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SEITSMES RAAMPROGRAMM – Toetusleping 
III LISA – ERA-NET-Plus-meetmed 

 
 
III.1 - Mõisted 
 
Lisaks jaotises II.1 esitatud mõistetele kasutatakse käesolevas toetuslepingus järgmisi mõisteid: 
 
1. Ühine projektikonkurss – konsortsiumi käivitatud riikidevahelisi teadusuuringuid käsitlev 
[ühine] projektikonkurss, sealhulgas kõik vajalikud aspektid ühise projektikonkursi 
rakendamiseks ja juhtimiseks. 
 
2. Riikidevahelised projektid – ühise projektikonkursi raames rahastatavad projektid, milles 
osalevad vähemalt kaks sõltumatut õigussubjekti eri liikmesriikidest või assotsieerunud riikidest.  
 
3. Valitud riikidevaheliste projektide ühine nimekiri – jaotise III.7 punktis 3 kirjeldatud 
kriteeriumide alusel ametlikult konsortsiumi valitud riikidevaheliste projektide nimekiri. Valitud 
riikidevaheliste projektide ühine nimekiri on projekti peamine tulemus. 
 
 
 
III.2.– Projekti kestus 
 
Projekti kogukestus on kuni viis aastat alates projekti alguskuupäevast. 
 
 
 
III.3 - Iga toetusesaaja erikohustused 
 
Lisaks jaotise II.3 tingimustele esitab iga toetusesaaja komisjonile koos valitud riikidevaheliste 
projektide ühise nimekirjaga ametliku kohustuse, mille on allkirjastanud asjaomane volitatud 
esindaja, et määrata kindlaks konkreetne summa, mida on vaja riikidevaheliste projektide 
riiklikuks rahastamiseks.  
 
 
 
III.4 - Ühenduse rahaline toetus 
 
1. Ühenduse rahaline toetus on [maksimaalselt 33 %] valitud riikidevahelistele projektidele 
eraldatud kogueelarvest. 
 
2. Ühenduse rahalise toetuse kindlaksmääramisel võetakse arvesse järgmist: 
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– toetuskõlblike kulude hüvitamine tegevuse puhul, mis on seotud ühise projektikonkursi 
rakendamise ja juhtimisega. Ühenduse rahaline toetus ei ületa siiski I lisas kindlaksmääratud 
maksimumsummat. 
 
Olenemata jaotise II.14 punkti 1 alapunktist c on toetuskõlblikud kulud lubatud üksnes seni, kuni 
komisjon on valitud riikidevaheliste projektide ühise nimekirja vastu võtnud;  
 
– toetuskõlblike kulude hüvitamine kokkulepitud proportsionaalse osamaksena riiklike 
vahendite ühiskasutusse tegevuse puhul, mis on seotud valitud riikidevaheliste projektide 
rahastamisega. Kõnealune kokkulepitud proportsionaalne osamakse on [maksimaalselt 33 %] 
valitud riikidevahelistele projektidele eraldatud eelarvest, välja arvatud toetuskõlblikud kulud 
tegevustele, mis seonduvad ühise projektikonkursi rakendamise ja juhtimisega. 
 
3. Konsortsium tagab, et mis tahes riikidevahelistele projektidele eraldatud kogutoetus vastab 
konkurentsieeskirjadele. 
 
4. Kui toetusesaaja ei pea kinni oma kokkulepitud osamakse kohustusest riikidevahelistele 
projektidele eraldatud kogueelarvesse, vähendatakse vastavalt ühenduse rahalist toetust, välja 
arvatud juhul, kui muud toetusesaajad vastavalt suurendavad valitud riikidevaheliste projektide 
ühise nimekirja riiklikku rahastamist. 
 
 
 
III.5 - Konkreetsed makseviisid 
 
Olenemata jaotisest II.6, teeb komisjon järgmised maksed:  
 
a) esimene eelmakse [märkida summa] eurot ([märkida summa sõnadega] eurot) vastavalt 
artiklile 6. Kõnealune esimene eelmakse hõlmab toetuskõlblikke kulusid tegevuse puhul, mis on 
seotud ühise projektikonkursi rakendamise ja juhtimisega, nagu on märgitud jaotises III.7. 
 
b) teine eelmakse [märkida summa] eurot ([märkida summa sõnadega] eurot) vastab artiklis 4 
määratletud teisele aruandlusperioodile ja on esitatud kõnealuse perioodi kulude hinnangulise 
jaotuse tabelis I lisas. Kõnealune teine eelmakse lepitakse kokku ühenduse toetusena 
riikidevaheliste projektide 12 esimese kuu vahendite rahastamiseks. 
 
c) vahemaksed, mida tehakse pärast iga aruandlusperioodi ja mis on võrdsed igaks 
aruandlusperioodiks kokkulepitud ühenduse toetusega, mis põhineb konsortsiumi kontrollitud ja 
riikidevahelistele projektidele makstud summal.  
 
d) ühenduse rahalise toetuse lõppmakse vastavalt jaotise II.6 punktile c. 
 
 
 
III.6 - Muudatused konsortsiumi koosseisus 
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Lisaks jaotise II.36 tingimustele saadetakse mis tahes taotlus toetusesaaja lisamise ja väljajätmise 
kohta komisjonile hiljemalt ühise projektikonkursi teate avaldamise kuupäevaks.  
 
 
III.7.– Ühise projektikonkursi rakendamine ja juhtimine 
 
1. Konsortsium avaldab teate ühise projektikonkursi kohta kooskõlas jaotise II.35 punkti 2 
tingimustega. 
 
2. Ühist projektikonkurssi rakendatakse kaheetapilise menetluse kaudu. Esimene etapp 
korraldatakse detsentraliseeritult. Teise etapi puhul kasutatakse rahvusvahelist eksperdihinnangut, 
nagu on kirjeldatud punktis 3. 
 
3. Konsortsium hindab saadud taotlusi koos vähemalt kolme sõltumatu eksperdiga, kelle 
konsortsium on määranud, vähemalt järgmiste kriteeriumide alusel: 
 

- Teaduslik ja/või tehnoloogiline pädevus – riikidevahelise projekti kvaliteet (künnis 3/5) 
• Kontsepti usaldusväärsus ja eesmärkide kvaliteet 
• Kaasaegsest tehnikast kaugemale ulatuvad edusammud 
• Teaduslik-tehnoloogilise metoodika ja sellega seonduva töökava kvaliteet ja tõhusus 

 
- Rakendamise kvaliteet ja tõhusus ning juhtimine (künnis 3/5) 
• Juhtimisstruktuuri ja -korra asjakohasus 
• Kvaliteet ja üksikute osalejate asjaomane kogemus 
• Kogu konsortsiumi kvaliteet (sealhulgas vastastikune täiendavus, tasakaal) 
• Asjakohane ettenähtud vahendite eraldamine ja põhjendamine (eelarve, personal, 

varustus) 
 

- Võimalik mõju (künnis 3/5) 
• Seitsmenda raamprogrammi töökavas asjaomase teema/tegevuse alusel eeldatavate 

mõjude suurendamine Euroopa ja/või rahvusvahelisel tasandil 
• Levitamise asjakohasus ja/või riikidevaheliste projektide tulemuste kasutamine ning 

intellektuaalomandi haldamine. 
 
4. Ühine projektikonkurss on huvitatud isikutele taotluste esitamiseks avatud vähemalt kaheksa 
nädalat kogu kaheetapiliseks menetluseks. 
 
5. Konsortsium tagab, et ühise projektikonkursi hindamise ja valikumenetluse jooksul järgitakse 
konfidentsiaalsuse põhimõtet. 
 
6. Iga toetusesaaja ja vajaduse korral iga artiklis 7 määratletud kolmas isik tagab riikidevahelistes 
projektides osalevate sõltumatute õigussubjektide toetuste puhul, et: 

a) nende suhtes kohaldatakse läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid;  
b) need ei ole kumulatiivsed, nendega kaasneb kaasrahastamine ja neid ei anta 

tagasiulatuvalt;  
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c) nende eesmärgiks ega tagajärjeks ei tohi olla riikidevahelistes projektides osalevate 
sõltumatute õigussubjektidele kasumi tootmine. 

 
7. Iga toetusesaaja ja vajaduse korral iga artiklis 7 määratletud kolmas isik peab enne, kui ta 
hüvitab toetuskõlblikud kulud, korraldama kooskõlas oma asjakohaste rahastuseeskirjadega 
riikidevahelistes projektides osalevate sõltumatute õigussubjektide vastavate kulude kontrollimise 
ning oma riiklike eeskirjade kohase auditeerimise. Nad peavad esitama koordinaatorile iga 
aruandlusperioodi kohta allkirjastatud deklaratsiooni, milles on esitatud makstud toetuste 
summad ning kinnitatud, et toetuskõlblikud kulud on hüvitatud pärast nende nõuetele vastavuse 
kontrollimist riiklike rahastuseeskirjade kohaselt. Nad peavad ka hoidma koordinaatori, 
komisjoni (k.a OLAF) ja Kontrollikoja jaoks kättesaadavana riikidevahelistes projektides 
osalevate sõltumatute õigussubjektidega sõlmitud lepingu ning kogu vajaliku teabe ja 
dokumendid riiklike rahastuseeskirjade ja kontrollisüsteemi kohta, sh riikidevahelistes 
projektides osalevate sõltumatute õigussubjektide auditid.  
 
8. Iga toetusesaaja võtab vajalikud meetmed ühenduse rahaliste vahendite kaitsmiseks, eelkõige 
eeskirjade eiramise, pettuse ja muu ebaseadusliku tegevuse ärahoidmiseks. Komisjon võib nõuda 
toetusesaajatelt, et pettuse või eeskirjade eiramise kahtluse puhul korraldataks riikidevahelistes 
projektides osalevate sõltumatute õigussubjektide auditeerimine.  
 
 
III.8 - Finantsauditid ja -kontrollid 
 
Iga toetusesaaja peab tagama, et jaotise II.3 punkti c sätteid kohaldatakse ka riikidevahelistes 
projektides osalevate sõltumatute õigussubjektide suhtes.  
Iga toetusesaaja peab tagama, et jaotise II.22 punktides 1–5, 7 ja 8 esitatud tingimusi, mida 
kohaldatakse tema suhtes, kohaldatakse mutatis mutandis ka riikidevahelistes projektides 
osalevate sõltumatute õigussubjektide suhtes. 
 


