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PRILOGA III 
POSEBNE DOLOČBE glede „raziskav v korist posebnih skupin“ [Raziskave za 

organizacije civilne družbe – BSG-CSO] 

 
III.1 – Opredelitev pojmov 
Poleg opredelitev iz člena II.1 se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:  

Organizacija civilne družbe (CSO): pomeni upravičenca iz Priloge I, ki je kakršen koli 
nevladni in neprofitni pravni subjekt, ki ne predstavlja komercialnega interesa in si prizadeva 
za skupni cilj v javnem interesu.  

Izvajalec RTR: pomeni upravičenca iz Priloge I, ki je pravni subjekt ter izvaja dejavnosti na 
področju raziskav in tehnološkega razvoja v okviru shem financiranja v korist organizacijam 
civilne družbe.  

Drugi upravičenci: pomenijo upravičence iz Priloge I, ki niso organizacije civilne družbe ali 
izvajalci RTR. 

 

III.2 Določbe, ki se uporabljajo za „raziskave v korist organizacijam civilne družbe“ 
Cilj „raziskav v korist organizacijam civilne družbe“ je razvijati znanstvena dognanja v zvezi 
z dejavnostmi organizacij civilne družbe in tako prispevati k javni razpravi.  

Ne glede na določbe člena II.26 je novo znanje skupna last organizacij civilne družbe, razen 
če se ne dogovorijo drugače. Kadar organizacije civilne družbe niso lastnice novega znanja, 
lastniki zagotovijo, da imajo organizacije civilne družbe zagotovljene vse pravice do 
navedenega novega znanja, ki so potrebne za uporabo in razširjanje tega znanja v skladu s 
Prilogo I.  

Vsi upravičenci določijo v konzorcijski pogodbi svoje ureditve, ki med drugim zadevajo 
lastništvo, uporabo in razširjanje novega znanja v skladu s Prilogo I.  

Z vsemi odločitvami konzorcija glede izvajanja teh ureditev mora soglašati vsaj večina 
organizacij civilne družbe. Kadar soglasja ni mogoče doseči, koordinator o tem nemudoma 
obvesti Komisijo. Komisija lahko konzorciju predlaga rešitve in lahko po potrebi uporabi člen 
II.8 in/ali člen II.38. 

Konzorcij predloži konzorcijsko pogodbo Komisiji najpozneje 2 meseca po dnevu začetka 
projekta.  

Konzorcijska pogodba, ali kakršen koli drug dogovor, sklenjen med upravičenci, ne vpliva na 
pravice in obveznosti Skupnosti, kakor so določene v sporazumu o dodelitvi sredstev in 
njegovih prilogah.  


