
Version 2, 22.04.2009
 

 1

Seitsemäs puiteohjelma – Avustussopimus 
LIITE III – ERA-NET Plus -toimet 

 
 
III.1 – Määritelmät 
 
Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 
 
1. Yhteisellä ehdotuspyynnöllä tarkoitetaan konsortion esittämää [yhtä yhteistä] 
ehdotuspyyntöä, joka koskee valtioiden rajat ylittäviä tutkimushankkeita, sekä kaikkia yhteisen 
ehdotuspyynnön toteutuksen ja hallinnoinnin edellyttämiä seikkoja. 
 
2. Valtioiden rajat ylittävillä hankkeilla tarkoitetaan yhteisen ehdotuspyynnön perusteella 
rahoitettavia hankkeita, joihin osallistuu vähintään kaksi riippumatonta oikeussubjektia kahdesta 
eri jäsenvaltiosta tai assosioituneesta maasta.  
 
3. Yhteisellä luettelolla valtioiden rajat ylittävistä hankkeista tarkoitetaan luetteloa niistä 
valtioiden rajat ylittävistä hankkeista, jotka konsortio on virallisesti valinnut III.7 artiklan 3 
kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti. Yhteinen luettelo valtioiden rajat ylittävistä 
hankkeista on hankkeen pääasiallinen suorite. 
 
 
 
III.2 – Hankkeen kesto 
 
Hankkeen kokonaiskesto saa olla enintään viisi vuotta hankkeen aloituspäivästä. 
 
 
 
III.3 – Kunkin rahoituksen saajan erityiset suoritusvelvollisuudet 
 
Sen lisäksi, mitä II.3 artiklassa määrätään, kunkin rahoituksen saajan on toimitettava komissiolle 
valtioiden rajat ylittävien hankkeiden yhteisen luettelon mukana valtuutetun edustajansa 
allekirjoittama virallinen sitoumus, jossa ilmoitetaan kyseisen rahoituksen saajan osuus, joka on 
tarpeen, jotta valtioiden rajat ylittävien hankkeiden kansallinen kokonaisrahoitus voidaan taata.  
 
 
 
III.4 – Yhteisön rahoitustuki 
 
1. Yhteisön rahoitustuki on [enintään 33 prosenttia] valittuihin valtioiden rajat ylittäviin 
hankkeisiin osoitetusta kokonaisbudjetista. 
 
2. Yhteisön rahoitustuki määritetään: 
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- niiden tukikelpoisten kustannusten korvauksena, jotka aiheutuvat yhteisen ehdotuspyynnön 
toteutukseen ja hallinnointiin liittyvistä toimista. Yhteisön rahoitustuki ei saa kuitenkaan ylittää 
liitteessä I vahvistettua enimmäismäärää. 
 
Sen estämättä, mitä II.4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määrätään, tukikelpoisia kustannuksia 
voi aiheutua ainoastaan siihen asti kun komissio ilmoittaa vastaanottaneensa yhteisen luettelon 
valtioiden rajat ylittävistä hankkeista.  
 
- niiden tukikelpoisten kustannusten korvauksena, jotka aiheutuvat sovitusta osuudesta 
yhteisiin kansallisiin varoihin, jotka käytetään valittujen valtioiden välisten hankkeiden 
rahoitukseen. Tämä sovittu osuus on [enintään 33 %] valittuihin valtioiden rajat ylittäviin 
hankkeisiin osoitetusta kokonaisbudjetista, johon ei lueta yhteisen ehdotuspyynnön toteutukseen 
ja hallinnointiin liittyvien toimien tukikelpoisia kustannuksia. 
 
3. Konsortion on huolehdittava siitä, että valtioiden rajat ylittäviin hankkeisiin osoitetun 
kokonaisrahoituksen suhteen noudatetaan kilpailusääntöjä. 
 
4. Jos jokin rahoituksen saaja ei noudata sitoumustaan maksaa sovittu osuutensa valtioiden rajat 
ylittäviin hankkeisiin osoitetusta kokonaisbudjetista, yhteisön rahoitustukea vähennetään 
vastaavasti, paitsi jos muut rahoituksen saajat lisäävät vastaavasti kansallista rahoitustaan 
valtioiden rajat ylittävien hankkeiden yhteisen luettelon hankkeisiin. 
 
 
 
III.5 – Erityiset maksuehdot 
 
Sen estämättä, mitä II.6 artiklassa määrätään, komissio suorittaa seuraavat maksut:  
 
a) Ensimmäinen ennakkomaksu [määrä numeroin] euroa ([määrä kirjaimin] euroa) 6 artiklan 
mukaisesti. Ensimmäinen ennakkomaksu kattaa ne tukikelpoiset kustannukset, jotka aiheutuvat 
III.7 artiklassa mainituista yhteisen ehdotuspyynnön toteutukseen ja hallinnointiin liittyvistä 
toimista. 
 
b) Toinen ennakkomaksu [määrä numeroin] euroa ([määrä kirjaimin] euroa) 4 artiklassa 
määriteltyä toista raportointijaksoa varten ja sen mukaisesti kun on esitetty liitteessä I olevassa 
taulukossa, joka koskee kustannusten arvioitua jakautumista kyseiselle jaksolle. Toinen 
ennakkomaksu katsotaan yhteisön rahoitustueksi, jolla täydennetään valtioiden rajat ylittävien 
hankkeiden ensimmäisten 12 kuukauden rahoitusta. 
 
c) Välimaksut, jotka suoritetaan kunkin raportointijakson jälkeen ja jotka vastaavat kullekin 
raportointijaksolle hyväksyttyä yhteisön rahoitustukea; välimaksut perustuvat konsortion 
suorittamaan ja varmennettuun rahoitukseen valtioiden rajat ylittävissä hankkeissa.  
 
d) Yhteisön rahoitustuen loppumaksu II.6 artiklan c alakohdan mukaisesti. 
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III.6 – Muutokset konsortion koostumuksessa 
 
Sen lisäksi, mitä II.36 artiklassa määrätään, kaikki rahoituksen saajan liittymistä tai 
osallistumisen päättämistä koskevat pyynnöt on toimitettava komissiolle yhteisen 
ehdotuspyynnön julkaisemiseen mennessä.  
 
 
III.7 – Yhteisen ehdotuspyynnön toteutus ja hallinnointi 
 
1. Konsortion on julkaistava yhteinen ehdotuspyyntö II.35 artiklan 2 kohdan ehtoja noudattaen. 
 
2. Yhteinen ehdotuspyyntö toteutetaan kaksivaiheisesti. Vaihe 1 voidaan toteuttaa hajautetusti. 
Vaiheessa 2 on noudatettava kansainvälisen vertaisarvioinnin periaatteita 3 kohdassa esitetyllä 
tavalla. 
 
3. Konsortio arvioi saadut ehdotukset vähintään kolmen nimeämänsä riippumattoman 
asiantuntijan avustuksella ja vähintään seuraavia arviointiperusteita soveltaen: 
 

- Tieteellinen ja/tai teknologinen huippulaatu – Valtioiden rajat ylittävän hankkeen laatu 
(pistekynnys 3/5) 
• Konseptin kantavuus ja tavoitteiden laatu 
• Kehityksen nykytasoa pidemmälle menevät ratkaisut 
• Tieteellisten ja teknologisten menetelmien ja työsuunnitelman laatu ja toimivuus 

 
- Toteutuksen ja hallinnoinnin laatu ja tehokkuus (pistekynnys 3/5) 
• Hallintorakenteen ja menettelyjen tarkoituksenmukaisuus 
• Yksittäisten osallistujien laatu ja soveltuva kokemus 
• Konsortion laatu kokonaisuudessaan (myös täydentävyys ja tasapaino) 
• Käytettävien voimavarojen (budjetti, henkilöstö, välineistö) jakaminen ja perusteet 
 

- Mahdolliset vaikutukset (pistekynnys 3/5) 
• Merkitys Euroopassa ja/tai kansainvälisesti niiden tavoiteltujen vaikutusten kannalta, 

jotka mainitaan kyseisen aiheen/toimen yhteydessä seitsemänteen puiteohjelmaan 
sisältyvässä työohjelmassa 

• Valtioiden rajat ylittävien hankkeiden tulosten levittämis- ja/tai hyödyntämistoimien sekä 
immateriaalioikeuksien hallinnoinnin tarkoituksenmukaisuus. 

 
4. Yhteisen ehdotuspyynnön on oltava avoinna ehdotusten jättämistä varten vähintään kahdeksan 
viikon ajan koko kaksivaiheisen menettelyn osalta. 
 
5. Konsortion on huolehdittava, että yhteiseen ehdotuspyyntöön liittyvät arviointi- ja 
valintamenettelyt toteutetaan luottamuksellisesti. 
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6. Kunkin rahoituksen saajan ja, soveltuvin osin, kunkin 7 artiklan mukaisen kolmannen 
osapuolen on huolehdittava, että valtioiden rajat ylittäviin hankkeisiin osallistuville 
oikeussubjekteille myönnettävät avustukset 

a) ovat avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun periaatteiden mukaisia;  
b) eivät ole päällekkäisiä, niihin myönnetään rahoitusta myös muista lähteistä ja niitä ei 

myönnetä takautuvasti;  
c) eivät tarkoituksellisesti tai vaikutukseltaan tuota voittoa valtioiden rajat ylittäviin 
hankkeisiin osallistuville oikeussubjekteille. 

 
7. Kunkin rahoituksen saajan ja, soveltuvin osin, kunkin 7 artiklan mukaisen kolmannen 
osapuolen on asiaankuuluvien rahoitussääntöjensä mukaisesti varmennettava tosiasiallisesti 
valtioiden rajat ylittäviin hankkeisiin osallistuville oikeussubjekteille aiheutuneet tukikelpoiset 
kustannukset ennen niiden korvaamista ja tehtävä tarkastuksia kansallisten sääntöjensä 
mukaisesti. Niiden  on toimitettava koordinaattorille jokaisesta raportointijaksosta allekirjoitettu 
ilmoitus, jossa vahvistetaan maksettujen avustusten määrä ja tukikelpoisten kustannusten 
korvaaminen sen jälkeen, kun oli varmennettu, että ne olivat asiaankuuluvien kansallisten 
rahoitussääntöjen mukaiset. Niiden on myös pidettävä koordinaattorin, komission (myös 
OLAF:n) ja tilintarkastustuomioistuimen saatavilla valtioiden rajat ylittäviin hankkeisiin 
osallistuvien oikeussubjektien kanssa allekirjoitettu sopimus ja kaikki tarvittavat tiedot ja 
asiakirjat kansallisista rahoitussäännöistä ja varmennusjärjestelmästä, kuten valtioiden rajat 
ylittäviin hankkeisiin osallistuvista oikeussubjekteista tehdyistä asiaankuuluvista tarkastuksista. 
 
8. Kunkin rahoituksen saajan on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet yhteisön varojen 
suojaamiseksi ja erityisesti sääntöjenvastaisuuksien, petosten tai muiden laittomien toimien 
estämiseksi. Komissio voi pyytää rahoituksen saajia tarkastamaan valtioiden rajat ylittäviin 
hankkeisiin osallistuvat oikeussubjektit, jos petosta tai sääntöjenvastaisuutta on syytä epäillä. 
 
 
III.8 – Tilintarkastukset ja valvonta 
 
Kunkin rahoituksen saajan on huolehdittava, että II.3 artiklan c alakohdan määräyksiä 
sovelletaan myös valtioiden rajat ylittäviin hankkeisiin osallistuviin oikeussubjekteihin.  
Kunkin rahoituksen saajan on huolehdittava, että siihen II.22 artiklan 1–5, 7 ja 8 kohdan nojalla 
sovellettavia edellytyksiä sovelletaan soveltuvin osin myös valtioiden rajat ylittäviin hankkeisiin 
osallistuviin oikeussubjekteihin. 
 


