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1. FFC's DELTAGELSE 

1. [Unionen] [Euratom] gennemfører en del af projektet via Det Fælles Forskningscenter (FFC) på 
følgende betingelser:  

a) I forbindelse med denne tilskudsaftale betragtes FFC som en forskningsorganisation. 

b) I forbindelse med denne tilskudsaftale betragtes FFC som en modtager. Det har samme 
rettigheder og forpligtelser som de øvrige modtagere og skal være medlem af konsortiet, der 
identificeres i artikel 1, stk.1. 

c) Et beløb på [indsæt beløb] EUR [indsæt beløb med bogstaver EURO] af det forskud, der er anført i 
artikel 6, afsættes til FFC og opbevares af Kommissionen. 

FFC accepterer hermed, at beløbet på [indsæt beløb] EUR ([indsæt beløb med bogstaver] 
EURO), svarende til modtagernes bidrag til garantifonden som anført i artikel II.20, og som 
udgør [5 %] af det maksimale tilskud fra [Unionen] [Euratom] til FFC som anført i bilag I, 
overføres af Kommissionen på vegne af FFC fra denne del af forskuddet til garantifonden.  

d) Foruden de dokumenter, der er anført i artikel II.4, meddeler konsortiet Kommissionen størrelsen 
på hver af de betalinger, der er anført i artikel II.6, litra b), og II.6, litra c), som Kommissionen 
skal overføre til FFC.  

e) Denne tilskudsaftale har forrang for enhver konsortieaftale, der er underskrevet af Kommissionen, 
repræsenteret ved FFC. 

2. De indbyrdes forbindelser i Kommissionen mellem GD […] og FFC er omfattet af en administrativ 
aftale som anført i bilag [...] til tilskudsaftalen med forbehold af de øvrige modtageres rettigheder. 

 

2. INTERNATIONALE ORGANISATIONER (generel bestemmelse)  

1. Voldgift 

a. Enhver tvist mellem Kommissionen ("part") og (en) international(e) organisation/-er ("part"), der 
handler som modtager/-e (under ét omtalt i denne artikel i tilskudsaftalen som "parterne") i 
relation til tilskudsaftalen, som ikke kan afgøres i mindelighed, henvises til et voldgiftsudvalg i 
overensstemmelse med den nedenfor beskrevne procedure.  

b. Når en part meddeler den anden part, at den har til hensigt at henvise en sag til voldgift, 
meddeler denne part samtidig den anden part om den udpegede voldgiftsmand. Den anden part 
udpeger sin voldgiftsmand senest en måned efter den skriftlige meddelelse. 

De to voldgiftsmænd udpeger efter fælles aftale og senest tre måneder efter udpegelsen af den 
anden parts voldgiftsmand en tredje voldgiftsmand som formand for voldgiftsudvalget, 
medmindre de to parter udpeger én fælles voldgiftsmand.  

c. Parterne aftaler senest en måned efter udpegelsen af en tredje voldgiftsmand vilkårene for 
voldgiftsudvalget, herunder den procedure, der skal følges. 

d. Voldgiftsproceduren finder sted i Bruxelles. 

e. Voldgiftsudvalget anvender bestemmelserne i tilskudsaftalen. Voldgiftsudvalgets afgørelse skal 
indeholde en detaljeret beskrivelse af årsagerne til denne. 

f. Voldgiftsafgørelsen er endelig og bindende for parterne, som herved udtrykkeligt erklærer, at de 
giver afkald på enhver form for appel eller revision.  
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g. Omkostninger, herunder alle rimelige honorarer, som parterne har afholdt i forbindelse med den 
pågældende voldgift, fordeles mellem parterne af voldgiftsudvalget. 

2. Attester for udgiftsopgørelser og/eller metodologi  

Med henvisning til artikel II.4, stk. 4, kan attester for udgiftsopgørelser og/eller metodologi, som en 
international organisation skal tilvejebringe, udarbejdes af dennes almindelige interne eller eksterne 
revisor i overensstemmelse med dens interne økonomiske regler og procedurer. 

3. Kontrol og revision 

Den Europæiske Unions kompetente organer henviser enhver anmodning om kontrol eller revision i 
medfør af bestemmelserne i artikel II.22 til generaldirektøren for den internationale organisation.  

Den internationale organisation stiller på given foranledning alle relevante økonomiske oplysninger, 
herunder regnskaber for aktiviteten, til rådighed for Den Europæiske Unions organer, når sådanne 
dokumenter udarbejdes af den internationale organisation eller en underkontrahent. I 
overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og 
finansforordningen for De Europæiske Fællesskaber kan Den Europæiske Unions organer foretage 
kontroller, herunder på stedet, i relation til den aktivitet, som finansieres af Den Europæiske Union. 

Enhver kontrol eller revision skal udføres på fortroligt grundlag. 

4. Gældende lov 
Uanset at den i artikel 9, stk. 1, omhandlede lovgivning finder subsidiær anvendelse, gælder [indsæt 
navnet på medlemsstatens eller EFTA-landets lovgivning] subsidiært for denne tilskudsaftale.]  
 

5. Privilegier og immuniteter 

Intet i nærværende tilskudsaftale kan tolkes som en undtagelse fra de privilegier eller immuniteter, 
der er indrømmet [indsæt navn på den internationale organisation] i henhold til 
stiftelsesdokumenterne eller international lovgivning. 

3.  FN (anvendes kun i forbindelse med specialagenturer og internationale organisationer i FN-
systemet, som har tiltrådt den finansielle og administrative rammeaftale mellem FN og EF af 
29.4.2003 (FAFA)) 

1. Afgørelse af tvister 

Enhver tvist mellem Kommissionen og [navn på modtageren] afgøres i henhold til artikel 14 i 
rammeaftalen om finansielle og administrative rammer, som Fællesskabet har indgået, repræsenteret 
ved Kommissionen, og De Forenede Nationer den 29.4.2003 (i det følgende benævnt "FAFA-
aftalen"), som [navn på modtageren] tilsluttede sig den [dato]. 

2. Attester for udgiftsopgørelser og/eller metodologi, kontroller og revisioner 

Med hensyn til [navn på modtageren] har "aftale om anvendelse af kontrolklausulen på operationer 
administreret af De Forenede Nationer, som finansieres eller medfinansieres af Det Europæiske 
Fællesskab", som er vedlagt FAFA-aftalen, forrang over denne tilskudsaftale og navnlig artikel II.4, 
stk. 4, og artikel II.22 og II.23. 

[3. Gældende lov 
Uanset at den i artikel 9, stk. 1, omhandlede lovgivning finder subsidiær anvendelse, gælder [indsæt 
navnet på medlemsstatens eller EFTA-landets lovgivning] [og, hvis det er hensigtsmæssigt, de 
berørte internationale organisationers regler, de generelle principper for internationale 
organisationers lovgivning og reglerne for almindelig international ret] subsidiært for denne 
tilskudsaftale].]  
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4. Privilegier og immuniteter 
Intet i nærværende tilskudsaftale kan tolkes som en undtagelse fra de privilegier eller immuniteter, 
der er indrømmet [indsæt navn på den internationale organisation] i henhold til 
stiftelsesdokumenterne eller international lovgivning. 

 

4. SAMORDNINGS- OG STØTTEAKTIVITETER, SOM HAR TIL FORMÅL AT STØTTE 
FORSKNINGSAKTIVITETER MED EN ENKELT MODTAGER  

Alle henvisninger til "modtagere" eller til "konsortiet" eller til "koordinatoren" i denne tilskudsaftale og i 
dennes bilag skal tolkes som henvisninger til "modtageren". 

 

5. PROJEKTREVISION  

1. Der gennemføres en projektrevision [midtvejs i projektet] [og/eller ved slutningen af projektet]. 

2. Senest to måneder inden datoen for revisionen skal Kommissionen i henhold til artikel 8 give 
konsortiet meddelelse om de nærmere bestemmelser vedrørende projektrevisionen, herunder 
eventuelle møder, som den ønsker at afholde, og som den ønsker, at konsortiet arrangerer. 
[Kommissionen anmoder alle modtagere om at deltage i sådanne møder i overensstemmelse med 
artikel II.3, litra h).] 

Konsortiets udgifter i forbindelse med projektrevisionen er støtteberettigede under den aktivitet, der 
henvises til i artikel II.16, stk. 5. 

3. Projektrevisionen skal foretages på grundlag af en tilfredsstillende færdiggørelse af forfaldne 
projektleverancer, milepælene i bilag I samt situationsbeskrivelsen i den periodiske rapport for den 
undersøgte periode. 

 

6. FORSINKET UDBETALING AF FORSKUD 

Uanset bestemmelserne i artikel 6 må forskud ikke udbetales tidligere end 45 dage før projektets 
startdato. 

 

7. GRÆNSE FOR GODTGØRELSESSATSER FOR BESTEMTE MODTAGERE OG BESTEMTE 
AKTIVITETER 

Uanset artikel II.16 kan godtgørelsessatser for [modtager(e)s navn] vedrørende [forskningsaktiviteter og 
teknologiske udviklingsaktiviteter], [og] [demonstrationsaktiviteter], [og] [andre aktiviteter] være på 
maksimalt [indsæt procentsats % (< den i artikel II.16 anførte)] 

 

8. MODTAGERE MED FASTE GENERALOMKOSTNINGER PÅ UNDER 20 % 

Uanset bestemmelserne i artikel II.15 er procentsatsen for faste generalomkostninger for modtageren 
[navn] fastsat til [x<20 %] af de samlede støtteberettigede direkte omkostninger til underleverancer og 
omkostningerne til ressourcer, der stilles til rådighed af tredjemand og ikke benyttes på modtagerens 
lokaliteter. 
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9.   MODTAGERE, DER HAR AFHOLDT UDGIFTER I FORBINDELSE MED PROJEKTET, MEN IKKE 
MODTAGET TILSKUD FRA EU ELLER EURATOM (f.eks. normalt fra tredjelande)  

1. Udgifter afholdt af følgende modtager/-e skal ikke medregnes ved fastlæggelsen af [Unionens] 
[Euratoms] finansieringstilskud:  

  - - - [modtagerens navn] 

2. Bilag II, del B, med undtagelse af artikel II.23, II.25.2 og II.25.3 og alle andre finansielle og 
betalingsmæssige bestemmelser i tilskudsaftalen, gælder ikke den/de i foregående afsnit nævnte 
modtagere. Denne/disse modtagere behøver ikke indsende de i artikel II.4, stk. 1, litra c), og artikel 
II.4, stk. 4, omhandlede rapporter og er ikke omfattet af de i artikel II.22 omhandlede finansielle 
revisioner og kontroller. 

3. Når denne/disse modtagere stiller ydelser eller ressourcer til rådighed for en anden modtager, 
betragtes denne/disse som tredjemand for så vidt angår anvendelsen af artikel II.3, litra c) og d). 

10. TREDJEPARTER, DER ER TILKNYTTET EN MODTAGER [fælles forskningsenheder (blandede 
forskningsenheder, rene forskningsenheder osv.) EEIGS/grupperinger/associerede enheder] 

1. Følgende tredjeparter har forbindelse til [modtagerens navn]  

 --[navn på den juridiske enhed] 

 ---[navn på den juridiske enhed] 

2. Denne modtager kan debitere udgifter, som afholdes af ovenstående tredjeparter ved 
gennemførelsen af projektet, i overensstemmelse med bestemmelserne i tilskudsaftalen. Disse 
omkostninger betragtes ikke som indtægter under projektet.  

Tredjeparterne skal identificere omkostninger til projektet mutatis mutandis i overensstemmelse med 
bestemmelserne i tilskudsaftalens bilag II, del B. Hver tredjepart debiterer støtteberettigede 
omkostninger i overensstemmelse med principperne i artikel II.14 og II.15. Modtageren tilstiller 
Kommissionen følgende:  

- en separat udgiftsopgørelse fra hver tredjepart i det format, der er angivet i skema C. Disse udgifter 
må ikke medtages i modtagerens C-skema 

- attester vedrørende udgiftsopgørelser og/eller metodologi fra hver tredjepart i overensstemmelse 
med de relevante bestemmelser i denne tilskudsaftale 

- en sammenfattende økonomisk rapport, som konsoliderer summen af støtteberettigede 
omkostninger, som hver tredjepart og modtageren afholder som anført i deres separate 
udgiftsopgørelse, skal vedlægges modtagerens C-skema.  

I de rapporter, som konsortiet indsender i overensstemmelse med artikel II.4, anføres det arbejde, 
som hver tredjepart har udført og anvendt ressourcer til, samt sammenkædningen heraf med den 
tilsvarende modtager. 

3. Støtteberettigelsen af de af tredjepartens omkostninger, som modtageren debiterer, er underlagt 
tredjepartens kontrol og revision i overensstemmelse med artikel II.22 og 23. 

4.  Modtageren er eneansvarlig over for [Unionen] [Euratom] og de øvrige modtagere for de tredjeparter, 
som er knyttet til denne. Modtageren sikrer, at tredjeparterne overholder tilskudsaftalens 
bestemmelser. 
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11.  FOR EU - ANMELDELSE TIL KOMMISSIONEN PÅKRÆVET I TILFÆLDE AF EN PÅTÆNKT 
OVERDRAGELSE AF EJENDOMSRET OG/ELLER PÅTÆNKT TILDELING AF EN 
EKSKLUSIVLICENS 

1. Hvis en modtager har til hensigt at overdrage ejendomsretten til forgrundsviden eller overdrage en 
eksklusivlicens vedrørende forgrundsviden til en tredjepart med hjemsted i et tredjeland, der ikke er 
tilknyttet det syvende rammeprogram, i projektets løbetid og i en periode på [X]1 år efter dets 
afslutning, skal denne give Kommissionen meddelelse herom 90 dage inden den påtænkte 
overdragelse eller tildeling. 

En anmeldelse kan kun vedrøre eksisterende og specifikt defineret forgrundsviden. Den skal omfatte 
tilstrækkelige oplysninger vedrørende denne forgrundsviden, den planlagte erhverver eller 
licensindehaver og (den potentielle) nyttiggørelse af forgrundsviden og eventuel adgangsret til denne. 
Der skal desuden medsendes en begrundet vurdering af den påtænkte overdragelse eller tildeling for 
så vidt angår dens indvirkning på den europæiske økonomis konkurrenceevne, dens forenelighed 
med etiske principper og dens følger for sikkerhedsmæssige aspekter. 

Kommissionen kan til enhver tid give modtageren meddelelse om, at en anmeldelse ikke er 
fuldstændig, eller anmode om yderligere oplysninger. Der kan ikke foretages nogen overdragelse 
eller tildeling af licens, før Kommissionen har haft mulighed for at gøre indsigelse inden for den frist, 
der beskrives i næste stykke. 

2. Kommissionen kan gøre indsigelse mod en sådan påtænkt overdragelse af ejendomsretten til 
forgrundsviden eller tildeling af en eksklusivlicens til forgrundsviden inden for 60 dage efter 
henholdsvis at have modtaget en fuldstændig anmeldelse eller eventuelt efter at have modtaget de 
ønskede yderligere oplysninger, hvis den finder, at den planlagte overdragelse eller tildeling ikke 
medvirker til at udvikle den europæiske økonomis konkurrenceevne eller er uforenelig med etiske 
principper eller sikkerhedsmæssige aspekter. 

I sådanne tilfælde må overdragelsen eller licenstildelingen ikke finde sted, før Kommissionen er 
overbevist om, at man vil indføre hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, og har givet sin 
skriftlige godkendelse af overdragelsen eller tildelingen. 
 

[Kun for ERC-tilskudsaftaler med flere modtagere, hvis nødvendigt 
 3. Uanset artikel II.27.4, II.32.8 og stk. 2 ovenfor vil Kommissionen ikke modsætte sig overdragelse af 

ejendomsretten til forgrundsviden eller overdragelse af en eksklusivlicens vedrørende forgrundsviden 
fra modtagere, der ikke modtager finansieringstilskud fra Unionen, når den påtænkte overdragelse 
eller tildeling vedrører forgrundsviden, der genereres af disse. Sådanne overdragelser skal heller ikke 
meddeles Kommissionen som omhandlet i artikel 1 ovenfor.] 
 

11a  FOR EURATOM - ANMELDELSE TIL KOMMISSIONEN PÅKRÆVET I TILFÆLDE AF 
FORVENTET OVERDRAGELSE AF EJENDOMSRET OG/ELLER FORVENTET TILDELING AF EN 
LICENS 

1) Hvis modtageren har til hensigt at overdrage ejendomsretten til forgrundsviden eller overdrage en 
licens vedrørende forgrundsviden til en tredjepart med hjemsted i et tredjeland, der ikke er tilknyttet 
det syvende rammeprogram, i projektets løbetid og i en periode på X1 år efter dets afslutning, skal 
denne give Kommissionen meddelelse herom 90 dage inden den planlagte overdragelse eller 
tildeling. Denne supplerende anmeldelse omfatter imidlertid ikke planlagte overdragelser og tildeling 
fra modtagere, der ikke modtager finansieringstilskud fra Euratom, når den planlagte overdragelse 
eller tildeling vedrører forgrundsviden, der genereres af disse. 

                                                 
1 Fastlægges i overensstemmelse med projektets forskningsområde, formål og forventede resultater. 
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En anmeldelse kan kun vedrøre eksisterende og specifikt defineret forgrundsviden. Den skal omfatte 
tilstrækkelige oplysninger vedrørende denne forgrundsviden, den planlagte erhverver eller 
licensindehaver og (den potentielle) nyttiggørelse af forgrundsviden og eventuel adgangsret til denne. 
Desuden skal der vedlægges en begrundet vurdering af den planlagte overdragelse eller tildeling for 
så vidt angår dens indvirkning på den europæiske økonomis konkurrenceevne, dens 
overensstemmelse med de etiske principper og dens indvirkning på medlemsstaternes 
forsvarsinteresser som omhandlet i artikel 24 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab (Euratom). 

Kommissionen kan til enhver tid give modtageren meddelelse om, at en anmeldelse ikke er 
fuldstændig, eller anmode om yderligere oplysninger. Der kan ikke foretages nogen overdragelse 
eller tildeling af licens, før Kommissionen har haft mulighed for at gøre indsigelse inden for den frist, 
der beskrives i næste stykke. 

2) Kommissionen kan gøre indsigelse over for en sådan planlagt overdragelse af ejendomsretten til 
forgrundsviden eller udstedelse af en licens vedrørende forgrundsviden inden for 60 dage efter enten 
at have modtaget en fuldstændig anmeldelse eller eventuelt efter at have modtaget de krævede 
supplerende oplysninger, hvis den finder, at den planlagte overdragelse eller tildeling ikke medvirker 
til at udvikle den europæiske økonomis konkurrenceevne eller er uforenelig med etiske principper 
eller sikkerhedsmæssige aspekter som omhandlet i artikel 24 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom). 

I sådanne tilfælde må overdragelsen eller licenstildelingen ikke finde sted, før Kommissionen er 
overbevist om, at man vil indføre hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, og har givet sin 
skriftlige godkendelse af overdragelsen eller tildelingen. 

  
12.  INGEN ADGANGSRET FOR ASSOCIEREDE ENHEDER  

Artikel II.34, stk. 3, vedrørende adgangsret for associerede enheder finder ikke anvendelse på denne 
tilskudsaftale. 

 
13. ETISKE REGLER  

1.  Modtagerne skal overholde de etiske rammer for RP7, al gældende lovgivning, enhver relevant fremtidig 
lovgivning og RP7-særprogrammerne vedrørende "Samarbejde", "Idéer", "Mennesker", "Kapacitet" (2007-
2013) og "Euratom" (2007-2011)2. 

2. Modtagerne forpligter sig til ikke at udføre forskning under dette projekt, hvis det omfatter nogen af 
følgende aktiviteter: 

a) forskning i reproduktiv kloning af mennesker 

b) forskning, der sigter mod at ændre menneskers arvemasse på en måde, der gør ændringerne 
arvelige, og 

c) forskning, der sigter mod at skabe menneskelige embryoner alene til forskningsformål eller for at 
fremskaffe stamceller, herunder ved kerneoverførsel mellem kropsceller. 

 
14.  FORSKNINGSAKTIVITETER, DER INVOLVERER ANVENDELSE AF MENNESKELIGE FOSTRE OG 

MENNESKELIGE EMBRYONALE STAMCELLER  

Modtagerne skal give Kommissionen skriftlig meddelelse om eventuelle forskningsaktiviteter, der kan 
omfatte brug af menneskelige embryoner eller menneskelige embryonale stamceller, medmindre sådanne 
bestemmelser i bilag I til tilskudsaftalen er blevet specifikt godkendt. Sådanne forskningsaktiviteter må 
ikke finde sted uden Kommissionens forudgående skriftlige samtykke. Kommissionens accept er 

                                                 
2 Rådets afgørelser om særprogrammerne: 2006/971/EF om "Samarbejde", 2006/972/EF om "Idéer", 2006/973/EF om "Mennesker", 2006/974/EF om 
"Kapacitet" og 2006/976/Euratom om "Euratom". 
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underlagt dens interne procedurer. Hvis Kommissionen ikke godkender denne forskning, vil 
Kommissionen ikke finansiere den som en del af projektet og kan opsige tilskudsaftalen, hvis projektet 
ikke kan fortsætte uden denne forskning. 

 
15.  ETISK GENNEMGANG  

1. Modtagerne skal fremlægge skriftlig bekræftelse over for Kommissionen på, at man har fået a) 
positive udtalelser fra de relevante etiske udvalg og eventuelle lovbestemte godkendelser fra de 
kompetente nationale eller lokale myndigheder i det land, hvor forskningen skal udføres, inden 
påbegyndelsen af forskning godkendt af Kommissionen, som forudsætter sådanne udtalelser eller 
godkendelser. Kopi af den officielle godkendelse fra de relevante nationale eller lokale etiske udvalg 
skal ligeledes forelægges Kommissionen.  

 
[2. Modtagerne skal, når Kommissionen har foretaget en etisk gennemgang, sørge for, at den forskning, 

der udføres under projektet, fuldt ud overholder følgende supplerende krav, der udspringer af den 
etiske gennemgang: 

 
Fri tekst med entydige operationelle konklusioner af den etiske gennemgang.] 

 

16.  KLINISK FORSKNING (specifikt for biomedicinsk forskning, der involverer mennesker)  

1. Modtagerne skal fremlægge skriftlig bekræftelse over for Kommissionen på, at man har fået a) 
positive udtalelser fra de relevante etiske udvalg og eventuelle lovbestemte godkendelser fra de 
kompetente nationale eller lokale myndigheder i det land, hvor forskningen skal udføres, inden 
påbegyndelsen af biomedicinsk forskning, der omfatter mennesker.  

 
2. (Ved biomedicinsk forskning, der omfatter mennesker, herunder kliniske forsøg og andre forsøg) 

Kommissionen må aldrig anses for sponsor af kliniske forsøg som omhandlet i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2001/20/EF af 4. april 2001 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love 
og administrative bestemmelser om anvendelse af god klinisk praksis ved gennemførelse af kliniske 
forsøg med lægemidler til human brug.  

 
I bilag I anføres navne på eventuelle sponsorer.  

 
I forbindelse med forsøg, der ikke er dækket af direktiv 2001/20/EF, skal bilag I omfatte navnet på 
den person eller organisation, der er ansvarlig for iværksættelse, koordinering og overvågning af 
forsøget. 

 
17.  SÆRBESTEMMELSER FOR GODTGØRELSE AF ADGANG TIL VIDENSKABELIGE 

TJENESTEYDELSER, SOM ER TILGÆNGELIGE GRATIS VIA KOMMUNIKATIONSNETVÆRK  

A: Resultatkrav 
Den modtager, der er ansvarlig for at give adgang til infrastruktur/-er eller anlæg som anført i bilag I - 
adgangsudbyderen - skal ud over de øvrige bestemmelser i tilskudsaftalen: 

a) give gratis adgang til de videnskabelige tjenester, der beskrives i bilag I, gennem 
kommunikationsnet 

b) lade de tjenester, der udbydes til de videnskabelige samfund, vurdere regelmæssigt af et 
eksternt organ bestående af internationale eksperter på området, som udpeges af konsortiet 
med Kommissionens skriftlige godkendelse.  

B: Finansielle bestemmelser 
[EU's][Euratoms] finansieringstilskud til adgangsomkostninger må ikke overstige 20 % af anlæggets 
driftsudgifter i projektets løbetid, eksklusive alle bidrag til infrastrukturens kapitalinvesteringer. 
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18.  E-INFRASTRUKTURAKTIVITETER 

Definitioner 
Foruden definitionerne i artikel II.1 gælder følgende definitioner for tilskudsaftalen: 
 
Forbindelser: et sæt bestående af et eller flere kredsløb, der giver mulighed for transmission af 
datastrømme i fuld dupleks mellem definerede afslutningspunkter som defineret i bilag I. 
 
Forbindelsestjenester: alle andre aktiviteter, som defineres i artikel II.16 med henblik på at oprette 
forbindelser. 

 
Finansielle bestemmelser 

Som en undtagelse fra artikel II.16 gælder det for den løbende levering og opgradering af de 
krævede forbindelsestjenester som specificeret i bilag I, at den maksimale godtgørelsessats er 50 % 
af de samlede støtteberettigede udgifter. 

 

19.  BEGRÆNSNING AF INDIREKTE OMKOSTNINGER TIL INTEGRATION AF 
AKTIVITETER/INFRASTRUKTURER OG DEN INDLEDENDE FASE 

Godtgørelse af indirekte omkostninger vedrørende samordnings- og støtteaktiviteter, bortset fra 
omkostninger til styring af disse aktiviteter, begrænses til højst 7 % af de direkte støtteberettigede udgifter 
til disse aktiviteter, eksklusive direkte støtteberettigede udgifter til underleverancer og udgifterne til 
ressourcer, der stilles til rådighed af tredjemand og ikke anvendes på modtagerens lokaliteter.   

 

20.  BETALING AF FØRSTE FORSKUD (specifikt for GD TREN) 

Med forbehold af artikel 6 skal forskuddet udbetales til koordinatoren senest 45 dage efter den dato, hvor 
Kommissionen får meddelelse om, at alle modtagere, der er anført i artikel 1, stk. 1, har tiltrådt 
tilskudsaftalen. 

 

21.  KLASSIFICEREDE DATA ELLER OPLYSNINGER ELLER FARLIGE MATERIALER3 (specifikt for 
sikkerhedsrelaterede projekter) 

Når fortrolige oplysninger bruges som baggrundsviden eller efter planen skal genereres som 
forgrundsviden eller rent faktisk genereres som forgrundsviden, eller hvis der stilles krav om eksport- eller 
overdragelsestilladelser ved overdragelse af farlige materialer eller stoffer4, eller når et emne er omfattet 
af specifikke nationale eller europæiske sikkerhedsrelaterede juridiske restriktioner, vedlægges der et 
sikkerhedsbrev som bilag til denne tilskudsaftale som en integrerende del af bilag I. 

                                                 
3 Ved "farlige materialer" forstås følsomme eller farlige materialer eller stoffer, der, hvis de kommer uden for anlægget, kan forventes at udgøre en risiko 
eller en fare for folkesundheden eller borgernes sikkerhed eller miljøet, eller som kan have negative virkninger på de nationale sikkerhedsinteresser for 
de pågældende stater eller på anden vis udgøre en risiko, herunder farlige stoffer med alvorlige konsekvenser, og dermed også stoffer eller materialer, 
hvor håndtering og transport er omfattet af særlige sikkerhedsbestemmelser på nationalt plan, fællesskabsplan og internationalt plan, f.eks. følsomme 
eller farlige materialer inden for biologiske, kemiske, nukleare, radioaktive eller eksplosive materialer. 
 
4 Ved "stoffer" forstås kemiske stoffer og deres forbindelser, når de optræder i deres naturlige tilstand eller fremstilles ad industriel vej i henhold til 
Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om 
begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201–203). 
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22.  BEHANDLING AF FORTROLIGE, KLASSIFICEREDE DATA ELLER OPLYSNINGER ELLER FARLIGE 

MATERIALER (specifikt for sikkerhedsrelaterede projekter) 
1. De enkelte modtagere skal overholde alle sikkerhedskrav som beskrevet i sikkerhedsbrevet, der er 

vedlagt bilag I til denne tilskudsaftale. Kommissionen kan ophæve tilskudsaftalen eller modtagerens/-
nes deltagelse i henhold til artikel II.38 i tilfælde af manglende overholdelse af denne forpligtelse. En 
sådan foranstaltning udelukker ikke muligheden for yderligere sagsanlæg. 

 
2. Dette sikkerhedsbrev er gældende i hele projektets varighed.  

 
3. Modtagerne i denne tilskudsaftale skal via koordinatoren give Kommissionen meddelelse om enhver 

ændring af sikkerhedskravene, der måtte opstå i løbet af projektperioden. Enhver sådan ændring 
skal indføres i sikkerhedsbrevet i form af en ændring i henhold til reglerne om ændringer i bilag I. 

 
4. Såfremt en modtager ikke kan overholde de øgede sikkerhedskrav, ophæves tilskudsaftalen. 

5. Modtagerne skal sørge for, at alle underkontrahenter eller andre tredjeparter overholder 
sikkerhedskravene i sikkerhedsbrevet.  

 

23.  AKTIVITETER, DER ER RETTET MOD UDVIKLING AF YDERST PÅLIDELIG KAPACITET MED 
INDVIRKNING PÅ EUROPÆISKE BORGERES SIKKERHED (specifikt for sikkerhedsrelaterede 
projekter) 

Uanset bestemmelserne i artikel II.16, stk. 1, kan Unionens finansieringstilskud til sikkerhedsrelaterede 
forskningsaktiviteter og teknologiske udviklingsaktiviteter højst udgøre 75 % af alle modtagernes samlede 
støtteberettigede udgifter i forbindelse med udvikling af kapacitet inden for områder med et marked af en 
meget begrænset størrelse og en risiko for "markedssvigt" samt for fremskyndet udvikling af udstyr som 
svar på nye trusler.  
 

24.  BEGRÆNSET FORMIDLING AF FORGRUNDSVIDEN UDEN FOR KONSORTIET AF 
SIKKERHEDSÅRSAGER (specifikt for sikkerhedsrelaterede projekter) 

Al forgrundsviden, der genereres i løbet af projektet, må ikke videreformidles til juridiske enheder uden for 
det eksisterende konsortium, medmindre andet er aftalt mellem modtagerne og Kommissionen.  
 
Denne regel gælder ligeledes for associerede enheder og moderselskaber. 

 

25. UNDERENTREPRISER VED TILSKUD TIL FORUDDEFINEREDE MODTAGERE5 (specifikt for 
rumfartsrelaterede projekter) 

Artikel II.7 i tilskudsaftalen affattes som følger:  
 
1.  En underleverandør er en tredjepart, som har indgået en aftale på kommercielle betingelser med en 

eller flere modtagere med henblik på at udføre en del af opgaverne vedrørende projektet.  
 
 Når modtageren indgår en underkontrakt om udførelse af visse dele af de opgaver, som er knyttet til 

projektet, forbliver denne bundet af sine forpligtelser over for Kommissionen og de øvrige modtagere 
i henhold til tilskudsaftalen og forbliver eneansvarlig for projektets gennemførelse og for 
overholdelsen af tilskudsaftalens bestemmelser.  

                                                 
5 Har relevans for rumforskning i forbindelse med modtagere, der nævnes i særprogrammet og/eller arbejdsprogrammet "Rumfart" i henhold til artikel 14 
i reglerne for deltagelse (i det følgende benævnt "foruddefineret modtager"), der ansøger om støtte under finansieringsordningen for en samordnings- 
eller støtteaktivitet. 
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Bestemmelserne om underkontrahenter i denne tilskudsaftale gælder også for eksterne revisorer, der 
certificerer udgiftsopgørelser eller en metodologi. 

2.  Er det nødvendigt for støttemodtagerne at udlicitere visse dele af det arbejde, der skal udføres, skal 
følgende betingelser være opfyldt:  

- de samlede udgifter til underkontrakter må ikke overstige 85 % af de samlede støtteberettigede 
udgifter til projektet 

- tildelingen af underkontrakter skal begrundes behørigt i bilag I ud fra projektets art, og hvad der er 
nødvendigt for dets gennemførelse 

- når en modtager indgår underkontrakter, berører det ikke modtagernes rettigheder og forpligtelser i 
forhold til baggrundsviden og forgrundsviden 

 
- de opgaver, der skal udliciteres, og de anslåede omkostninger skal beskrives i bilag 1. 

3.  Enhver underkontrakt, hvortil omkostningerne kræves opført som en støtteberettiget omkostning, skal 
tildeles efter principperne om mest for pengene (bedste forhold mellem pris og kvalitet), åbenhed og 
ligebehandling. Reglerne for sådanne tildelingsprocedurer skal forhåndsgodkendes af Kommissionen 
og udgør en del af bilag I. 

Det er også muligt at indgå underkontrakter som led i rammekontrakter mellem en modtager og en 
underkontrahent, inden projektet sættes i værk, i overensstemmelse med modtagerens sædvanlige 
administrationsprincipper.  

4.  Modtagerne kan benytte eksterne støttetjenester til udførelse af mindre opgaver, som ikke kan 
henføres til de egentlige projektopgaver, der er beskrevet i bilag I.  

5.  Kommissionen og Revisionsretten har ret til at udøve deres kontrolbeføjelser for alle dokumenter og 
alle lokaliteter og for alle modtagere og underkontrahenter, som har modtaget EU-tilskud. 

26.  UDVIDELSE AF KONSORTIET (specifikt for rumfartsrelaterede projekter) 

Med forbehold af konsortiernes forpligtelser i henhold til artikel II.35 skal regler og procedurer for alle 
sådanne indkaldelser forhåndsgodkendes af Kommissionen, som skal høres mindst 90 dage inden den 
forventede offentliggørelsesdato. 

27.  SÆRLIG BANKKONTO FOR PROJEKTET (specifikt for sikkerhedsrelaterede projekter) 

Den bankkonto, der henvises til i artikel 5, stk. 3, skal benyttes specifikt til projektet. 

28.  ADGANGSRET OG ANVENDELSE AF DATA TIL EU-FORMÅL (specifikt for projekter i relation til 
rumfart) 

EU har ret til adgang til oplysninger, der er indhentet specifikt til projektet, og til forgrundsviden med 
henblik på udvikling, gennemførelse og overvågning af EU-politikker inden for miljø og sikkerhed. Denne 
adgangsret gives royaltyfrit. 
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29.  ADGANGSRET TIL FORGRUNDSVIDEN AF POLITISKE HENSYN OG OVERDRAGELSE AF 
EJENDOMSRET TIL FORGRUNDSVIDEN (specifikt for miljøforskning) 

1. Projektet skal sikre, at protokoller og planer for dataindsamling og oplagring er i overensstemmelse 
med Den Europæiske Unions datapolitik. 

 
2. EU's institutioner og organer har adgangsret til forgrundsviden med henblik på udvikling, 

gennemførelse og overvågning af miljøpolitikker. Denne adgangsret gives royaltyfrit af modtageren. 
 

3. Når forgrundsviden ikke længere skal anvendes af modtageren eller overdrages, giver den 
pågældende modtager Kommissionen besked om dette. I sådanne tilfælde kan Kommissionen 
anmode om, at ejendomsretten til denne forgrundsviden overdrages til Den Europæiske Union. 
Denne overdragelse skal være gratis og uden restriktioner på anvendelse og videreformidling. 

 

30.  AFDELINGER/INSTITUTTER INDEN FOR EN JURIDISK ENHED, DER KAN IDENTIFICERE DERES 
FAKTISKE INDIREKTE OMKOSTNINGER, MENS DEN JURIDISKE ENHED (SOM HELHED) IKKE 
KAN 

[Afdelingens/instituttets navn osv.], der er en integreret del af [modtageren] [tredjeparten som identificeret 
i særbestemmelse nr. 10] [modtagerens/tredjepartens navn], har et regnskabssystem, der giver mulighed 
for at identificere de faktiske omkostninger. Derfor, og uanset bestemmelserne i artikel II.15.3, kan 
[afdelingens/instituttets navn osv.] angive de indirekte omkostninger i RP7's tilskudsaftaler på basis af de 
faktiske indirekte omkostninger på trods af, at [modtageren] [tredjeparten som identificeret i 
særbestemmelse nr. 10] har valgt en enhedstakst. 

 
 
31.  BIDRAG TIL GARANTIFONDEN 

Uanset artikel 6 betales det forskud, der er nævnt deri, til koordinatoren i overensstemmelse med 
følgende: 

 
- første rate af forskuddet i EUR [indsæt beløbet omhandlet i artikel 6.1 minus modtagernes bidrag 

til garantifonden] inden 45 dage efter denne tilskudsaftales ikrafttræden 
 

- anden rate af forskuddet i EUR [modtagernes bidrag til garantifonden, indsæt beløbet omhandlet i 
artikel 6.2], der skal overføres af Kommissionen på modtagernes vegne til garantifonden nævnt i 
artikel II.20, når Kommissionen har oprettet fonden og overladt den finansielle forvaltning af den til en 
depositarbank. 

 
 

32.   SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE OMKOSTNINGSAKTIVITETER 

1. Alle henvisninger til "modtagere" eller til "konsortiet" eller til "koordinatoren" i denne tilskudsaftale og i 
dennes bilag skal tolkes som henvisninger til "modtageren". 

 
2. 90 %-grænsen for betalinger, der er omhandlet i artikel II.6.2, gælder ikke for denne tilskudsaftale. 

 
3. Hvis en ændring af denne tilskudsaftale indebærer en forøgelse af Unionens maksimale finansielle 

bidrag, som er fastsat i artikel 5.1, betales der et yderligere forskud. Størrelsen af dette forskud 
fastsættes i ændringen. Artikel 6 finder tilsvarende anvendelse. 
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4. Modtageren sikrer, at bestemmelserne i artikel II.22 finder anvendelse på de endelige modtagere i 
forbindelse med aktioner finansieret af modtageren i henhold til denne tilskudsaftale.  

 
5. Modtageren overholder følgende betingelser for tildeling af tilskud til de endelige modtagere: 

 
a.  Tilskud ydet til de endelige modtagere skal bidrage til COST's overordnede målsætning om at 

etablere og opretholde et mellemstatsligt system for samarbejde og netværksaktiviteter mellem 
nationalt finansierede forskere og forskningsaktiviteter. 

 
b. Procedurerne for tildeling af tilskud skal være åbne og gennemsigtige. De baseres på en 

konkurrencebetonet tilgang på grundlag af et system med offentlige indkaldelser med klart 
fastsatte mål og budgetter og ekstern peer review. De endelige beslutninger om tildeling træffes 
af styringsudvalget for aktionen og domæneudvalget. Procedurerne fastlægges detaljeret i bilag I 
til denne tilskudsaftale. 

 
c. Der ydes tilskud til følgende typer aktiviteter: 

 
 (1) COST-domæneudvalgenes virksomhed 

(2) COST-aktioner ("bottom-up"-initiativer vedrørende koordinering og netværkssamarbejde 
på europæisk plan, baseret på en løbende offentlig indkaldelse af forslag) 

(3) Kortvarige videnskabelige missioner (STSM) 
 (4) Uddannelsesinstitutter 
 (5) Formidling og offentliggørelse af videnskabelige resultater 

(6) Andre relevante aktiviteter aftalt af parterne og fastsat i bilag I til denne tilskudsaftale. 
 

d. Den maksimale finansielle støtte til de endelige modtagere fastsættes i bilag I til denne 
tilskudsaftale. 

 
 
33. FORTROLIGE, KLASSIFICEREDE DATA ELLER INFORMATIONER ELLER FARLIGE MATERIALER. 

I forbindelse med artikel II.9. Fortrolighed (specielt for sikkerhedsrelaterede projekter) 
 

Artikel II.9 i tilskudsaftalen ændres således: 
 

1. I projektets løbetid og i en periode på fem år efter dets afslutning eller i en given periode derefter som 
fastsat i konsortieaftalen forpligter modtagerne sig til at beskytte fortroligheden vedrørende data, 
dokumenter eller andet materiale, der er identificeret som fortroligt i forbindelse med gennemførelsen 
af projektet ("fortrolige oplysninger"). Kommissionen forpligter sig til at beskytte fortroligheden 
vedrørende "fortrolige oplysninger" indtil fem år efter gennemførelsen af projektet. Efter en behørigt 
begrundet anmodning fra en modtager kan Kommissionen gå med til at udvide denne periode for 
særligt fortrolige oplysninger. 

 
Når fortrolige oplysninger er givet mundtligt, skal den formidlende part inden for 15 dage efter 
formidlingen bekræfte skriftligt, at oplysningerne er fortrolige. 

 
2. Stk. 1 anvendes ikke, når: 

 
- de fortrolige oplysninger bliver offentligt tilgængelige på anden måde end ved overtrædelse af 

forpligtelserne om fortrolighed 
 

- den formidlende part efterfølgende meddeler den endelige modtager, at de fortrolige oplysninger 
ikke længere er fortrolige 

 
- de fortrolige oplysninger efterfølgende meddeles til den endelige modtager uden krav om 

fortrolighed af en tredjepart, der lovligt er i besiddelse heraf og ikke er underlagt noget krav om 
fortrolighed. 
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3. Modtagerne forpligter sig til kun at bruge sådanne fortrolige oplysninger i forbindelse med 

gennemførelsen af projektet, medmindre andet er aftalt med den formidlende part. 
 

4. Uanset de foregående stykker skal behandlingen af data, dokumenter eller andre oplysninger, der 
kræver beskyttelse mod uautoriseret videregivelse, og som er blevet kendetegnet som sådan ved en 
sikkerhedsklassificering ("klassificerede oplysninger"), følge gældende regler i den relevante 
nationale, EU- og internationale lovgivning, herunder Kommissionens interne regler for håndtering af 
klassificerede oplysninger. Forpligtelsen gælder også for håndtering af farlige materialer eller stoffer 
og for oplysninger eller materialer, der er omfattet af sikkerhedsbegrænsninger eller af kontrol ved 
eksport eller overførsel. Når en modtager er etableret i et tredjeland eller er en international 
organisation, der med Unionen eller Euratom har indgået en særlig bilateral aftale på 
sikkerhedsområdet, herunder håndtering, behandling eller overførsel af farlige materialer, anvendes 
en sådan bilateral sikkerhedsaftale også. Modtagerne sikrer, at konsortieaftalen, der er indgået 
mellem dem, overholder den relevante sikkerhedslovgivning. 

 
 
34. PROJEKT, SOM INDEBÆRER SAMORDNING MED ET ANDET PROJEKT, SOM FINANSIERES AF 

ET TREDJELAND SOM RESULTAT AF EN KOORDINERET INDKALDELSE MED TREDJELANDET  
 

1. Projektet koordineres med tredjelandsprojektet med betegnelsen [indsæt tredjelandsprojektets 
betegnelse] som beskrevet i bilag I ("tredjelandsprojektet"). 

 
2. Koordinationsaftale 

Modtagerne regnes for at have indgået en koordinationsaftale med partnerne i tredjelandsprojektet, 
og denne skal være forenelig med bestemmelserne i denne tilskudsaftale og i konsortieaftalen. 
Koordinationsaftalen indeholder bestemmelse om bl.a.: 
 
i. projekternes interne organisation, herunder beslutningsprocedurerne 
 
ii. reglerne for intellektuelle ejendomsrettigheder (f.eks. vedrørende beskyttelse, formidling, 
anvendelse og adgangsret) 
 
iii. løsning af interne tvister, herunder tilfælde af magtmisbrug 
 
iv. aftaler mellem partnerne om ansvar, godtgørelse og fortrolighed. 

 
3. Opsigelse 

Ud over de i artikel II.38 omhandlede tilfælde kan Kommissionen ophæve tilskudsaftalen: 
 
- Hvis tredjelandsprojektet ikke er indledt senest på den i bilag I angivne dato. I dette tilfælde kan 

ingen omkostninger, der afholdes af konsortiet i forbindelse med projektet, godkendes eller 
accepteres som berettiget til godtgørelse fra [Unionen] [Euratom]. Eventuelle forskud til konsortiet 
og eventuelle renteindtægter af forskuddet tilbagebetales fuldt ud til Kommissionen  

 
- Hvis det tilsvarende tredjelandsprojekt afsluttes eller de tekniske eller økonomiske forpligtelser som 

anført i bilag I ikke kan opfyldes. 
I begge tilfælde finder proceduren i artikel II.38 anvendelse. 
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35.  VOLDGIFTSKLAUSUL, SOM KUN SKAL ANVENDES EFTER ANMODNING FRA ENHEDER, DER 

IKKE MODTAGER FINANSIELT TILSKUD FRA [UNIONEN] [EURATOM], OG SOM ER ETABLERET I 
ET TREDJELAND, DER IKKE DELTAGER I RP7, OG SOM PÅ GRUND AF NATIONAL LOVGIVNING 
IKKE HENHØRER UNDER RETTEN I FØRSTE INSTANS ELLER EU-DOMSTOLENS KOMPETENCE. 

 
1. Enhver tvist mellem [Unionen] [Euratom] og [modtagerens navn] (i denne artikel benævnt "part" og 

under ét "parterne") i relation til tilskudsaftalen, som ikke kan afgøres i mindelighed, henvises til 
voldgift i overensstemmelse med den nedenfor beskrevne procedure. 
 

2. Parterne kan anvende en enkelt voldgiftsmand, som er udpeget efter fælles aftale. Hvis der ikke 
opnås enighed, udpeges et voldgiftsudvalg bestående af tre personer. I så tilfælde udpeger hver af 
parterne én voldgiftsmand. De således udpegede voldgiftsmænd udpeger en tredje voldgiftsmand, 
der fungerer som formand for voldgiftsudvalget. 
 
Hver part giver den anden part meddelelse om sin hensigt om at henvise en sag til voldgift og 
udpeger samtidig sin voldgiftsmand. Hvis den anden part én måned efter modtagelse af den første 
parts meddelelse om udpegelse af en voldgiftsmand ikke har givet den første part meddelelse om 
den voldgiftsmand, den har udpeget, kan den første part anmode generalsekretæren for Den Faste 
Voldgiftsret om at udpege den anden voldgiftsmand. 
 

3. Inden en måned fra udpegelsen af den tredje voldgiftsmand enes parterne om voldgiftsudvalgets 
mandat, herunder den procedure, der skal følges. Hvis der ikke er opnået nogen aftale inden for 
denne tidsfrist, og for så vidt angår spørgsmål, som ikke er omfattet af mandatet, gælder Den Faste 
Voldgiftsrets frivillige regler for voldgift, der berører internationale organisationer og stater, afhængig 
af de berørte enheders karakter.  
 

4 Voldgiftsproceduren finder sted i Bruxelles. 
 

5.  Ved løsning af tvisten anvender voldgiftsmanden eller voldgiftsudvalget bestemmelserne i 
tilskudsaftalen, [Euratoms] [Det Europæiske Fællesskabs og Den Europæiske Unions] retsakter 
vedrørende RP7, finansforordningen for det almindelige budget med hertil hørende 
gennemførelsesbestemmelser og anden [Euratom- og EU-] [EF- og EU-]lovgivning samt subsidiært 
lovgivningen i [det land, hvor den kompetente anvisningsberettigede er hjemmehørende ifølge de 
interne regler om gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget]. Voldgiftsmanden 
eller voldgiftsudvalget redegør i kendelsen nøje for årsagerne til afgørelsen. 
 

6. Voldgiftskendelsen er endelig og bindende for parterne, som hermed udtrykkeligt giver afkald på 
enhver form for appel eller revision. 
 

7. Omkostningerne, herunder alle rimelige honorarer, som parterne har afholdt i forbindelse med den 
pågældende voldgift, fordeles mellem parterne af voldgiftsmanden eller voldgiftsudvalget. 
 

8. Voldgiftsbehandlingen foregår på engelsk. 
 
 
36. INGEN INDSIGELSE FRA KOMMISSIONEN VEDRØRENDE OVERDRAGELSE AF EJENDOMSRET 

ELLER TILDELING AF EKSKLUSIVLICENSER FRA MODTAGERE, DER IKKE MODTAGER TILSKUD 
 

Uanset artikel II.27.4 og II.32.8 modsætter Kommissionen sig ikke overdragelse af ejendomsretten til 
forgrundsviden eller tildeling af en eksklusivlicens vedrørende forgrundsviden til en tredjepart, der er 
etableret i et tredjeland, som ikke er tilknyttet det syvende rammeprogram, fra modtagere, der ikke 
modtager finansieringstilskud fra [Unionen] [Euratom], når den påtænkte overdragelse eller tildeling 
vedrører forgrundsviden, der genereres af disse.  
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36B (SPECIELT FOR SIKKERHEDSRELATEREDE PROJEKTER) INGEN INDSIGELSE FRA KOMMISSIONEN 
VEDRØRENDE OVERDRAGELSE AF EJENDOMSRET ELLER TILDELING AF EKSKLUSIVLICENSER 
FRA MODTAGERE, DER IKKE MODTAGER TILSKUD 

 
Uanset artikel II.27.4 og II.32.8 modsætter Kommissionen sig ikke overdragelse af ejendomsretten til 
forgrundsviden eller tildeling af en eksklusivlicens vedrørende forgrundsviden til en tredjepart, der er 
etableret i et tredjeland, som ikke er tilknyttet det syvende rammeprogram, fra modtagere, der er etableret 
i et tredjeland, og som ikke modtager finansieringstilskud fra [Unionen] [Euratom], når den påtænkte 
overdragelse eller tildeling vedrører forgrundsviden, der er genereret af denne modtager på grundlag af 
dennes egen baggrundsviden. 

 
37. ADGANGSRET TIL FORGRUNDSVIDEN TIL EURATOM-FORMÅL  
 

Euratom skal have royaltyfri adgangsret til forgrundsviden generet under projektet med henblik på 
forhandling og indgåelse af og deltagelse i international forskning og samarbejdsaftaler vedrørende 
atomenergi. Denne adgangsret omfatter ret til at give den nævnte forgrundsviden i underlicens i 
overensstemmelse med bestemmelserne i den relevante samarbejdsaftale. 

 
38. SÆRLIGT TILFÆLDE, HVOR SEKUNDÆRE OG HØJERE UDDANNELSES-INSTITUTIONER OG 

OFFENTLIGE ORGANER OPTRÆDER SOM KOORDINATOR, OG DER ER GIVET EN "TILLADELSE 
AT ADMINISTRERE" TIL EN TREDJEPART, SOM ER OPRETTET, KONTROLLERET ELLER 
TILKNYTTET KOORDINATOREN 

 
Den bankkonto, der er nævnt i artikel 5, er en konto tilhørende [indsæt navnet på den tredjepart, som har 
"tilladelse til at administrere"]. [Unionens] [Euratoms] finansieringstilskud udbetales til [indsæt navnet på 
den tredjepart, som har "tilladelse til at administrere"], der modtager det på vegne af koordinatoren, som 
modtager det på vegne af konsortiet. Når [Unionens] [Euratoms] finansieringstilskud er udbetalt til denne 
enhed, har Kommissionen opfyldt sin betalingsforpligtelse.  

 
Koordinatoren kan uddelegere de i artikel II.2.3, litra a), b) og c), omhandlede opgaver til denne enhed. 
Koordinatoren har fortsat eneansvaret for [Unionens] [Euratoms] finansielle tilskud og for opfyldelsen af 
bestemmelserne i tilskudsaftalen. 

 
39. ÅBEN ADGANG (SPECIFIKT FOR TEMAOMRÅDERNE "SUNDHED", "ENERGI", "MILJØ 

(HERUNDER KLIMAFORANDRINGER)", "INFORMATIONS- & KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIER" 
(UDFORDRING NR. 2 OG 4) OG "SAMFUNDSVIDENSKABER OG HUMANIORA" SAMT 
AKTIVITETERNE "FORSKNINGSINFRASTRUKTURER" (E-INFRASTRUKTURER) OG "VIDENSKAB I 
SAMFUNDET") 

 

Ud over hvad der gælder ifølge artikel II.30.4, skal modtagerne deponere en elektronisk kopi af den 
offentliggjorte udgave eller det færdige manuskript, der er godkendt til offentliggørelse af videnskabelige 
artikler vedrørende forgrundsviden, der er offentliggjort før eller efter den endelige rapport, i en 
institutionel eller emnebaseret database på publikationstidspunktet.  

Modtagerne er forpligtet til i videst muligt omfang at sikre, at denne elektroniske kopi bliver frit tilgængelig 
for enhver via denne database: 
- øjeblikkeligt, hvis det videnskabelige tidsskrift offentliggøres "med fri adgang", dvs. hvis en elektronisk 

version også er gratis tilgængelig fra udgiveren, eller 
- inden [X]6 måneder efter udgivelsen. 

                                                 
6 X = 6 måneder for temaområderne "sundhed", "energi", "miljø (herunder klimaforandringer)", "informations- & kommunikationsteknologier" (udfordring 
nr. 2 og 4) og aktiviteten "forskningsinfrastrukturer (e-infrastrukturer) og 12 måneder for temaområderne "samfundsvidenskaber og humaniora" og 
"videnskab i samfundet"). 
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40. VIDEREGIVELSE AF FORGRUNDSINFORMATION (SPECIFIK BESTEMMELSE FOR TEMAET 
"VIDENSKAB OG SAMFUND" – MÅ KUN BENYTTES TIL KOORDINATIONS- OG 
STØTTEAKTIONER, HVIS DENS ANVENDELSE ER HJEMLET I ARBEJDSPROGRAMMET) 

 
Kommissionen bemyndiges til at offentliggøre al forgrundsinformation, der videregives af konsortiet, i et 
hvilket som helst format og på eller via et hvilket som helst medium, bl.a. via en europæisk 
informationsleverandør på sine vegne. For at udvide adgangen til sådan forgrundsinformation for 
tredjemand, kan den tilpasse sådan forgrundsinformation, herunder ved at lade den oversætte. Det 
tillades tredjemand at anvende sådan offentliggjort forgrundsinformation gratis i ikke-kommercielt 
uddannelsesmæssigt øjemed. 

 
For at sikre ovennævnte tilstiller konsortiet via koordinatoren ved videregivelsen af 
forgrundsinformationen Kommissionen en elektronisk kopi heraf og sikrer, at alle fornødne tilladelser er 
blevet indhentet, og at det ikke har indgået retlige forpligtelser, som strider mod denne bestemmelse. 
 

41  SUPPLERENDE TILSKUDSAFTALER 
1.  Ud over bestemmelserne i artikel II.1 gælder nedenstående definitioner i denne tilskudsaftale: 

a) Supplerende tilskudsaftaler: aftaler indgået med Unionen om en arbejdsopgave, der udgør et 
supplement til projektet og som omhandlet i punkt 2 nedenfor. 

b) Supplerende modtager: en modtager i en supplerende tilskudsaftale til denne tilskudsaftale.  

2 Denne tilskudsaftale udgør et supplement til [tilskudsaftale nr., benævnelse/koordinator] [de 
tilskudsaftaler, der er resultatet af indkaldelsen af ansøgninger [indkaldelsens titel]].  

3. Supplerende modtagere har samme rettigheder og forpligtelser som modtagere med hensyn til artikel 
II.32, II.33 og II.34 og bilag II {adgangsret}. For supplerende modtagere er disse rettigheder og 
forpligtelser dog begrænset til forgrundsviden og omfatter ikke baggrundsviden. Supplerende 
modtagere er ikke medlemmer af konsortiet med henblik på denne tilskudsaftale. 

4. Koordinatoren udleverer kopier af den rapport, der er nævnt i artikel II.4, stk. 1, litra a), artikel II.4, stk. 
2, litra a), og artikel II.4, stk. 2, litra b), i bilag II til koordinatorerne for de supplerende tilskudsaftaler. 
Supplerende modtagere behandler disse oplysninger i overensstemmelse med artikel II.9 
{fortrolighed} og bilag II, Del C {intellektuelle ejendomsrettigheder, nyttiggørelse og formidling}.  

5.  Samordning mellem supplerende tilskudsaftaler: 

a) De supplerende modtagere anses for at have indgået en skriftlig aftale vedrørende samordningen 
mellem supplerende tilskudsaftaler. 

b) For at sikre, at der er sammenhæng mellem de arbejdsopgaver, der udføres under supplerende 
tilskudsaftaler, skal modtagerne oprette og deltage i råd og rådgivende strukturer sammen med 
repræsentanter fra supplerende tilskudsaftaler. Modtagerne i disse supplerende tilskudsaftaler skal 
i fællesskab varetage samarbejdet og synkroniseringen af aktiviteter, herunder i spørgsmål om 
f.eks. forvaltningen af resultater, fælles tilgange til standardisering, inddragelse af små og 
mellemstore virksomheder, forbindelser til forskriftsmæssige og politiske aktiviteter samt fælles 
formidlingsaktiviteter og opmærksomhedsskabende aktiviteter. 
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