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ANEXA III 
DISPOZIŢII SPECIALE legate de „Cercetarea în beneficiul unor grupuri specifice” 

[Cercetare pentru organizaţii ale societăţii civile – BGS-OSC] 

 
III.1 - Definiţii 
În afara definiţiilor prevăzute la articolul II.1, se aplică următoarele definiţii:  

Organizaţie a societăţii civile (OSC) înseamnă un beneficiar, menţionat ca atare în anexa I şi 
care poate fi orice entitate juridică neguvernamentală, non-profit, care nu reprezintă niciun fel 
de interese comerciale şi care urmăreşte un obiectiv general în interesul public.  

Executant de activităţi de cercetare şi dezvoltare tehnologică (executant CDT) înseamnă un 
beneficiar, menţionat ca atare în anexa I, considerat a fi o entitate juridică şi care desfăşoară 
activităţi de cercetare şi dezvoltare în cadrul unor sisteme de finanţare în beneficiul unor 
organizaţii ale societăţii civile (OSC).  

Alt beneficiar: înseamnă un beneficiar, altul decât o organizaţie a societăţii civile (OSC) sau 
un executant CDT, menţionat ca atare în anexa I. 

 

III.2. Dispoziţii aplicabile „Cercetării în beneficiul OSC” 
„Cercetarea în beneficiul OSC” are scopul de a dezvolta cunoaşterea ştiinţifică legată de 
activităţile OSC pentru a contribui la dezbaterea publică.  

Fără a se aduce atingere dispoziţiilor articolului II.26, proprietatea asupra informaţiilor 
generate (foreground) este deţinută în comun de către OSC, cu excepţia cazului în care 
acestea au stabilit în mod expres altfel.  În cazul în care proprietarii informaţiilor generate nu 
sunt OSC, proprietarii se asigură că OSC primesc toate drepturile legate de informaţiile 
generate respective necesare în vederea utilizării şi diseminării acestora în conformitate cu 
anexa I.  

Toţi beneficiarii specifică într-un acord de consorţiu dispoziţiile referitoare inter alia la 
proprietatea asupra informaţiilor generate, utilizarea şi diseminarea acestora în conformitate 
cu anexa I.  

Orice decizie a consorţiului cu privire la punerea în aplicare a respectivelor dispoziţii trebuie 
aprobată de cel puţin majoritatea OSC partenere. În cazul în care nu se poate ajunge la un 
acord, coordonatorul informează Comisia fără întârziere. Comisia poate recomanda soluţii 
consorţiului şi poate aplica articolele II.8 şi/sau II.38, după caz. 

Consorţiul prezintă Comisiei acordul de consorţiu în termen de două luni de la data de 
începere a proiectului.  

Acordul de consorţiu sau orice alt acord încheiat între beneficiari nu afectează drepturile şi 
obligaţiile Comunităţii, astfel cum sunt stabilite în acordul de finanţare şi în anexele la acesta.  


