordigt en een gemeenschappelijk doel in 
het publieke belang nastreeft.  

OTO-uitvoerder: een begunstigde, als zodanig vermeld in bijlage I, die geacht wordt een 
juridische entiteit te zijn die in het kader van financieringssystemen activiteiten voor 
onderzoek of technologische ontwikkeling uitvoert ten behoeve van OMM's.  

Andere begunstigde: een begunstigde met uitzondering van een OMM of een OTO-
uitvoerder, als zodanig vermeld in bijlage I. 

 

III.2. Voor "Onderzoek ten behoeve van OMM's" toegepaste bepalingen 
"Onderzoek ten behoeve van OMM's" beoogt het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis 
betreffende activiteiten van OMM's om tot het publieke debat bij te dragen.  

Niettegenstaande de bepalingen van artikel II.26 is de foreground gezamenlijke eigendom van 
de OMM's, tenzij door hen anders is overeengekomen. Voor zover de eigenaars van de 
foreground niet de OMM's zijn, zorgen de eigenaars ervoor dat de OMM's alle rechten op die 
foreground verkrijgen die vereist zijn voor het gebruiken en verspreiden ervan in 
overeenstemming met bijlage I.  

Alle begunstigden specificeren in een consortiumovereenkomst hun afspraken betreffende 
onder andere de eigendom, het gebruik en de verspreiding van de foreground in 
overeenstemming met bijlage I.  

Elke beslissing van het consortium betreffende de uitvoering van hun afspraken moet de 
instemming hebben van ten minste de meerderheid van de OMM's. Voor zover geen 
instemming kan worden bereikt, brengt de coördinator zonder uitstel de Commissie op de 
hoogte. De Commissie kan oplossingen aan het consortium aanbevelen en kan voor zover 
passend artikel II.8 en/of II.38 toepassen. 

Het consortium bezorgt uiterlijk 2 maanden na de startdatum van het project de 
consortiumovereenkomst aan de Commissie.  

De consortiumovereenkomst of elke andere door begunstigden tussen hen gesloten 
overeenkomst mag geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van de 
Gemeenschap als vastgesteld in de subsidieovereenkomst en haar bijlagen.  


