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KP 7 Subsidieovereenkomst 
BIJLAGE III – ERA-NET Plus-acties 

 
 
III.1 - Definities 
 
Naast de definities in artikel II.1 zijn op deze subsidieovereenkomst de volgende definities van 
toepassing: 
 
1. Gezamenlijke uitnodiging tot het indienen van voorstellen: een [enkele] uitnodiging tot het 
indienen van voorstellen voor door het consortium gestarte grensoverschrijdende 
onderzoeksvoorstellen, met inbegrip van alle vereiste aspecten voor de uitvoering en het beheer 
van de gezamenlijke uitnodiging tot het indienen van voorstellen. 
 
2. Grensoverschrijdende projecten: de projecten die gefinancierd worden uit de gezamenlijke 
uitnodiging tot het indienen van voorstellen, waarbij ten minste twee onafhankelijke juridische 
entiteiten uit twee verschillende lidstaten of geassocieerde landen zijn betrokken. 
 
3. Gezamenlijke selectielijst met grensoverschrijdende projecten: de lijst met 
grensoverschrijdende projecten die door het consortium formeel zijn geselecteerd op basis van de 
in artikel III.7, lid 3 beschreven criteria. De gezamenlijke selectielijst met grensoverschrijdende 
projecten is het belangrijkste document van het project. 
 
 
 
III.2 – Duur van het project 
 
De totale duur van het project is maximaal vijf jaar vanaf de aanvangsdatum van het project. 
 
 
 
III.3 - Specifieke prestatieverplichtingen van elke begunstigde 
 
Naast hetgeen is voorgeschreven in artikel II.3, zal elke begunstigde de Commissie samen met de 
gezamenlijke selectielijst met grensoverschrijdende projecten een formele verbintenis doen 
toekomen die is ondertekend door zijn gemachtigde vertegenwoordiger, waarin zijn specifieke 
bijdrage wordt vastgesteld teneinde de totale, voor de grensoverschrijdende projecten 
noodzakelijke nationale financiering te garanderen. 
 
 
 
III.4 – Communautaire financiële bijdrage 
 
1. De communautaire financiële bijdrage wordt beperkt tot [maximaal 33%] van de totale 
begroting die is toegewezen aan de geselecteerde grensoverschrijdende projecten. 
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2. De communautaire financiële bijdrage wordt vastgesteld door toepassing van: 
 
- de terugbetaling van subsidiabele kosten voor activiteiten die verband houden met de 
uitvoering en het beheer van de gezamenlijke uitnodiging tot het indienen van voorstellen. De 
communautaire financiële bijdrage bedraagt echter niet meer dan het in bijlage I vastgesteld 
maximum. 
 
Niettegenstaande het gestelde in artikel II.14, lid 1, onder c, kunnen subsidiabele kosten 
uitsluitend ontstaan nadat de ontvangst van de gezamenlijke selectielijst met 
grensoverschrijdende projecten door de Commissie is bevestigd. 
 
- de terugbetaling van subsidiabele kosten als een overeengekomen evenredige bijdrage aan de 
nationale bundeling van middelen voor activiteiten die verband houden met de financiering van 
geselecteerde grensoverschrijdende projecten. Deze overeengekomen evenredige bijdrage wordt 
vastgesteld op [maximaal 33%] van de totale begroting die is toegewezen aan de geselecteerde 
grensoverschrijdende projecten, exclusief de subsidiabele kosten voor activiteiten die verband 
houden met de uitvoering en het beheer van de gezamenlijke uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen. 
 
3. Het consortium waarborgt dat de totale financiering die is toegewezen aan de 
grensoverschrijdende projecten voldoet aan de mededingingsregels. 
 
4. Indien een begunstigde zich niet houdt aan zijn verbintenis om zijn overeengekomen deel bij te 
dragen in de totale begroting die is toegewezen voor de financiering van de grensoverschrijdende 
projecten, zal de communautaire financiële bijdrage dienovereenkomstig worden verlaagd, 
behalve indien andere begunstigden hun nationale financiering voor de gezamenlijke selectielijst 
van grensoverschrijdende projecten dienovereenkomstig verhogen. 
 
 
 
III. 5 - Specifieke betalingsmodaliteiten 
 
Niettegenstaande het bepaalde in artikel II.6 zal de Commissie de volgende betalingen doen: 
 
a) Een eerste voorfinanciering van EUR [bedrag invullen] ([voluit geschreven bedrag invullen] euro 
zoals bepaald in artikel 6. Deze eerste voorfinanciering dekt de subsidiabele kosten voor activiteiten 
die verband houden met de uitvoering en het beheer van de gezamenlijke uitnodiging tot het 
indienen van voorstellen, zoals aangegeven in artikel III.7. 
 
b) Een tweede voorfinanciering van EUR [bedrag invullen] ([voluit geschreven bedrag invullen] 
euro die overeenkomt met de tweede verslagperiode als beschreven in artikel 4 en aangegeven in 
de tabel voor geraamde kostenverdeling voor deze periode in bijlage I. Deze tweede 
voorfinanciering wordt overeengekomen als de communautaire bijdrage voor de financiering van 
de aanvulling van de eerste 12 maanden financiering van de grensoverschrijdende projecten. 
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c) Tussentijdse betalingen na elke verslagperiode gelijk aan de communautaire bijdrage die 
overeenkomt met het geaccepteerde bedrag, op basis van geverifieerde en door het consortium 
betaalde financiering voor de grensoverschrijdende projecten, voor elke verslagperiode. 
 
d) Een laatste betaling van de communautaire financiële bijdrage overeenkomstig artikel II.6 c). 
 
 
 
III.6 – Wijziging in de samenstelling van het consortium 
 
Als aanvulling op het bepaalde in artikel II.36, dient elk verzoek tot toetreding of verwijdering 
van een begunstigde uiterlijk op het moment van publicatie van de gezamenlijke uitnodiging tot 
het indienen van voorstellen aan de Commissie te worden voorgelegd. 
 
 
III.7 – Uitvoering en beheer van de gezamenlijke uitnodiging tot het indienen van voorstellen 
 
1. Het consortium dient de gezamenlijke uitnodiging tot het indienen van voorstellen 
overeenkomstig het bepaalde in artikel II.35, lid 2, te publiceren. 
 
2. De gezamenlijke uitnodiging tot het indienen van voorstellen wordt middels een uit twee fasen 
bestaande procedure uitgevoerd. Fase 1 kan gedecentraliseerd worden georganiseerd. Fase 2 
volgt de beginselen van een enkele internationale evaluatie door vakgenoten, zoals beschreven in 
lid 3. 
 
3. Het consortium dient de ontvangen voorstellen te evalueren en wordt hierin bijgestaan door ten 
minste drie onafhankelijke, door het consortium aangestelde deskundigen, op basis van minimaal 
de volgende reeks criteria: 
 

- Wetenschappelijke en/of technologische excellentie – kwaliteit van het grensoverschrijdend 
project (drempel 3/5) 
• Degelijk concept en kwaliteit van doelstellingen 
• Voortgang die verder gaat dan de “state-of-the-art” 
• Kwaliteit en effectiviteit van de wetenschappelijke en technologische methodologie en het 

hiermee samenhangend werkplan 
 

- Kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering en het beheer (drempel 3/5) 
• Toepasselijkheid van de beheersstructuur en procedures 
• Kwaliteit en relevante ervaring van de individuele deelnemers 
• Kwaliteit van het consortium als geheel (inclusief complementariteit, evenwicht) 
• Toepasselijke toewijzing en motivering van de vast te leggen middelen (begroting, 

personeel, apparatuur) 
 

- Mogelijke impact (drempel 3/5) 
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• Bijdrage, op Europees en/of internationaal niveau, aan de verwachte resultaten die worden 
opgesomd in het KP7-werkprogramma onder relevant(e) onderwerp/activiteit 

• Toepasselijkheid van maatregelen voor de verspreiding en/of exploitatie van de resultaten 
van grensoverschrijdende projecten en het beheer van intellectuele eigendom. 

 
4. De gezamenlijke uitnodiging tot het indienen van voorstellen blijft gedurende een periode van 
ten minste acht weken tijdens de gehele, uit twee fasen bestaande procedure open voor het 
indienen van voorstellen door belanghebbende partijen. 
 
5. Het consortium zorgt ervoor dat het beginsel van vertrouwelijkheid wordt gehandhaafd tijdens 
de evaluatie- en selectieprocedures van de gezamenlijke uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen. 
 
6. Elke begunstigde en, in voorkomend geval, elke in artikel 7 vastgestelde derde, waarborgen dat 
de subsidies aan de bij de grensoverschrijdende projecten betrokken juridische entiteiten: 

a) onderworpen zijn aan het transparantiebeginsel en het beginsel van gelijke 
behandeling; 

b) niet cumulatief zijn, medefinanciering inhouden en niet retroactief worden toegekend; 
c) niet tot doel of tot gevolg hebben een voordeel voor de bij de grensoverschrijdende 
projecten betrokken juridische entiteiten op te leveren. 

 
7. Elke begunstigde en, in voorkomend geval, elke in artikel 7 vastgestelde derde, voeren vóór 
enige terugbetaling volgens hun relevante financieringsregels effectieve controles uit van de 
subsidiabele kosten die door de bij de grensoverschrijdende projecten betrokken juridische 
entiteiten zijn gemaakt en voeren volgens hun nationale regels audits uit. Voor elke 
verslagperiode dienen zij bij de coördinator een ondertekende verklaring in waarin de betaalde 
subsidiebedragen vermeld worden en waarin vermeld wordt dat de subsidiabele kosten zijn 
terugbetaald na controle dat zij voldoen aan de relevante nationale financieringsregels. Tevens 
houden zij de overeenkomst die met de bij de grensoverschrijdende projecten betrokken 
juridische entiteiten is ondertekend en alle nodige informatie en documenten betreffende de 
nationale financieringsregels en betreffende het controlesysteem, inclusief relevante audits die 
van de bij de grensoverschrijdende projecten betrokken juridische entiteiten zijn uitgevoerd, ter 
beschikking van de coördinator, van de Commissie (inclusief OLAF) en van de Rekenkamer. 
 
8. Elke begunstigde neemt passende maatregelen om communautaire financiële middelen te 
beschermen, met name om onregelmatigheden, fraude of enige andere illegale activiteit te 
voorkomen. De Commissie kan de begunstigden verzoeken bij vermoeden van fraude of 
onregelmatigheid audits van de bij de grensoverschrijdende projecten betrokken juridische 
entiteiten uit te voeren. 
 
 
III.8 – Financiële audits en controles 
 
Elke begunstigde waarborgt dat de bepalingen van artikel II.3, onder c), tevens op de bij de 
grensoverschrijdende projecten betrokken juridische entiteiten van toepassing zijn. 
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Elke begunstigde waarborgt dat de op hem krachtens de leden 1 tot 5, 7 en 8 van artikel II.22 van 
toepassing zijnde voorwaarden mutatis mutandis tevens op de bij de grensoverschrijdende 
projecten betrokken juridische entiteiten van toepassing zijn. 


