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KP7 Subsidieovereenkomst –  
BIJLAGE III – SPECIFIEKE BEPALINGEN INZAKE 

“ONDERZOEK VOOR MKB’s” OF “ONDERZOEK VOOR MKB-
ASSOCIATIES” 

 
III.1 - Definities 
Naast de definities van artikel II.1 zijn de volgende definities van toepassing: 

MKB-deelnemer: een begunstigde, als bedoeld in afdeling 1 van bijlage I, die beantwoordt 
aan de definitie van een MKB zoals omschreven in artikel II.1.14. 

MKB-associatie: een begunstigde, als bedoeld in afdeling 1 van bijlage I, die beantwoordt 
aan de definitie die is gegeven in de uitnodiging tot het indienen van voorstellen op grond 
waarvan dit project is geselecteerd. 

Lid: een derde die partij is bij deze subsidieovereenkomst en die lid is van een MKB-
associatie of van een lid ervan, en die beantwoordt aan de definitie van een MKB zoals 
omschreven in artikel II.1.14. Tenzij anders is overeengekomen, omvat de verwijzing naar 
een MKB-associatie eveneens de leden ervan. 

OTO-uitvoerder: een begunstigde, als bedoeld in afdeling 1 van bijlage I, die beantwoordt 
aan de definitie van een OTO-uitvoerder zoals omschreven in artikel 2 van de regels voor 
deelname. 

Andere begunstigde: een andere begunstigde dan een MKB-deelnemer of een MKB-
associatie of een OTO-uitvoerder, als bedoeld in afdeling 1 van bijlage I. 

Transactie: als bedoeld in afdeling 2 van bijlage I, die een afspiegeling is van de voorwaarden 
van de overeenkomst die zijn overeengekomen in het consortium betreffende de eigendom 
van foreground en de toegangsrechten die aan MKB-deelnemers of MKB-associaties worden 
verleend en de vergoeding die een OTO-uitvoerder van hen ontvangt. 

 

III.2- De transactie 
Krachtens artikel 10 heeft de transactie voorrang boven de bepalingen in deel C van bijlage 
II. 
 
Wijzigingen in de transactie dienen door de Commissie te worden goedgekeurd middels een 
amendement overeenkomstig artikel II.36. 

Het consortium dient erop toe te zien dat de transactie of aanvullende overeenkomsten die 
door of tussen begunstigden worden gesloten aan de regels voor deelname beantwoorden. 

 

III.3- Consortiumovereenkomst 

Het consortium dient uiterlijk twee maanden na de aanvangsdatum van het project een 
consortiumovereenkomst te verstrekken ter aanvulling op deze subsidieovereenkomst en de 
bijlagen ervan betreffende de rechten en verplichtingen van begunstigden. 
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De door de begunstigden gesloten consortiumovereenkomst of andere overeenkomst mag 
noch van invloed zijn op de rechten en verplichtingen van de Gemeenschap die in de 
subsidieovereenkomst en de bijlagen ervan zijn vastgelegd, noch op de rechten en 
verplichtingen van de begunstigden die in de transactie zijn vastgelegd. 

 

III. 4 – Subsidiabele kosten en maximale financiële bijdrage van de Gemeenschap 
1. In afwijking van artikel II.16 mogen OTO-uitvoerders alleen hun voor 

“beheersactiviteiten” en “andere activiteiten” subsidiabele kosten in rekening brengen. 
Voor “onderzoeksactiviteiten” en “demonstratieactiviteiten” die zij uit hoofde van het 
project uitvoeren, brengen zij hun vergoeding ten laste van MKB-deelnemers of MKB-
associaties overeenkomstig de transactie. 

MKB-deelnemers en MKB-associaties kunnen in het kader van, naar gelang van het 
geval, “onderzoeksactiviteiten” en “demonstratieactiviteiten” de uitgekeerde vergoeding 
van OTO-uitvoerders overeenkomstig de transactie als subsidiabele kosten in rekening 
brengen. 

2. Behoudens de in artikel II.16 vastgelegde terugbetalingstarieven wordt de financiële 
bijdrage beperkt tot maximaal 110% van de vergoeding die OTO-uitvoerders aan MKB-
deelnemers of MKB-associaties aanrekenen en die overeenkomstig artikel 120 van het 
Financieel Reglement door hen wordt betaald. 

3. Elke MKB-associatie mag kosten in rekening brengen die haar leden tijdens de uitvoering 
van het project hebben gemaakt, in overeenstemming met de bepalingen van de 
subsidieovereenkomst. Deze kosten worden niet beschouwd als inkomsten van het 
project. 

a)  De leden dienen de kosten voor het project op overeenkomstige wijze vast te stellen 
conform de bepalingen van deel B van bijlage II van de subsidieovereenkomst. Elk lid 
dient zijn subsidiabele kosten conform de in de artikelen II.14 en II.15 vastgestelde 
beginselen in rekening te brengen. De MKB-associatie dient de volgende documenten 
aan de Commissie te verstrekken: 

- een individuele financiële staat van elk lid in het in formulier C vermelde formaat. 
Deze kosten worden niet opgenomen in formulier C van de MKB-associatie, 

- certificaten inzake de financiële staten en/of de methodologie van elk lid 
overeenkomstig de relevante bepalingen van deze subsidieovereenkomst, 

- een beknopt financieel verslag ter consolidatie van de som van de door de leden en 
de MKB-associatie gedragen subsidiabele kosten, zoals vermeld in hun individuele 
financiële staten, dient als bijlage bij het formulier C van de MKB-associatie te 
worden gevoegd. 

Wanneer er verslagen worden ingediend als bedoeld in artikel II.4, dient het 
consortium de door elk lid uitgevoerde werkzaamheden en aangewende middelen vast 
te stellen en deze in verband te brengen met de bijbehorende MKB-associatie. 
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b) De subsidiabiliteit van de door de MKB-associatie in rekening gebrachte kosten van de 
leden is onderworpen aan controles en audits van de leden, in overeenstemming met 
artikelen II.22 en 23. 

c)  De MKB-associatie is naar de Gemeenschap en de andere begunstigden toe alleen 
verantwoordelijk voor de leden die ertoe behoren. De MKB-associatie dient ervoor te 
zorgen dat de leden zich aan de bepalingen van de subsidieovereenkomst houden. 

 

III. 5 – Garantie voor OTO-uitvoerders 
Indien een MKB-deelnemer of MKB-associatie rechtens niet in staat is de in de transactie 
vastgelegde vergoeding ten gunste van een of meer OTO-uitvoerders te betalen, kan de 
Commissie de desbetreffende OTO-uitvoerders toestaan om bij de Gemeenschap subsidiabele 
kosten met betrekking tot hun “onderzoeksactiviteiten” en “demonstratieactiviteiten” te 
declareren die door de desbetreffende MKB-deelnemer of MKB-associatie vergoed hadden 
moeten worden. 

Deze kosten worden terugbetaald overeenkomstig artikel II.16 onder voorbehoud van artikel 
II.4.2. 
 

III. 6 – Rechten van MKB-deelnemers of MKB-associaties 
Besluiten van het consortium dienen te worden goedgekeurd door ten minste de meerderheid 
van de MKB-deelnemers of MKB-associaties, exclusief hun leden. 

Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt, dient de coördinator de Commissie 
onverwijld hiervan in kennis te stellen. Indien nodig kan artikel II.8 en/of II.36 en/of II.38 
worden toegepast. 
 


