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SEITSMES RAAMPROGRAMM – Toetusleping – 
III LISA – RIIKIDEVAHELISE JUURDEPÄÄSU ERISÄTTED 

 
 
III.1 : Mõisted 
Lisaks jaotise II.1 mõistetele kasutatakse järgmisi mõisteid: 

1. Juurdepääsu pakkuja –  toetusesaaja, kes vastutab infrastruktuuri(de)le või rajatis(t)ele 
juurdepääsu tagamise eest, nagu on kindlaks määratud I lisas. 

2. Infrastruktuur –  seadmed või vahendid (või nende kogum) koos seonduvate teenustega, mida 
teadusringkonnad kasutavad teadusuuringutega tegelemiseks.  

3. Rajatis –  infrastruktuuri osa, mida võib kasutada muust infrastruktuurist sõltumata. 

4. Kasutaja –  teadlane kasutajarühmas, sealhulgas kasutajarühma juht. 

5. Kasutajarühm – ühest või mitmest teadlasest koosnev uurimismeeskond, kellel on projekti raames 
juurdepääs infrastruktuurile. Iga kasutajarühma juhib kasutajarühma juht.  
 
 

III.2 : Kohustused 
Lisaks muudele käesoleva toetuslepingu sätetele kohustub juurdepääsu pakkuja: 

a) tagama valitud kasutajarühmale tasuta juurdepääsu oma hallatava(te)le infrastruktuuri(de)le või 
rajatis(te)le, sealhulgas kõik logistilised, tehnoloogilised ja teaduslikud abivahendid, samuti 
erikoolituse, mida tavaliselt antakse infrastruktuuri kasutavatele välisuurijatele; 

b) avalikustama laialdaselt, sealhulgas Interneti veebilehel, käesoleva toetuslepingu alusel 
võimaldatud juurdepääsu nii, et teadlased, kes soovivad infrastruktuuri kasutada, oleksid teadlikud 
nendele antud võimalustest; 

c) tagama, et kasutajad täidavad käeoleva toetuslepingu tingimusi; 

d) säilitama asjakohaseid dokumente, et kinnitada ja tõendada aruandeid juurdepääsu mahu kohta; 
kõnealustes dokumentides on märgitud kasutajate nimi, kodakondsus ja päritoluasutus, samuti 
kasutajatele tagatud juurdepääsu laad ja maht. 

 

III.3 : Kasutajarühmade toetuskõlblikkus ja valik 
1. Selleks et toetuslepingu alusel saada juurdepääs infrastruktuurile, peab kasutajarühm vastama 
kahele järgmisele tingimusele: 

a) kasutajarühma juht ja enamik kasutajaid peavad töötama liikmesriigis või assotsieerunud 
riigis asutatud institutsioonis; 

b) kasutajarühma juht ja enamik kasutajaid peavad töötama muus liikmesriigis kui 
liikmesriigis/liikmesriikides, kus infrastruktuuri haldav(ad) õigussubjekt(id) on asutatud. 

Kui infrastruktuur koosneb mitmest rajatisest, mida haldavad eri õigussubjektid, kohaldatakse 
kõnealust tingimust iga rajatise suhtes. 
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Kõnealust tingimust ei kohaldata: 

- kui juurdepääsu pakkuja on rahvusvaheline organisatsioon või 
Teadusuuringute Ühiskeskus.  

- kaugjuurdepääsu puhul selliste infrastruktuuride või rajatiste kogumike, mis 
pakuvad samu teenuseid. 

 
2. Üksnes kasutajarühmad, kellel on õigus projektist saadud teadmisi levitada, saavad käesoleva 
toetuslepingu alusel tasuta juurdepääsu infrastruktuurile.  

3. Juurdepääsu pakkuja nõuab, et kasutajarühmad, kes taotlevad juurdepääsu, peavad esitama 
kirjaliku kirjelduse töö kohta, mida nad soovivad teha, ning kasutajate nime, kodakondsuse ja 
päritoluasutuse. 

4. Juurdepääsu pakkuja moodustab valikukomisjoni, mis abistab juurdepääsu pakkujat 
kasutajarühma valimisel. Valikukomisjon hindab kõiki saadud taotlusi ja koostab esialgse valiku 
kasutajarühmadest, kes peaksid toetuslepingu alusel saama tasuta juurdepääsu. Seda tehakse 
läbipaistvuse, õigluse ja erapooletuse põhimõtteteid järgides. 

5. Valikukomisjon moodustatakse valdkonna rahvusvahelistest ekspertidest, kellest vähemalt pooled 
on infrastruktuurist sõltumatud, v.a juhul, kui I lisas on teisiti kindlaks määratud. 

6. Valikukomisjon toetub valiku tegemisel teaduslikule väärtusele, võttes arvesse, et eelistada tuleks 
kasutajarühmi, kuhu kuuluvad kasutajad, kes: 

– ei ole varem infrastruktuure kasutanud ja 

– töötavad riikides, kus selliseid teadusuuringute infrastruktuure ei ole. 

Komisjon võib juurdepääsu pakkujalt nõuda, et kasutajarühmade valimisel arvestatakse ühenduse 
huvides ka muid prioriteete. Juurdepääsu pakkuja võib sellise nõudmise vaidlustada, esitades 
mõjuvad põhjused. 

7. Juurdepääsu pakkuja palub komisjonilt kirjalikku kinnitust kasutajarühmade valimiseks, kes 
taotlevad rohkem kui kolme kuu pikkust juurdepääsu, v.a. juhul, kui selline pikem kasutamine on I 
lisaga ette nähtud. 

 

III.4 : Aruanded ja andmed 
Juurdepääsu pakkuja lisab korrapärastesse aruannetesse lõigu juurdepääsu kasutamise kohta, 
märkides sinna valikukomisjoni liikmesuse, kasutajarühmadele võimaldatud juurdepääsu mahu, 
kasutajarühmade töökirjelduse ning kasutajate nime ja päritoluasutuse. 

 

III.5 : Konfidentsiaalsus 
Juurdepääsu pakkuja tagab, et kasutajatel on seoses konfidentsiaalsusega samad õigused ja 
kohustused nagu juurdepääsu pakkujal vastavalt jaotisele II.9. 



 SEITSMES RAAMPROGRAMM – Toetusleping – III lisa – Riikidevahelise juurdepääsu 
erisätted 
 

 3

 

III.6 : Avalikustamine 
Juurdepääsu pakkuja tagab, et kasutajatel on seoses avalikustamisega samad õigused ja kohustused 
nagu juurdepääsu pakkujal vastavalt jaotisele II.12. 

Eelkõige võtab juurdepääsu pakkuja kogu projekti kestuse jooksul mis tahes asjakohaseid meetmeid, 
et tagada, et kasutajad teevad oma väljaannetes piisavalt reklaami Euroopa Ühenduse toetuse kohta, 
mis on neile juurdepääsu võimaldanud. 

Komisjonil on õigus mis tahes vormis ja mis tahes andmekandjal, sealhulgas Internetis, avaldada 
kasutajate nimekiri. 

 

III.7 : Kasutusõigused 
Juurdepääsu pakkuja tagab, et kasutajatel on kasutustasuta õigus juurdepääsu pakkuja taustteabele ja 
teadmistele, kui kasutajatel on neid käesoleva projekti alusel oma tööks vaja.  

 

III.8 : Kokkusobimatud või piiravad kohustused 
Juurdepääsu pakkuja teavitab kasutajaid niipea kui võimalik mis tahes piirangutest, mis võiksid 
oluliselt mõjutada kasutusõiguste andmist. 

 

III.9 : Ühenduse rahaline toetus juurdepääsukuludele 
1. Juurdepääsu pakkuja teatab summa, mis on saadud korrutades ühiku maksumuse 

võimaldatud juurdepääsu mahuga.  

I lisas määratakse kindlaks ühiku hinnanguline maksumus. Kõnealust ühiku hinnangulist 
maksumust peab juurdepääsu pakkuja kasutama raamatupidamisaruannetes juurdepääsukulude 
deklareerimisel. Kõnealune ühiku maksumus vastab projekti rakendamisaja jooksul rajatisele 
võimaldatud juurdepääsu hinnangulise kogumahu hinnangulistele kuludele, mis jagatakse 
rajatisele juurdepääsu hinnangulise kogumahuga.  

Ühenduse rahalist toetust kohandatakse raamatupidamisaruandes (vorm C), mis vastab viimasele 
aruandlusperioodile, võttes arvesse järgmist.  

- Ühiku tegelik maksumus, mis on arvutatud tegeliku juurdepääsu kogumahu ja 
kõnealuse juurdepääsu tegelike kulude alusel. Kui ühiku tegelik maksumus on 
suurem kui ühiku hinnanguline maksumus, võib ühiku hinnangulise maksumusega 
seotud vahe hüvitada tingimusel, et on tagatud minimaalne juurdepääsumaht, mis 
käesoleva toetuslepingu alusel vastavalt I lisale hüvitatakse. 

- Ühenduse rahaline toetus ei ületa 20% rajatisele projekti kestuse jooksul tagatud 
juurdepääsu kogumahu kuludest. 

Lisaks tehakse aruandlusperioodi lõpus mis tahes kohandusi, mis tulenevad ühiku tegeliku 
maksumuse kohaldamisest. 

Ühiku hinnangulise või tegeliku maksumuse arvutamisel arvestatakse järgmist. 
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- Rajatisele juurdepääsu kogumaht hõlmab nii ühenduse käesoleva toetuslepingu alusel 
rahastatud juurdepääsu kui ka rahastamata juurdepääsu. 

- Juurdepääsu tagamise kulud hõlmavad otseseid ja kaudseid kulusid (mis 
moodustavad 7% otsestest kuludest), millest lahutatakse kõik alltöövõtuga seotud 
kulud ja vahendite kulud, mille on võimaldatud kolmandad isikud ja mida ei kasutata 
toetusesaaja valdustes. 

- Otsestest kuludest jäetakse välja kõik infrastruktuuri kapitali investeeringute toetused 
ning reisi- ja elamiskulud.  

- Arvutamisel võib kasutada personalikulude keskmist, kui see on kooskõlas 
juurdepääsu pakkuja halduspõhimõtete ja raamatupidamistavadega.  

- Otsesed kulud võivad sisaldada ettevalmistustöö kulusid. 

2. Vajaduse korral võib ühenduse rahaline toetus hõlmata ka kasutajate reisi- ja elamiskulusid 
ja valikukomisjoni kohtumiste kulusid. 

3. Kui käesoleva toetuslepingu kohaselt on vaja tõendit raamatupidamise õigsuse kohta, ei 
hõlma see ühiku hinnangulise maksumuse alusel deklareeritud kulusid; siiski hõlmab see ühiku 
tegeliku maksumuse alusel deklareeritud kulusid, mille kohta ei ole eelnevalt tõendit antud.   

 


