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FP7 Tilskudsaftale -  
BILAG III – SÆRBESTEMMELSER FOR TVÆRNATIONALE 

ADGANGSAKTIVITETER 
 
 
III.1: Definitioner 
Foruden definitionerne i artikel II.1 gælder følgende definitioner: 

1. Adgangsudbyder: den modtager, der er ansvarlig for at give adgang til 
infrastrukturen/infrastrukturerne eller anlægget/anlæggene som specificeret i bilag I. 

2. Infrastruktur: en facilitet, en ressource (eller et sammenhængende sæt deraf) med dertil hørende 
tjenesteydelser, som det videnskabelige samfund bruger til at drive forskning.  

3. Anlæg: en del af en infrastruktur, der kan anvendes uafhængigt af resten. 

4. Bruger: en forsker i en brugergruppe, herunder lederen af brugergruppen. 

5. Brugergruppe: et forskerhold bestående af en eller flere forskere, som får adgang til infrastrukturen 
under projektet. Hver brugergruppe ledes af en leder for brugergruppen.  
 
 

III.2: Resultatkrav 
Adgangsudbyderen skal foruden de øvrige bestemmelser i denne tilskudsaftale: 
a) tilbyde udvalgte brugergrupper vederlagsfri adgang til den infrastruktur eller det/de anlæg, som 
denne forvalter, herunder enhver logistisk, teknologisk og videnskabelig støtte samt specifik 
uddannelse, som normalt tilbydes eksterne forskere, der benytter infrastrukturen 

b) sikre bred offentliggørelse, bl.a. på et dedikeret netsted på internettet, af den adgang til 
forskningsinfrastrukturen, der udbydes under tilskudsaftalen, således at forskere, som måtte ønske at 
få adgang til infrastrukturen, kan blive orienteret om deres muligheder 

c) sikre, at brugerne overholder betingelser og vilkår i denne tilskudsaftale  

d) udarbejde relevant dokumentation til støtte og begrundelse for omfanget af den ydede adgang; 
dokumentationen skal omfatte lister med brugernes navne, nationalitet og hjeminstitutioner samt arten 
og omfanget af den adgang, de tilbydes. 

 

III.3: Brugergruppernes støtteberettigelse og udvælgelse 
1. For at være berettiget til at få adgang til den infrastruktur, der er omfattet af tilskudsaftalen, skal en 
brugergruppe opfylde nedenstående to betingelser: 

a) Både brugergruppens leder og et flertal af brugerne skal arbejde for en institution, der er 
etableret i en medlemsstat eller associeret stat. 

b) Både brugergruppens leder og et flertal af brugerne skal arbejde i et andet land end det/de 
lande, hvor den/de juridiske enheder, der driver infrastrukturen, har hjemsted. 

Hvis infrastrukturen består af flere anlæg, som drives af forskellige juridiske enheder, 
gælder den anden betingelse for hvert enkelt anlæg. 
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Denne betingelse finder ikke anvendelse: 

- hvis adgangsudbyderen er en international organisation eller FFC  

- i tilfælde af fjernadgang til et distribueret sæt infrastrukturer eller anlæg, som tilbyder de 
samme tjenesteydelser. 

 
2. Kun brugergrupper, som har ret til at formidle den forgrundsviden, de har skabt under projektet, er 
berettigede til at få vederlagsfri adgang til infrastrukturen under denne tilskudsaftale. 

3. Adgangsudbyderen anmoder eventuelle brugergrupper, som søger adgang, om at indsende en 
skriftlig beskrivelse af det arbejde, de ønsker at udføre, med angivelse af navn, nationalitet og 
hjeminstitution for brugerne. 

4. Adgangsudbyderen nedsætter et udvælgelsespanel, som bistår adgangsudbyderen med at udvælge 
brugergrupperne Udvælgelsespanelet bedømmer alle indkomne forslag og udarbejder en prioriteret 
liste over brugergrupper, som kan få vederlagsfri adgang under tilskudsaftalen. Panelet følger 
principperne for gennemsigtighed, rimelighed og upartiskhed i sit arbejde. 

5. Udvælgelsespanelet består af internationale eksperter på området, hvoraf mindst halvdelen skal 
være uafhængige af infrastrukturen, medmindre andet er angivet i bilag I. 

6. Udvælgelsespanelet baserer sin udvælgelse på videnskabelig kvalitet og skal prioritere 
brugergrupper bestående brugere, som: 

– endnu ikke har anvendt infrastrukturen og 

– arbejder i lande, hvor der ikke findes en sådan forskningsinfrastruktur. 

Kommissionen kan i Fællesskabets interesse anmode adgangsudbyderen om at anvende andre 
prioriteringer i udvælgelsen af brugergrupper. Adgangsudbyderen kan modsætte sig en sådan 
anmodning efter fremsættelse af behørigt begrundede årsager. 

7. Adgangsudbyderen udvælger brugergrupper, som ønsker at få adgang til infrastrukturen i over 
3 måneder, men indhenter Kommissionens forudgående skriftlige tilladelse, medmindre en sådan 
længerevarende adgang er omfattet af bilag I. 

 

III.4: Rapporter og projektleverancer 
Adgangsudbyderen medtager et afsnit i de periodiske aktivitetsrapporter med angivelse af 
medlemmerne af udvælgelsespanelet og omfanget af brugergruppernes adgang med en beskrivelse af 
brugernes arbejde, navne og hjeminstitution. 

 

III.5: Fortrolighed 
Adgangsudbyderen sikrer, at brugerne har samme rettigheder og forpligtelser med hensyn til 
fortrolighed som de i artikel II.9 for adgangsudbyderen anførte. 

 

III.6: Offentlig omtale 
Adgangsudbyderen sikrer, at brugerne har samme rettigheder og forpligtelser med hensyn til offentlig 
omtale som de i artikel II.12 for adgangsudbyderen anførte. 
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Adgangsudbyderen træffer i hele projektets løbetid foranstaltninger til at sikre, at brugerne i deres 
offentliggørelser henviser til den støtte til adgangen, de har fået af Det Europæiske Fællesskab. 

Kommissionen har tilladelse til at offentliggøre en liste over brugerne uanset formen og det anvendte 
medium, herunder internettet. 

 

III.7 – Adgangsrettigheder 
Adgangsudbyderen sikrer, at brugerne royaltyfrit har adgangsret til adgangsudbyderens 
baggrundsviden og til forgrundsviden, hvis denne er nødvendig for gennemførelsen af deres arbejde 
under projektet. 
 

III.8: Uforenelige eller begrænsende forpligtelser 
Adgangsudbyderen informerer uden ophør brugerne om eventuelle begrænsninger, der måtte have 
betydelig indflydelse på indrømmelsen af adgangsret. 

 

III.9: Fællesskabets tilskud til adgangsudgifter 
1. Adgangsudbyderen kan anmelde det beløb, der fremkommer ved at gange enhedsprisen med 
den leverede mængde adgang. 

Bilag I indeholder et skøn over enhedspris. Denne anslåede enhedspris kan adgangsudbyderen 
anvende ved anmeldelsen af adgangsudgifter i udgiftsopgørelserne.  Denne enhedsudgift svarer til 
de skønnede udgifter svarende til den samlede adgang til anlægget i projektets levetid divideret 
med den samlede adgang til anlægget. 
Fællesskabets finansieringstilskud tilpasses i udgiftsopgørelsen (skema C) svarende til den seneste 
indberetningsperiode under hensyntagen til følgende:  

- De reelle enhedsomkostninger beregnet på grundlag af den samlede faktiske adgang og 
udgifterne til at give denne adgang. Hvis de reelle enhedsomkostninger er højere end den 
skønnede enhedsomkostning, kan stigningen i forhold til den skønnede enhedsomkostning 
godtgøres på den betingelse, at man har leveret den minimale adgang, der skal godtgøres i 
henhold til nærværende tilskudsaftale i henhold til bilag I. 

- Fællesskabets finansieringstilskud må ikke overstige 20 % af udgifterne ved at levere den 
samlede adgang til anlægget i projektets levetid. 

Der kan desuden foretages justeringer ved afslutningen af enhver indberetningsperiode, der 
skyldes anvendelse af reelle enhedsomkostninger. 

Ved beregningen af skønnede eller reelle enhedsomkostninger: 

- Skal den samlede adgang til anlægget omfatte både adgang, der finansieres og ikke 
finansieres af Fællesskabet i henhold til nærværende tilskudsaftale. 

- Udgifterne til adgang skal omfatte de direkte omkostninger plus indirekte omkostninger, som 
højst må udgøre 7 % af de direkte omkostninger, minus eventuelle omkostninger til 
underleverancer og udgifterne til ressourcer, der stilles til rådighed af tredjemand og ikke 
anvendes i modtagerens bygninger. 
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 - De indirekte omkostninger omfatter ikke bidrag til kapitalinvesteringer i infrastrukturen samt 
rejse- og opholdsudgifter. 

- Gennemsnitlige personaleudgifter kan anvendes ved beregningen, hvis de er i 
overensstemmelse med adgangsudbyderens administrationsprincipper og regnskabspraksis.  

- De direkte omkostninger kan omfatte udgifter til forberedende arbejde. 

2. Fællesskabets finansieringstilskud kan ligeledes dække rejse- og opholdsudgifter i 
forbindelse med brugernes besøg samt eventuelt møder i udvælgelsespanelet. 

3. Når der er behov for en attest for udgiftsopgørelser i medfør af bestemmelserne i 
tilskudsaftalen, skal denne ikke omfatte udgifter, der er anmeldt på grundlag af skønnede 
enhedsomkostninger; den skal imidlertid omfatte udgifter, der er anmeldt på grundlag af de reelle 
enhedsomkostninger, for hvilke der ikke tidligere er udstedt nogen attest. 

 


