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Septītās pamatprogrammas piešķīruma nolīgums 
III PIELIKUMS. ĪPAŠI NOTEIKUMI STARPTAUTISKAS 

PIEKĻUVES DARBĪBĀM 
 
 
III.1. Definīcijas 
Papildus definīcijām II.1. pantā piemēro šādas definīcijas. 

1. Piekļuves nodrošinātājs ir saņēmējs, kas atbild par piekļuves nodrošināšanu infrastruktūrai vai 
iekārtām, kas norādītas I plikumā. 

2. Infrastruktūra ir mehānisms, resurss (vai to saskaņots kopums) kopā ar saistītajiem 
pakalpojumiem, ko izmanto zinātnieku aprindas, lai veiktu pētniecību.  

3. Iekārta ir infrastruktūras daļa, ko var izmantot neatkarīgi no pārējām tās daļām. 

4. Lietotājs ir pētnieks lietotāju grupā, arī lietotāju grupas vadītājs. 

5. Lietotāju grupa ir pētījuma komanda, ko veido viens vai vairāki pētnieki, kam dota piekļuve 
projekta infrastruktūrai. Katru lietotāju grupu vada lietotāju grupas vadītājs.  
 
 

III.2. Daba pienākumi 
Piekļuves nodrošinātājs papildus pārējiem šā piešķīruma nolīguma noteikumiem 

a) izraudzītām lietotāju grupām nodrošina bezmaksas piekļuvi infrastruktūrai vai iekārtām, ko tas 
pārvalda, tostarp visu apgādes, tehnisko un zinātnisko atbalstu, kā arī īpašu apmācību, kuru parasti 
sniedz pieaicinātiem pētniekiem, kas izmanto infrastruktūru, 

b) plaši publisko, tostarp specializētās tīmekļa lapās internetā, piedāvāto piekļuvi, uz ko attiecas šis 
piešķīruma nolīgums, lai pētnieki, kuri vēlas piekļūt infrastruktūrai, varētu saņemt informāciju par 
iespējām, kas tiem ir pieejamas, 

c) nodrošina, ka lietotāji ievēro šā piešķīruma nolīguma noteikumus, 

d) saglabā atbilstīgus dokumentus, lai pamatotu un attaisnotu paziņotās piekļuves apmērus; šajos 
dokumentos reģistrēti lietotāju vārdi, tautība un pārstāvētās valsts iestāde, kā arī tiem nodrošinātās 
piekļuves veids un daudzums. 

 

III.3. Lietotāju grupu atbilstība un izraudzīšanās 
1. Lai varētu piekļūt infrastruktūrai, uz ko attiecas šis piešķīruma nolīgums, un to izmantot, lietotāju 
grupai jāievēro divi šādi nosacījumi: 

a) lietotāju grupas vadītājam un vairumam lietotāju jāstrādā iestādē, kas reģistrēta dalībvalstī vai 
asociētajā valstī; 

b) lietotāju grupas vadītājam un vairumam lietotāju jāstrādā valstī, kas nav valsts, kurā reģistrēts 
tiesību subjekts, kas ekspluatē infrastruktūru. 

Ja infrastruktūru veido vairākas iekārtas, ko ekspluatē dažādi tiesību subjekti, šis nosacījums 
attiecas uz katru iekārtu. 
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Šo nosacījumu nepiemēro, 

- ja piekļuves nodrošinātājs ir starptautiska organizācija vai KPC,  

- jā piekļuve sadalītam tādu infrastruktūru vai iekārtu kopumam, kuras piedāvā 
vienādus pakalpojumus, ir attālā piekļuve. 

 
2. Tikai lietotāju grupas, kas ir tiesīgas izplatīt jaunas zināšanas, ko tās radījušas projektā, var bez 
maksas izmantot piekļuvi infrastruktūrai, uz ko attiecas šis piešķīruma nolīgums.  

3. Izmantotāju grupām, kas prasa piekļuvi, piekļuves nodrošinātājs pieprasa iesniegt rakstisku tā darba 
aprakstu, ko tās vēlas veikt, norādot lietotāju vārdus, tautību un pārstāvētās valsts iestādes. 

4. Piekļuves nodrošinātājs izveido atlases komiteju, kas tam palīdzēs izraudzīties lietotāju grupas. 
Atlases komiteja izskata visus saņemtos priekšlikumus un iesaka izraudzītās lietotāju grupas, kam 
jāizmanto bezmaksas piekļuve, uz kuru attiecas šis piešķīruma nolīgums. To darot, tā piemēro 
pārskatāmības, taisnīguma un objektivitātes principus. 

5. Atlases komiteju veido starptautiski eksperti attiecīgajā jomā, no kuriem vismaz puse ir neatkarīgi 
no infrastruktūras, ja vien I pielikumā nav noteikts citādi. 

6. Atlases komiteja pamato atlasi ar zinātniskiem nopelniem, ņemot vērā, ka prioritāte jādod lietotāju 
grupām, ko veido lietotāji, kas 

— iepriekš nav izmantojuši infrastruktūru un 

— strādā valstīts, kur šādas pētniecības infrastruktūras nav. 

Komisija var pieprasīt piekļuves nodrošinātājam, izraugoties lietotāju grupas, ievērot papildu 
prioritātes, kas atbilst Kopienas interesēm. Piekļuves nodrošinātājs var iebilst pret šādu prasību, 
norādot pienācīgi pamatotus iemeslus. 

7. Piekļuves nodrošinātājs pieprasa rakstisku Komisijas apstiprinājumu, lai izraudzītos lietotāju 
grupas, kas pieprasa par 3 mēnešiem ilgāku piekļuvi. 

 

III.4. Ziņojumi un sagatavojamie dokumenti 

Piekļuves nodrošinātājs perioda ziņojumos iekļauj nodaļu par piekļuves darbību, norādot atlases 
komitejas sastāvu, kā arī lietotāju grupām nodrošinātās piekļuves apmērus kopā ar to darba aprakstu, 
lietotāju vārdiem un pārstāvēto valstu iestādēm. 

 

III.5. Konfidencialitāte 
Piekļuves nodrošinātājs nodrošina, ka lietotājiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi attiecībā uz 
konfidencialitāti kā piekļuves nodrošinātājam II.9. pantā noteiktie. 

 

III.6. Publicitāte 
Piekļuves nodrošinātājs nodrošina, ka lietotājiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi attiecībā uz 
publicitāti kā piekļuves nodrošinātājam II.12. pantā noteiktie. 
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Konkrēti, piekļuves nodrošinātājs projekta darbības laikā veic attiecīgos pasākumus, lai panāktu, ka 
savās publikācijās lietotāji atbilstīgi informē par atbalstu, ko sniegusi Eiropas Kopiena, lai nodrošinātu 
tiem piekļuvi. 

Komisijai ir atļauts publicēt jebkurā veidā un jebkurā plašsaziņas līdzeklī, tostarp internetā, lietotāju 
sarakstu. 

 

III.7. Piekļuves tiesības 
Piekļuves nodrošinātājs nodrošina, ka lietotāji bez maksas izmanto piekļuves tiesības piekļuves 
nodrošinātāja iepriekš uzkrātajām zināšanām un jaunajām zināšanām, ja tās vajadzīgas, lai tie veiktu 
savu darbu, uz ko attiecas projekts.  

 

III.8. Nesavienojamas vai ierobežojošas saistības 
Piekļuves nodrošinātājs iespējami drīz informē lietotājus par ierobežojumiem, kas var ievērojami 
ietekmēt piekļuves tiesību piešķiršanu. 

 

III.9. Kopienas finansiālais atbalsts piekļuves izmaksu segšanai 
1. Piekļuves nodrošinātājs var deklarēt summu, kas rodas reizinot vienības pašizmaksu ar 
sniegtās piekļuves ilgumu.  

Paredzēto vienības pašizmaksu norāda I pielikumā. Paredzēto vienības pašizmaksu izmanto 
piekļuves nodrošinātājs, deklarējot piekļuves izmaksas finanšu pārskatos. Vienības pašizmaksa 
atbilst to izmaksu novērtējumam, kuras atbilst pie iekārtām nodrošināmās piekļuves paredzētajam 
kopējam daudzumam visā projekta darbības laikā, kas dalīts ar pie iekārtām nodrošināmās 
piekļuves paredzēto kopējo daudzumu.  
Kopienas finansiālais ieguldījums tiek koriģēts finanšu pārskatā (C veidlapa), kas atbilst pēdējam 
ziņošanas periodam, ņemot vērā turpmāk norādīto.  

- Faktiskā vienības pašizmaksa, kas aprēķināta, pamatojoties uz faktiski nodrošinātās 
piekļuves kopējo daudzumu un izmaksām, kas faktiski radušās, lai dotu šo piekļuvi. 
Ja faktiskā vienības pašizmaksa ir augstāka nekā paredzētā vienības pašizmaksa, 
pieaugumu attiecībā uz paredzēto vienības pašizmaksu var atlīdzināt ar nosacījumu, 
ka ir ticis nodrošināts I pielikumā paredzētais minimālais piekļuves daudzums, ko 
saskaņā ar šo piešķīruma nolīgumu ir jāatmaksā. 

- Kopienas finansiālais ieguldījums nepārsniedz 20 % no izmaksām, kas radušās, 
nodrošinot piekļuves pie iekārtām kopējo daudzumu visā projekta darbības laikā. 

Turklāt korekcijas var izdarīt ziņošanas perioda beigās, piemērojot faktisko vienības pašizmaksu. 

Lai aprēķinātu paredzēto vai faktisko vienības pašizmaksu, 

- piekļuves pie iekārtām kopējā daudzumā iekļauj piekļuvi, ko Kopiena gan ir, gan nav 
finansējusi atbilstīgi šim piešķīruma nolīgumam, 

- piekļuves nodrošināšanas izmaksās ietver tiešās izmaksas, pieskaitot netiešās 
izmaksas, kas nepārsniedz 7 % no tiešajām izmaksām, atņemot apakšlīgumu 
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izmaksas un izmaksas par resursiem, ko trešās personas darījušas pieejamus, bet ko 
neizmanto saņēmēja telpās, 

- tiešās izmaksas neietver nevienu ieguldījumu infrastruktūras kapitālieguldījumos, kā 
arī komandējumu izdevumus,   

- var izmantot vidējās personāla izmaksas, ja tās atbilst piekļuves nodrošinātāja 
vadības principiem un grāmatvedības praksei,  

- tiešās izmaksas var ietvert priekšdarbu izmaksas. 

2. Vajadzības gadījumā ar Kopienas finansiālo ieguldījumu var arī segt komandējumu 
izdevumus, kas saistīti ar lietotāju apmeklējumiem un atlases komitejas sanāksmēm. 

3. Ja saskaņā ar šā piešķīruma nolīguma noteikumiem ir vajadzīgs apliecinājums par finanšu 
pārskatiem, tajā neietver izmaksas, kas deklarētas, pamatojoties uz paredzēto vienības pašizmaksu; 
tomēr tajā ietver izmaksas, kuras deklarētas, pamatojoties uz faktisko vienības pašizmaksu, kam 
iepriekš apliecinājums nav sniegts.   

 


