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Septītās pamatprogrammas piešķīruma nolīgums  
III PIELIKUMS. ĪPAŠI NOTEIKUMI PAR „PĒTNIECĪBU VMU” 

VAI „PĒTNIECĪBU VMU ASOCIĀCIJĀM.” 
 

III.1. Definīcijas 
Papildus definīcijas II.1. panta definīcijām. 

MVU dalībnieks ir saņēmējs, kas minēts kā saņēmējs I pielikuma 1. iedaļā un kas atbilst 
MVU definīcijai, kura dota II.1. panta 14. punktā. 

MVU asociācija ir saņēmējs, kas minēts kā saņēmējs I pielikuma 1. iedaļā un kas atbilst 
definīcijai, kura dota uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, saskaņā ar ko šo projektu 
izraudzījās. 

Loceklis šajā piešķīruma nolīgumā ir trešā persona, kas ir VMU asociācijas locekle vai tās 
locekle un kas atbilst MVU definīcijai, kura dota II.1. panta 14. punktā. Ja nav citas 
vienošanās, norādes uz MVU asociāciju, ietver tās locekļus. 

PTA darbību veicējs ir saņēmējs, kas minēts kā saņēmējs I pielikuma 1. iedaļā un kas atbilst 
PTA darbību veicēja definīcijai, kura dota līdzdalības noteikumu 2. pantā. 

Cits saņēmējs ir saņēmējs, kas nav MVU dalībnieks vai MVU asociācija, vai PTA darbību 
veicējs, kas kā tāds minēts I pielikuma 1. iedaļā. 

Darījums ir definēts I pielikuma 2. iedaļā, atsaucoties uz konsorcijā panāktas vienošanās 
noteikumiem par jauno zināšanu īpašumtiesībām un piekļuves tiesībām, kas nodrošināmas 
MVU dalībniekam vai MVU asociācijai, un atlīdzību, kuru konsorcijs samaksājis PTA 
darbību veicējam. 

 

III.2. Darījums 
Atbilstīgi 10. pantam darījumam ir augstāks spēks nekā II pielikuma C daļas noteikumiem. 
 
Lai izdarītu grozījumu Darījumā, Komisijas grozījums jāapstiprina saskaņā ar II.36. pantu. 

Konsorcijam jānodrošina līdzdalības noteikumu ievērošana, saņēmējiem vai saņēmēju 
starpā noslēdzot darījumus vai papildu nolīgumus. 

 

III.3. Konsorcija nolīgums 

Vēlākais 2 mēnešus pēc projekta sākuma datuma, konsorcijs sagatavos konsorcija nolīgumu, 
kas papildinās šo piešķīruma nolīgumu un tā pielikumus, ciktāl tas attiecas uz saņēmēju 
savstarpējām tiesībām un pienākumiem. 

Konsorcija nolīgums vai jebkurš cits saņēmēju noslēgts nolīgums neskar ne Kopienas 
tiesības un pienākumus, kas noteikti piešķīruma nolīgumā un tā pielikumos, ne atsevišķa 
saņēmēja tiesības un pienākumus, kuri noteikti darījumā. 
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III.4. Attaisnotās izmaksas un maksimālais Kopienas finansiālais ieguldījums 
1. Atkāpjoties no II.16. panta, PTA darbību veicēji var pieprasīt segt savas attaisnotās 

izmaksas tikai par „vadības darbībām” un „citām darbībām”. Attiecībā uz „pētniecības 
darbībām” un „demonstrējumu pasākumiem” ko tie apņemas veikt saskaņā ar projektu, 
tie pieprasa atlīdzību MVU dalībniekiem vai MVU asociācijām atbilstīgi darījumam. 
MVU dalībnieki un MVU asociācijas var pieprasīt samaksāto atlīdzību PTA darbību 
veicējiem atbilstīgi darījumam segt kā attaisnotās izmaksas par „pētniecības darbībām” 
un „demonstrējumu pasākumiem”, izvēloties attiecīgo.  

2. Atbilstīgi atlīdzības likmēm, kas noteiktas II.16. pantā, finansiālo ieguldījumu ierobežos 
ar vērtību, kas nepārsniedz 110 % no atlīdzības, kuru PTA darbību veicēji pieprasījuši no 
MVU dalībniekiem vai MVU asociācijām un kuru tās samaksājušas atbilstīgi Finanšu 
regulas 120. pantam. 

3. Saskaņā ar piešķīruma nolīguma noteikumiem MVU asociācija var pieprasīt segt 
izmaksas, kas radušās tas locekļiem, īstenojot projektu. Šis izmaksas neuzskata par 
projekta ieņēmumiem. 

a) Locekļi nosaka projekta izmaksas mutatis mutandis sakaņā ar piešķīruma nolīguma 
II pielikuma B daļas noteikumiem. Katrs loceklis pieprasa segt attaisnotās izmaksas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti II.14. un II.15. pantā. MVU asociācija sniedz 
Komisijai  

— atsevišķu finanšu pārskatu no katra locekļa formātā, kas noteikts C veidlapā. Šīs 
izmaksas neiekļauj MVU asociācijas C veidlapā; 

— apliecinājumus pa finanšu pārskatiem un/vai metodiku no katra locekļa saskaņā ar 
attiecīgajiem piešķīruma nolīguma noteikumiem; 

— finanšu pārskatu kopsavilkumu, kurā apkopota to attaisnoto izmaksu summa, kas 
radušas locekļiem un MVU asociācijai un kas paziņota to atsevišķajos finanšu 
pārskatos, pieliek klāt MVU asociācijas C veidlapai.  

Iesniedzot ziņojumus, kas minēti II.4. pantā, konsorcijs nosaka katra locekļa paveikto 
darbu un izmantotos resursus, saistot šo locekli ar attiecīgo MVU asociāciju. 

b) Saskaņā ar II.22. un II.23. pantu tas, vai locekļa izmaksas, ko tas pieprasījis segt MVU 
asociācijai, ir attaisnotas, ir atkarīgs no locekļu kontroles un revīzijām. 

c) Tikai MVU asociācija ir atbildīga Kopienas un pārējo saņēmēju priekšā par locekļiem, 
kas saistīti ar to. MVU asociācija nodrošina, ka tās locekļi ievēro piešķīruma 
nolīguma noteikumus. 
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III.5. Garantijas PTA darbību veicējiem 
Ja MVU dalībniekam vai MVU asociācijai nav likumīgu iespēju samaksāt atlīdzību, kas 
noteikta darījumā, vienam vai vairākiem PTA darbību veicējiem, Komisija var atļaut 
minētajiem PTA darbību veicējiem pieprasīt Kopienai segt attaisnotās izmaksas saistībā ar 
„pētniecības darbībām” un „demonstrējumu pasākumiem”, kuras uzskata par minētā MVU 
dalībnieka vai MVU asociācijas atlīdzinātām. 

Šis izmaksas atlīdzina saskaņā ar II.16. pantu, ņemot vērā II.4. panta 2. punktu. 

 

III.6. MVU dalībnieku vai MVU asociāciju tiesības 
Konsorcija lēmumus pieņem vismaz ar MVU dalībnieku vai MVU asociāciju balsu 
vairākumu, neskaitot to biedru balsis. 

Ja nevar panākt vienošanos, koordinators nekavējoties informē Komisiju. Attiecīgā gadījumā 
var piemērot II.8. un/vai II.36. un/vai II.38. pantu. 


