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SEPTĪTĀ PAMATPROGRAMMA  
 

PIEŠĶĪRUMA NOLĪGUMS Nr. __________ 
 

PROJEKTA NOSAUKUMS [AKRONĪMS] 
 

(norādīt FINANSĒŠANAS SHĒMU) 
 
 [Eiropas Kopiena] [Eiropas Atomenerģijas Kopiena] („Kopiena”), ko pārstāv Eiropas Kopienu 
Komisija („Komisija”),  
 
 no vienas puses,  
 
un (koordinatora nosaukums un juridiskā forma) (valsts reģistrācijas numurs, ja tāds ir), 
reģistrēts (pilnīga adrese: pilsēta/zeme/province/valsts), kuru pārstāv (likumīgā pārstāvja vārds un 
uzvārds), (funkcija) [un/vai (likumīgā pārstāvja vārds un uzvārds), (funkcija)], vai viņas/viņa/viņu 
pilnvarotais pārstāvis, saņēmējs, kas darbojas kā konsorcija koordinators („koordinators”)1, 
(„saņēmējs Nr. 1”), 
 
 no otras puses,  
 
IR VIENOJUŠIES par šādiem noteikumiem, arī noteikumiem turpmāk norādītajos pielikumos, kas ir 
šā piešķīruma nolīguma („piešķīruma nolīgums”) neatņemama daļa. 
 

 I pielikums. Darba apraksts [Kopīga darbības programma (tikai attiecībā uz izcilības 
tīkliem)] 

 II pielikums. Vispārīgi noteikumi (atsauce uz OV angļu valodā) 
 III pielikums. [Īpašie noteikumi, kas saistīti ar [šo finansēšanas shēmu vai darbību] un kas 

publicēti (atsauce uz OV angļu valodā)][nepiemēro] 
 [IV pielikums. A veidlapa „Saņēmēju pievienošanās piešķīruma nolīgumam”, kas publicēta 

(atsauce uz OV angļu valodā)] 
 [V pielikums. B veidlapa „Jauna saņēmēja pievienošanās pieprasījums piešķīruma 

nolīgumam”, kas publicēts (atsauce uz OV angļu valodā)] 
 [VI pielikums. C veidlapa „Finanšu pārskats par katru finansēšanas shēmu”, kas publicēta 

(atsauce uz OV angļu valodā)] 
 [VII pielikums. D veidlapa „Darba uzdevums apliecinājumam par finanšu pārskatiem” un 

E veidlapa „Darba uzdevums apliecinājumam par metodiku”, kas publicēta 
(atsauce uz OV angļu valodā)] 

 
1. pants. Piešķīruma nolīguma pieejamība citiem saņēmējiem 
 
1. Koordinators apņemas nodrošināt, lai šis piešķīruma nolīgums būtu pieejams visiem turpmāk 
norādītajiem tiesību subjektiem kā saņēmējiem ar tiesībām un pienākumiem, kas noteikti piešķīruma 
nolīgumā, no dienas, kad piešķīruma nolīgums stājas spēkā, saņēmējiem parakstot A veidlapu trīs 
eksemplāros, kurus ar savu parakstu apstiprina koordinators.  
 

— (saņēmēja pilnīgs nosaukums un juridiskā forma) (valsts reģistrācijas numurs, 
ja ir), reģistrēts (pilnīga adrese: pilsēta/zeme/province/valsts), kuru pārstāv (likumīgā 
pārstāvja vārds un uzvārds), (funkcija) [un/vai (likumīgā pārstāvja vārds un uzvārds), 
(funkcija)], vai viņas/viņa/viņu pilnvarotais pārstāvis („saņēmējs Nr. 2”), 

                                                 
1 PIEZĪME. Attiecībā uz pētniecības darbībām īpašu grupu labā (arī uz kopīgu pētniecību un kolektīvu 
pētniecību) piešķīruma nolīgumā jānorāda dalībnieka veids — PTA darbību veicējs/ MVU/ uzņēmumu grupa/ 
pilsoniskās sabiedrības organizācija (CSO). 
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— (saņēmēja pilnīgs nosaukums un juridiskā forma) (valsts reģistrācijas numurs, 
ja ir), reģistrēts (pilnīga adrese: pilsēta/zeme/province/valsts), kuru pārstāv (likumīgā 
pārstāvja vārds un uzvārds), (funkcija) [un/vai (likumīgā pārstāvja vārds un uzvārds), 
(funkcija)], vai viņas/viņa/viņu pilnvarotais pārstāvis („saņēmējs Nr. 3”), 
— (…) 

 
visi saņēmēji kopā veido konsorciju („konsorcijs”).  
 
2. Koordinators nosūta Komisijai vienu pienācīgi aizpildītu un parakstītu A veidlapu par katru 
saņēmēju vēlākais 45 kalendārās dienas pēc piešķīruma nolīguma stāšanās spēkā. Pārējos divus 
parakstītos oriģinālus saglabā — vienu saglabā koordinators, lai darītu pieejamu uzziņai pēc jebkura 
saņēmēja pieprasījuma, otru saglabā attiecīgais saņēmējs. 
 
3. Ja termiņā, kas noteikts iepriekšējā punktā, kāds no iepriekš minētajiem tiesību subjektiem 
nepievienojas vai atsakās pievienoties piešķīruma nolīgumam, Komisijas piedāvājums minētajam 
tiesību subjektam vai subjektiem vairs nav spēkā. Konsorcijs var ierosināt Komisijai tās noteiktajā 
termiņā atbilstīgus risinājumus, lai nodrošinātu projekta īstenošanu. Izdarot grozījumus šajā 
piešķīruma nolīgumā, tiks piemērota procedūra, kas noteikta II pielikumā. 
 
4. [Tiek uzskatīts, ka saņēmēji ir noslēguši konsorcija nolīgumu („konsorcija nolīgums”) par 
konsorcija iekšējo organizāciju.]2 
 
2. pants. Joma  
 
Kopiena ir nolēmusi piešķirt finansiālu ieguldījumu, lai īstenotu I pielikumā noteikto projektu ar 
nosaukumu [projekta nosaukums (akronīms)] („projekts”) atbilstīgi [īpašās PTA programmas 
nosaukums] un saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā piešķīruma nolīgumā. 
 
3. pants. Projekta ilgums un sākuma datums. 
 
Projekta ilgums ir [norādīt skaitli] mēneši no [nākamā mēneša pirmā diena pēc piešķīruma nolīgumā 
stāšanās spēkā] [norādīt noteikto sākuma datumu3] [faktiskais sākuma datums, ko paziņojis 
koordinators/saņēmējs un kas nav vēlāk par [norādīt skaitli] mēnešiem pēc dienas, kad piešķīruma 
nolīgums stājas spēkā] (še turpmāk — „sākuma datums”). 
 
4. pants. Ziņošanas periodi un valoda 
 
Projekts sadalīts ziņošanas periodos, kam ir šāds ilgums. 
 
 — P1: no 1. mēneša līdz X mēnesim 
 — P2: no X+1. mēneša līdz Y. mēnesim 
 — P3: no X+1. mēneša līdz Z. mēnesim 
 — (…) 
 — [nobeigums]: no [N+1]. mēneša līdz projekta pēdējam mēnesim. 
 
Visi ziņojumi un sagatavojamie dokumenti, kas attiecīgā gadījumā paredzēti šajā piešķīruma 
nolīgumā, ir [norādīt valodu]. 
                                                 
2 PIEZĪME. Šī frāze netiek izmantota, ja konsorcija nolīgums nav obligāts saskaņā ar uzaicinājumu iesniegt 

priekšlikumus. 

3 PIEZĪME. Ja projekta sākuma datums ir pirms abas puses paraksta piešķīruma nolīgumu, t.i., pirms tas ir 
stājies spēkā, konsorcijam saskaņā ar Finanšu regulas 112. pantu jāspēj pierādīt, ka jāsāk rīkoties pirms 
nolīguma parakstīšanas. Katrā ziņā projekta sākuma datums nevar būt pirms priekšlikuma iesniegšanas. 
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5. pants. Maksimālais Kopienas finansiālais ieguldījums  
 
1. Maksimālais Kopienas finansiālais ieguldījums projektā ir EUR [norādīt summu] ([norādīt 

summu ar vārdiem] EURO). Faktisko Kopienas finansiālo ieguldījumu aprēķina saskaņā ar šā 
piešķīruma nolīguma noteikumiem.  

 
2. Kopienas finansiālā ieguldījuma sīks izklāsts ir iekļauts šā nolīguma I pielikumā, kurā ietilpst 
 
- tabula ar paredzamo budžeta sadalījumu un Kopienas finansiālo ieguldījumu attiecībā uz katru 

darbību, ko saskaņā ar projektu veic katrs saņēmējs. Saņēmēji drīkst pārvietot budžetu starp 
dažādām darbībām un savā starpā, ja vien tiek veikts I pielikumā paredzētais darbs. 

 
- [tabula par katru saņēmēju, norādot budžetu, kas jāatlīdzina kā kopsummas maksājums. Saņēmēji 

nedrīkst pārvietot Kopienas finansiālo ieguldījumu uz daļu, kas atlīdzināma kā kopsummas 
maksājums. Tas neattiecas uz saņēmējiem no starptautiskās sadarbības partnervalstīm]4. 

 
3. Koordinatora bankas konts, uz kuru pārskaitāmas visas Kopienas finansiālā ieguldījuma 

iemaksas, ir šāds. 
  Konta īpašnieka nosaukums: 
 Bankas nosaukums: 
 Konta rekvizīti: IBAN/bankas kods un numurs 

 
6. pants. Iepriekšējs finansējums  
 

Iepriekšēju finansējumu EUR [norādīt summu] ([norādīt summu ar vārdiem5 EURO) maksā 
koordinatoram 45 dienu laikā pēc šā piešķīruma nolīguma stāšanās spēkā. Koordinators sadala 
iepriekšējo finansējumu tikai saņēmējiem, kas pievienojušies piešķīruma nolīgumam, un pēc tam, 
kad līdzdalības noteikumos, kuri sīki izklāstīti ar projektu saistītajā uzaicinājumā iesniegt 
priekšlikumus, paredzētais minimālais skaits saņēmēju ir pievienojušies piešķīruma nolīgumam. 
 
Ar šo saņēmēji vienojas, ka summu EUR [norādīt summu] ([norādīt summu ar vārdiem] EURO), 
kas atbilst saņēmēja ieguldījumam Garantiju fondā, kurš minēts II. 20. pantā, un kas ir [5%] no 
maksimālā Kopienas finansiālā ieguldījuma, kurš minēts 5. panta 1. punktā, Komisija to vārdā 
pārvieto no iepriekšējā finansējuma uz Garantiju fondu. Tomēr tiek uzskatīts, ka saņēmēji ir 
pilnībā saņēmuši iepriekšējo finansējumu, kas minēts pirmajā daļā, un tiem tas būs jāpamato 
saskaņā ar piešķīruma nolīgumu. 
 

 

                                                 
4  PIEZĪME. Šis ievilkums parādās tikai, ja piešķīrumu atlīdzina kā kopsummas maksājumu, pēc vienotas 

likmes (kas nav netiešās izmaksas) (arī pēc vienības pašizmaksas skalas) vai kombinējot minētās iespējas. 

5  PIEZĪME. Šī summa ir paredzēta, lai starp periodiem saņēmējam nodrošinātu sākotnējo likviditāti, un par 
to vienojas sarunu laikā. Attiecībā uz projektiem, kam ir vairāk par diviem periodiem, šī summa orientējoši 
var būt apmēram 160% no vidējā finansējuma par periodu (vidējā summa = kopējā EK iemaksa / periodu 
skaits).    
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7. pants. Īpašas klauzulas  
 
 [Attiecība uz šo piešķīruma nolīgumu nav īpašu klauzulu.] 
 
 [Attiecība uz šo piešķīruma nolīgumu ir šādas īpašas klauzulas:] 
 
8. pants. Saziņa 
 
1. Visos paziņojumos vai pieprasījumos par piešķīruma nolīgumu norāda piešķīruma nolīguma 
numuru, paziņojuma vai pieprasījuma būtību un sīku izklāstu, un to iesniedz turpmāk norādītajā 
adresē. 
 
 Komisijai: Commission of the European Communities 
       DG [nosaukums] 
       [B-1049 Brussels 
       [Belgium] [Luxembourg] 
 
 Koordinatoram: [Kontaktpersonas vārds un uzvārds] 
       [Kontaktadrese] 
 
 
2. Attiecībā uz informāciju vai dokumentiem, kas nosūtāmi elektroniski, izmanto šādu adresi. 
 
 Komisijai:  

 Koordinatoram:  
 

3. Ja paziņojumu nepieņem vai ja nav informācijas saņēmēja, tiek uzskatīts, ka saņēmējs vai 
attiecīgā gadījumā konsorcijs ir informēti jaunākās informācijas nodošanas dienā, ja paziņojums 
koordinatoram ir nosūtīts uz vienu no adresēm, kas norādīta 1. vai 2. punktā un tā likumīgajam 
pārstāvim. Tiek uzskatīts, ka pārējie saņēmēji ir informēti, ja paziņojums nosūtīts uz adresi, kas 
norādīta 1. panta 1. punktā. 
  
4. Visus paziņojumus vai pieprasījumus, kas saistīti ar personas datu apstrādi (II. 13. pants), 
izmantojot Komisijas adresi (adreses), kura(-as) norādīta(-as)  1. un 2. punktā, iesniedz par apstrādi 
atbildīgajam kontrolierim, t.i.,  (atbildīgā dienesta) daļas vadītājam. 

 
9. pants. Piemērojamie tiesību akti un kompetentā tiesa 
 
Kopienas finansiālais ieguldījums ir iemaksa no Kopienas pētniecības budžeta Septītās pētniecības 
pamatprogrammas (FP7) īstenošanai, un Komisijai ir pienākums izpildīt minēto pamatprogrammu. 
Tādējādi šo piešķīruma nolīgumu reglamentē šā piešķīruma nolīguma noteikumi, Kopienas tiesību 
akti, kas saistīti ar Septīto pētniecības pamatprogrammu, Finanšu regula, kuru piemēro vispārējam 
budžetam, un tās izpildes noteikumi, un citi Kopienas tiesību akti, un — saskaņā ar subsidiaritātes 
principu — [valsts, kurā strādā kredītrīkotājs, kas ir atbildīgs saskaņā ar iekšējiem noteikumiem par 
Eiropas Kopienu vispārējā budžeta izpildi] tiesību akti. 
 
Turklāt saņēmējs ir informēts un piekrīt, ka Komisija var pieņemt lēmumu uzlikt finansiālas saistības, 
kas izpildāmas saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 256. pantu un Eiropas Atomenerģijas 
kopienas dibināšanas līguma 164. un 192. pantu.  
 
Neatkarīgi no Komisijas tiesībām tieši pieņemt atgūšanas lēmumus, kas minēti iepriekšējā daļā, 
Pirmās instances tiesai vai, apelācijas gadījumā, Eiropas Kopienu Tiesai ir ekskluzīva kompetence 
izskatīt visus Kopienas un saņēmēja strīdus par šā piešķīruma nolīguma interpretāciju, piemērošanu 
vai spēkā esību un otrajā daļā minētā lēmuma spēkā esību. 
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10. pants. Piešķīruma nolīguma noteikumu piemērošana 
 
Šīs piešķīruma nolīguma daļas noteikumiem ir augstāks spēks nekā pielikumu noteikumiem. 
III pielikuma noteikumiem ir augstāks spēks nekā II pielikuma noteikumiem, un abiem ir augstāks 
spēks nekā I pielikuma noteikumiem. 
 
Īpašajai klauzulai, kas izklāstīta 7. punktā, ir augstāks spēks nekā visiem pārējiem noteikumiem šajā 
piešķīruma nolīgumā. 
 
11. pants. Piešķīruma nolīguma spēkā stāšanās  
 
Šis piešķīruma nolīgums stājas spēkā dienā, kad to paraksta koordinators un Komisija. 
 
Sagatavots divos eksemplāros [valodā]. 
 

Koordinatora vārdā parakstīts [norādīt vietu]: 
 
Tiesību subjekta vārds/nosaukums: 
Likumīgā pārstāvja vārds un uzvārds: 
Organizācijas zīmogs (attiecīgā gadījumā): 
 
Likumīgā pārstāvja paraksts: 
Datums: 
 
 
 

Komisijas vārdā parakstīts [Briselē] [Luksemburgā]: 
 

Likumīgā pārstāvja vārds un uzvārds: 
 

 
Likumīgā pārstāvja paraksts:  
Datums: 


