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FP7 Tilskudsaftale 
BILAG III – ERA-NET Plus-foranstaltninger 

 
 
III.1 - Definitioner 
 
Foruden definitionerne i artikel II.1 gælder følgende definitioner i denne tilskudsaftale: 
 
1. Fælles projektindkaldelse: en [enkeltstående] indkaldelse af tværnationale forskningsforslag, 
som iværksættes af konsortiet, herunder alle aspekter, der er nødvendige for gennemførelsen og 
forvaltningen af den fælles projektindkaldelse. 
 
2. Tværnationale projekter: projekter, der finansieres på baggrund af den fælles 
projektindkaldelse, og som mindst omfatter to uafhængige juridiske enheder fra to forskellige 
medlemsstater eller associerede lande.  
 
3. Fælles liste over udvalgte tværnationale projekter: den liste over tværnationale projekter, 
som konsortiet formelt har udvalgt på basis af de kriterier, der er beskrevet i artikel III.7, stk. 3. 
Den fælles liste over udvalgte tværnationale projekter er projektets hovedresultat. 
 
 
 
III.2 – Projektets varighed 
 
Projektets samlede varighed må ikke overstige 5 år regnet fra projektets startdato. 
 
 
 
III.3 – Specifikke resultatkrav til hver modtager 
 
Foruden bestemmelserne i artikel II.3 tilstiller hver modtager Kommissionen den fælles liste over 
udvalgte tværnationale projekter og et skriftligt tilsagn underskrevet af modtagerens 
bemyndigede repræsentant med angivelse af det beløb, der er nødvendigt for at sikre den samlede 
nationale finansiering af de tværnationale projekter.  
 
 
 
III.4 – Fællesskabets finansieringstilskud 
 
1. Fællesskabets finansieringstilskud er begrænset til [højst 33 %] af det samlede budget til de 
udvalgte tværnationale projekter. 
 
2. Fællesskabets finansieringstilskud beregnes på grundlag af følgende: 
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– godtgørelse af støtteberettigede omkostninger til aktiviteter i relation til gennemførelsen og 
forvaltningen af den fælles projektindkaldelse. Fællesskabets finansieringstilskud kan dog ikke 
overstige det i bilag I fastlagte maksimumsbeløb. 
 
Uanset bestemmelserne i artikel II.14, stk. 1, litra c), kan støtteberettigede omkostninger kun 
afholdes, indtil Kommissionen har anerkendt modtagelsen af den fælles liste over udvalgte 
tværnationale projekter 
 
– godtgørelse af støtteberettigede omkostninger som en aftalt forholdsmæssig andel af de 
nationale midler til aktiviteter i relation til finansieringen af de udvalgte tværnationale projekter. 
Denne aftalte forholdsmæssige andel udgør [højst 33 %] af det samlede budget til de udvalgte 
tværnationale projekter, ekskl. de støtteberettigede omkostninger til aktiviteter i relation til 
gennemførelsen og forvaltningen af den fælles projektindkaldelse. 
 
3. Konsortiet sikrer, at den samlede finansiering af et tværnationalt projekt overholder 
konkurrencebestemmelserne. 
 
4. Hvis en modtager ikke overholder sin forpligtelse til at bidrage med sin aftalte andel af 
budgettet til finansiering af de tværnationale projekter, reduceres Fællesskabets 
finansieringstilskud i overensstemmelse hermed, medmindre andre modtagere foretager en 
tilsvarende forøgelse af deres nationale finansiering af den fælles liste over udvalgte 
tværnationale projekter. 
 
 
 
III. 5 - Særlige betalingsvilkår 
 
Uanset bestemmelserne i artikel II.6 foretager Kommissionen følgende betalinger:  
 
a) En første forfinansiering på [indsæt beløb] EUR ([indsæt beløb med bogstaver] euro som 
fastsat i artikel 6. Denne første forfinansiering dækker støtteberettigede omkostninger til 
aktiviteter i relation til gennemførelsen og forvaltningen af den fælles projektindkaldelse som 
anført i artikel III.7. 
 
b) En anden forfinansiering på [indsæt beløb] EUR ([indsæt beløb med bogstaver] euro 
svarende til den anden rapporteringsperiode som omfattet af artikel 4 og anført i tabellen over 
anslået fordeling af omkostninger for denne periode i bilag I. Denne anden forfinansiering udgør 
Fællesskabets supplement til de første 12 måneders finansiering af de tværnationale projekter. 
 
c) Mellemliggende betalinger efter hver rapporteringsperiode lig med Fællesskabets bidrag 
svarende til det godkendte beløb baseret på de verificerede og afholdte udgifter for hver 
rapporteringsperiode, som konsortiet har afholdt til finansiering af de tværnationale projekter.  
 
d) En afsluttende betaling af Fællesskabets finansieringstilskud i overensstemmelse med artikel 
II.6, litra c). 
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III.6 - Ændring i konsortiets sammensætning 
 
Foruden bestemmelserne i artikel II.36 indsendes enhver anmodning om at supplere konsortiet 
med en modtager eller at afskedige en modtager til Kommissionen inden offentliggørelsen af den 
fælles projektindkaldelse.  
 
 
III.7 – Gennemførelse og forvaltning af den fælles projektindkaldelse 
 
1. Konsortiet offentliggør den fælles projektindkaldelse i overensstemmelse med bestemmelserne 
i artikel II.35, stk. 2. 
 
2. Den fælles projektindkaldelse gennemføres efter en procedure bestående af to faser. Fase 1 kan 
gennemføres decentralt. Fase 2 skal følge principperne med en enkelt international peer review 
som beskrevet i stk. 3. 
 
3. Konsortiet evaluerer de indkomne forslag på grundlag af mindst følgende kriterier med bistand 
fra mindst tre uafhængige eksperter, som udpeges af konsortiet: 
 

– Videnskabelig og/eller teknologisk kvalitet – Det tværnationale projekts kvalitet (tærskel 
3/5) 
• Sundt koncept og målsætninger af høj kvalitet 
• Fremskridt ud over det nuværende udviklingstrin 
• Den videnskabelige og teknologiske metodologis og tilhørende arbejdsplans kvalitet og 

effektivitet 
 

– Gennemførelsens og forvaltningens kvalitet og effektivitet (tærskel 3/5) 
• Forvaltningsstrukturens og -procedurernes egnethed 
• De enkelte deltageres kvalitet og erfaring af relevans for projektet 
• Kvaliteten af konsortiet som helhed (herunder komplementaritet og ligevægt) 
• Hensigtsmæssig allokering af og begrundelse for de pågældende ressourcer (budget, 

medarbejdere og udstyr) 
 

– Potentiel virkning (tærskel 3/5) 
• Bidrag på europæisk og/eller internationalt plan til de forventede virkninger som anført i 

FP7's arbejdsprogram under relevant emne/aktivitet 
• Foranstaltningernes egnethed til formidling og/eller udnyttelse af resultater af 

tværnationale projekter samt forvaltning af intellektuel ejendomsret. 
 
4. Den fælles projektindkaldelse er åben for indgivelse af forslag fra interesserede parter i mindst 
otte uger i hele anden fase af proceduren. 
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5. Konsortiet sikrer, at fortrolighedsprincippet overholdes under den fælles projektindkaldelses 
evaluerings- og udvælgelsesprocedure. 
 
6. Hver modtager og i givet fald hver tredjepart, jf. artikel 7, sikrer, at tilskud til de juridiske 
enheder, der er involveret i tværnationale projekter: 

a) er underlagt principperne om gennemsigtighed og ligebehandling  
b) ikke er kumulative, involverer samfinansiering og ikke ydes med tilbagevirkende kraft  
c) ikke har til formål eller til følge at generere et overskud for de juridiske enheder, der er 
involveret i de tværnationale projekter. 

 
7. Hver modtager og i givet fald hver tredjepart, jf. artikel 7, udfører en effektiv kontrol i 
overensstemmelse med deres relevante finansieringsregler af de støtteberettigede omkostninger, 
der er afholdt af de juridiske enheder, der er involveret i de tværnationale projekter, inden enhver 
form for godtgørelse og udfører regnskabsrevisioner i henhold til deres nationale regler. For hver 
rapporteringsperiode forelægger de for koordinatoren en undertegnet erklæring, hvori oplyses 
størrelsen af de tilskud, der er blevet udbetalt, og hvori det anføres, at de støtteberettigede 
omkostninger er blevet godtgjort efter kontrol af, at de opfylder de relevante nationale 
finansieringsregler. De forelægger endvidere for koordinatoren, Kommissionen (herunder OLAF) 
og Revisionsretten den aftale, der er undertegnet med de juridiske enheder, der er involveret i de 
tværnationale projekter, og al nødvendig information og dokumentation om de nationale 
finansieringsregler og kontrolsystemet, herunder de relevante regnskabsrevisioner, der er blevet 
udført i de juridiske enheder, der er involveret i de tværnationale projekter. 
 
8. Hver modtager træffer passende forholdsregler med henblik på at beskytte fællesskabsmidler, 
navnlig for at forhindre uregelmæssigheder, svig eller anden ulovlig aktivitet. Kommissionen kan 
anmode modtagere om at udføre regnskabsrevisioner i de juridiske enheder, der er involveret i de 
tværnationale projekter, hvis der foreligger mistanke om svig eller uregelmæssigheder. 
 
 
III.8 – Regnskabsrevisioner og -kontrol 
 
Hver modtager sikrer, at bestemmelserne i artikel II.3, litra c), også finder anvendelse på de 
juridiske enheder, der er involveret i de tværnationale projekter.  
Hver modtager sikrer, at de betingelser, der finder anvendelse på vedkommende i henhold til stk. 
1 til 5 samt stk. 7 og 8 i artikel II.22, finder tilsvarende anvendelse på de juridiske enheder, der er 
involveret i de tværnationale projekter. 
 


