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Seitsemäs puiteohjelma – Avustussopimus   
LIITE III – ”PK-YRITYKSIÄ TUKEVA TUTKIMUS” JA ”PK-

YRITYSTEN TOIMIALAJÄRJESTÖJÄ TUKEVA TUTKIMUS”: 
ERITYISMÄÄRÄYKSET 

 
III.1 – Määritelmät 
Niiden määritelmien lisäksi, jotka on annettu II.1 artiklassa, sovelletaan seuraavia 
määritelmiä: 

Pk-yritysosallistuja: rahoituksen saaja, josta käytetään tätä nimitystä liitteessä I olevassa 1 
jaksossa ja joka on II.1 artiklan 14 kohdassa esitetyn ’pk-yrityksen’ määritelmän mukainen. 

Pk-yritysten toimialajärjestö: rahoituksen saaja, josta käytetään tätä nimitystä liitteessä I 
olevassa 1 jaksossa ja joka on siinä ehdotuspyynnössä esitetyn määritelmän mukainen, jonka 
perusteella hanke valittiin. 

Jäsen: tämän avustussopimuksen kolmas osapuoli, joka on pk-yritysten toimialajärjestön tai 
jonkin sen jäsenen jäsen ja joka on II.1 artiklan 14 kohdassa esitetyn ’pk-yrityksen’ 
määritelmän mukainen. Jollei toisin sovita, jokainen viittaus pk-yritysten toimialajärjestöön 
on samalla viittaus sen jäseniin. 

TTK-työn suorittaja: rahoituksen saaja, josta käytetään tätä nimitystä liitteessä I olevassa 1 
jaksossa ja joka on osallistumissääntöjen 2 artiklassa esitetyn TTK-työn suorittajan 
määritelmän mukainen. 

Muu rahoituksen saaja: rahoituksen saaja, josta käytetään tätä nimitystä liitteessä I olevassa 
1 jaksossa ja joka ei ole pk-yritysosallistuja eikä pk-yritysten toimialajärjestö eikä TTK-työn 
suorittaja. 

Toimeksiantoehdot: liitteessä I oleva 2 jakso, joka sisältää konsortion keskenään sopimat 
ehdot, joita sovelletaan tulosaineiston omistusoikeuteen, käyttöoikeuksien myöntämiseen pk-
yritysosallistujille ja pk-yritysten toimialajärjestöille sekä näiden TTK-työn suorittajalle 
maksamaan korvaukseen. 

 

III.2 - Toimeksiantoehdot 
Toimeksiantoehdot ovat 10 artiklan soveltamisen kautta ensisijaisia liitteessä II olevan C osan 
määräyksiin nähden. 
 
Toimeksiantoehtojen muuttamiselle on saatava komission hyväksyntä, ja se edellyttää 
muutoksen tekemistä II.36 artiklan mukaisesti. 

Konsortion on varmistettava, että toimeksiantoehdot ja rahoituksen saajien tekemät tai niiden 
välillä tehdyt lisäsopimukset ovat sopusoinnussa osallistumissääntöjen kanssa. 

 

III.3 – Konsortiosopimus 
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Konsortion on kahden kuukauden kuluessa hankkeen aloituspäivästä esitettävä 
konsortiosopimus, jolla täydennetään tätä avustussopimusta ja sen liitteitä määräämällä 
rahoituksen saajien keskinäisistä oikeuksista ja velvoitteista.  

Konsortiosopimus tai muu rahoituksen saajien tekemä sopimus ei saa vaikuttaa 
avustussopimuksessa ja sen liitteissä vahvistettuihin yhteisön oikeuksiin ja velvoitteisiin eikä 
toimeksiantoehtojen mukaisiin kunkin rahoituksen saajan oikeuksiin ja velvoitteisiin. 

 

III. 4 – Tukikelpoiset kustannukset ja yhteisön rahoitustuen enimmäismäärä 
1. TTK-työn suorittajat voivat II.16 artiklasta poiketen hakea tukikelpoisia kustannuksia 

korvattaviksi ainoastaan ”hallinnointitoimissa” ja ”muissa toimissa”. Hankkeessa 
suorittamissaan ”tutkimustoimissa” ja ”demonstrointitoimissa” niiden on perittävä korvaus 
pk-yritysosallistujilta tai pk-yritysten toimialajärjestöiltä toimeksiantoehtojen mukaisesti. 

Pk-yritysosallistujat tai pk-yritysten toimialajärjestöt voivat hakea TTK-työn suorittajille 
toimeksiantoehtojen mukaisesti maksamansa korvaukset korvattaviksi ”tutkimustoimissa” 
tai tapauksen mukaan ”demonstrointitoimissa” aiheutuneina tukikelpoisina kustannuksina.   

2. Jollei II.16 artiklassa määrätyistä korvausosuuksista muuta johdu, rahoitustuen määrä voi 
olla enintään 110 prosenttia korvauksesta, jonka TTK-työn suorittajat ovat perineet pk-
yritysosallistujilta tai pk-yritysten toimialajärjestöiltä ja jonka nämä ovat maksaneet 
varainhoitoasetuksen 120 artiklan mukaisesti. 

3. Pk-yritysten toimialajärjestöt voivat hakea avustussopimuksen määräysten mukaisesti 
korvattaviksi kustannuksia, jotka aiheutuvat sen jäsenille hankkeen toteuttamisen 
yhteydessä. Tällaisia kustannuksia ei katsota hankkeen tuloiksi. 

a) Jäsenten on yksilöitävä hankkeessa aiheutuneet kustannukset soveltuvin osin 
avustussopimuksen liitteessä II olevan B osan määräysten mukaisesti. Jokaisen 
jäsenen on laskutettava tukikelpoiset kustannuksensa II.14 ja II.15 artiklassa 
määritettyjen periaatteiden mukaisesti. Pk-yritysten toimialajärjestön on esitettävä 
komissiolle:  

– erillinen rahoitusselvitys kultakin jäseneltä lomakkeella C; kyseisiä kustannuksia ei 
saa sisällyttää pk-yritysten toimialajärjestön lomakkeeseen C; 

– lausunnot rahoitusselvityksistä ja/tai menettelytavoista kultakin jäseneltä tämän 
avustussopimuksen asianomaisten määräysten mukaisesti; 

– rahoitusta koskeva yhteenvetoraportti, johon on koottu yhteen jäsenille ja pk-
yritysten toimialajärjestölle aiheutuneet ja niiden erillisissä rahoitusselvityksissä 
mainitut tukikelpoiset kustannukset; tämä yhteenvetoraportti liitetään pk-yritysten 
toimialajärjestön lomakkeeseen C.   

Konsortion antaessa II.4 artiklassa tarkoitettuja raportteja sen on yksilöitävä kunkin 
jäsenen suorittama työ ja sen käyttämät voimavarat sekä mainittava kunkin jäsenen 
pk-yritysten toimialajärjestö. 
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b) Pk-yritysten toimialajärjestön korvattaviksi hakemien jäsenen kustannusten 
tukikelpoisuus voidaan tarkistaa jäseniä koskevissa tarkastuksissa ja katselmuksissa 
II.22 ja II.23 artiklan mukaisesti. 

c)  Pk-yritysten toimialajärjestö on yksin vastuussa yhteisölle ja muille rahoituksen 
saajille jäsentensä puolesta. Pk-yritysten toimialajärjestön on huolehdittava siitä, että 
jäsenet noudattavat avustussopimuksen määräyksiä. 

 

III. 5 – TTK-työn suorittajia koskeva takuu 
Jos pk-yritysosallistujan tai pk-yritysten toimialajärjestön ei ole laillisesti mahdollista maksaa 
toimeksiantoehdoissa määritettyä korvausta yhdelle tai useammalle TTK-työn suorittajalle, 
komissio voi antaa kyseisille TTK-työn suorittajille luvan periä yhteisöltä ”tutkimustoimien” ja 
”demonstrointitoimien” tukikelpoiset kustannukset, jotka katsotaan tällöin kyseisen pk-
yritysosallistujan tai pk-yritysten toimialajärjestön maksamiksi.  

Kustannukset korvataan II.16 artiklan mukaisesti, jos II.4 artiklan 2 kohdan ehdot täyttyvät. 

 

III. 6 – Pk-yritysosallistujien ja pk-yritysten toimialajärjestöjen oikeudet 
Kaikille konsortion päätöksille on saatava pk-yritysosallistujien tai pk-yritysten 
toimialajärjestöjen, mutta ei niiden jäsenten, enemmistön hyväksyntä.  

Jos hyväksyntää ei saada, koordinaattorin on viipymättä ilmoitettava asiasta komissiolle. 
Tarvittaessa voidaan soveltaa II.8 artiklaa ja/tai II.36 artiklaa ja/tai II.38 artiklaa. 


