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PRÍLOHA III 

OSOBITNÉ USTANOVENIA týkajúce sa „výskumu v prospech konkrétnych skupín“ 
[Výskum v prospech organizácií občianskej spoločnosti - BSG-OOS] 

 
III.1 – Vymedzenie pojmov  
Okrem definícií uvedených v článku II.1 sa uplatňujú tieto definície:  

Organizácia občianskej spoločnosti (OOS): znamená príjemcu uvedeného ako takého 
v prílohe I, ktorý sa pokladá za mimovládny neziskový právny subjekt, ktorý nezastupuje 
obchodné záujmy a nesleduje spoločný cieľ vo verejnom záujme.  

Subjekt vykonávajúci činnosti v oblasti výskumu a technologického vývoja (VTR): znamená 
príjemcu uvedeného ako takého v prílohe I, ktorý sa pokladá za právny subjekt vykonávajúci 
činnosti v oblasti výskumu alebo technologického vývoja v rámci schém financovania 
v prospech OOS.  

Iný príjemca: znamená príjemcu iného ako OOS alebo subjekt vykonávajúci činnosti v 
oblasti VTR, uvedeného ako takého v prílohe I. 

 

III.2. Ustanovenia uplatňované v prípade „výskumu v prospech OOS“  
 „Výskum v prospech OOS“ sa zameriava na rozvoj vedeckých znalostí týkajúcich sa činností 
OOS s cieľom prispieť k verejnej diskusii.  

Bez ohľadu na ustanovenia článku II.26 OOS vlastnia nové znalosti spoločne, pokiaľ sa 
navzájom nedohodnú inak. V prípade, že vlastníkmi nových znalostí nie sú OOS, vlastníci 
zabezpečia, aby OOS mali všetky práva na tieto nové znalosti, ktoré sú potrebné na účely ich 
využívania a šírenia v súlade s prílohou I.  

Všetci príjemcovia v dohode o konzorciu spresnia svoje pravidlá, ktoré sa okrem iného týkajú 
vlastníctva, využívania a šírenia nových znalostí v súlade s prílohou I.  

Všetky rozhodnutia konzorcia týkajúce sa implementácie ich pravidiel musí odsúhlasiť 
minimálne väčšina OOS. Ak nie je možné dosiahnuť dohodu, koordinátor bezodkladne 
informuje Komisiu. Komisia môže konzorciu odporučiť riešenia a prípadne môže uplatniť 
ustanovenia článku II.8 a/alebo článku II.38. 

Konzorcium predloží dohodu o konzorciu Komisii najneskôr do 2 mesiacov po dni začatia 
realizácie projektu.  

Dohoda o konzorciu alebo akákoľvek iná dohoda, ktorú medzi sebou uzatvorili príjemcovia, 
nemá vplyv na práva a povinnosti Spoločenstva stanovené v dohode o grante a jej prílohách.  

 


