
Dohoda o grante podľa 7RP – Zoznam osobitných doložiek                                                        Verzia 8, 14.11.2011 

 1

ZOZNAM VŠETKÝCH OSOBITNÝCH DOLOŽIEK, KTORÉ SA UPLATŇUJÚ NA 
VZOROVÚ DOHODU O GRANTE V RÁMCI 7RP PRI IMPLEMENTÁCII SIEDMEHO 

RÁMCOVÉHO PROGRAMU EURÓPSKEJ ÚNIE A EURATOMU  
 
OBSAH 
 
1. ÚČASŤ SVC .............................................................................................................................................4 

2. MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE (VŠEOBECNÉ PRAVIDLO) ............................................................................4 

3. ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV [VYUŽÍVAŤ MÔŽU IBA ŠPECIALIZOVANÉ AGENTÚRY A MEDZINÁRODNÉ 
ORGANIZÁCIE SYSTÉMU OSN, KTORÉ PRISTÚPILI K FINANČNEJ A ADMINISTRATÍVNEJ RÁMCOVEJ DOHODE 
MEDZI OSN A ES Z 29.4.2003 (FAFA)]....................................................................................................5 

4. KOORDINAČNÉ A PODPORNÉ AKCIE (KPA) ZAMERANÉ NA PODPORU VÝSKUMNÝCH AKTIVÍT S JEDINÝM 
PRÍJEMCOM.............................................................................................................................................6 

5. PRESKÚMANIE PROJEKTU ........................................................................................................................6 

6. ONESKORENÁ ÚHRADA PREDBEŽNÉHO FINANCOVANIA ..............................................................................6 

7. OBMEDZENIE SADZIEB ÚHRADY PRE URČITÝCH PRÍJEMCOV A NA URČITÉ AKTIVITY ......................................7 

8. PRÍJEMCOVIA S PAUŠÁLNOU SADZBOU REŽIJNÝCH NÁKLADOV NIŽŠOU AKO 20 %........................................6 

9. PRÍJEMCOVIA S NÁKLADMI VZNIKNUTÝMI VO VZŤAHU K PROJEKTU, KTORÍ NEMAJÚ ŽIADNY PRÍSPEVOK EÚ ANI 
EURATOMU (NAPRÍKLAD ZVYČAJNE Z TRETÍCH KRAJÍN) ..............................................................................6 

10. TRETIE STRANY SPOJENÉ S PRÍJEMCOM [SPOLOČNÉ VÝSKUMNÉ JEDNOTKY (UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE, 
UNITÉS PROPRES DE RECHERCHE ATĎ.), EEIG/ZOSKUPENIA/PRIDRUŽENÉ SUBJEKTY]..................................7 

11. PRE EÚ – OZNÁMENIE KOMISIE POŽADOVANÉ V PRÍPADE PLÁNOVANÉHO PREVODU VLASTNÍCTVA A/ALEBO 
PLÁNOVANÉHO UDELENIA VÝHRADNEJ LICENCIE........................................................................................8 

11a. V PRÍPADE EURATOMU - OZNÁMENIE KOMISII POŽADOVANÉ PRI PLÁNOVANOM PREVODE VLASTNÍCTVA 
A/ALEBO PLÁNOVANOM UDELENÍ LICENCIE ................................................................................................8 

12. ŽIADNE PRÁVA NA PRÍSTUP PRE PRIDRUŽENÉ SUBJEKTY ...........................................................................9 

13. ETICKÉ PRAVIDLÁ....................................................................................................................................9 

14. VÝSKUMNÉ AKTIVITY, PRI KTORÝCH SA POUŽÍVAJÚ ĽUDSKÉ EMBRYÁ A ĽUDSKÉ EMBRYONÁLNE KMEŇOVÉ 
BUNKY 
…………………………………………………………………………………………………………..…………9 

15. PRESKÚMANIE ETICKOSTI …............................………………………………………………………….......10 

16. KLINICKÝ VÝSKUM (ŠPECIFICKÝ PRE BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM VYKONÁVANÝ NA ĽUDSKÝCH BYTOSTIACH) 
…………………………………………………………………………………………………………………..10 

17. OSOBITNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ÚHRADY ZA PRÍSTUP K VEDECKÝM SLUŽBÁM, KTORÉ SÚ VOĽNE 
DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM KOMUNIKAČNEJ SIETE
................................…………………………………………………………………………………………..10 

18. AKTIVITY V OBLASTI ELEKTRONICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY .............. …………………………………………..11 

19. OBMEDZENIE NEPRIAMYCH NÁKLADOV V PRÍPADE INTERGRAČNÝCH AKTIVÍT IINFRAŠTRUKTÚR A PRÍPRAVNEJ 
FÁZY........................................................... …………………………………………………………………11 



Dohoda o grante podľa 7RP – Zoznam osobitných doložiek                                                        Verzia 8, 14.11.2011 

 2

20. PLATBA PRVÉHO PREDBEŽNÉHO FINANCOVANIA (ŠPECIFICKÉ PRE GR PRE ENERGETIKU A 
DOPRAVU)……………….........................................................................................................................11 

21. UTAJOVANÉ SKUTOČNOSTI ALEBO INFORMÁCIE ALEBO NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY  (ŠPECIFICKÉ PRE PROJEKTY 
TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI)………………………………………………………………………….…………11 

22. ZAOBCHÁDZANIE S DÔVERNÝMI ÚDAJMI, UTAJOVANÝMI SKUTOČNOSŤAMI ALEBO INFORMÁCIAMI ALEBO 
NEBEZPEČNÝMI MATERIÁLMI (ŠPECIFICKÉ PRE PROJEKTY TÝKAJÚCE SA 
BEZPEČNOSTI)………………………………………..……………………………………………………………12 

23. AKTIVITY ZAMERANÉ NA ROZVOJ VYSOKO SPOĽAHLIVÝCH KAPACÍT, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA BEZPEČNOSŤ 
EURÓPSKYCH OBČANOV (ŠPECIFICKÉ PRE PROJEKTY TÝKAJÚCE SA 
BEZPEČNOSTI)…………………………………………………………………………………………..…………12 

24. OBMEDZENÉ ŠÍRENIE NOVÝCH ZNALOSTÍ MIMO KONZORCIA Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV (ŠPECIFICKÉ PRE 
PROJEKTY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI)……………………………..… ..................................……………12 

25. ZMLUVY O SUBDODÁVKACH PRI GRANTOCH PRE VOPRED URČENÝCH PRÍJEMCOV  (ŠPECIFICKÉ PRE PROJEKTY 
TÝKAJÚCE SA VESMÍRU)…………………..………………………………………………………………………12 

26. ROZŠÍRENIE KONZORCIA (ŠPECIFICKÉ PRE PROJEKTY TÝKAJÚCE SA VESMÍRU)…………… .............. …….13 

27. BANKOVÝ ÚČET KONKRÉTNE VYHRADENÝ PRE PROJEKT (ŠPECIFICKÉ PRE PROJEKTY TÝKAJÚCE SA 
BEZPEČNOSTI)………………………………………………………………………….…………...................13 

28. PRÁVO NA PRÍSTUP K ÚDAJOM A NA ICH VYUŽITIE NA ÚČELY EURÓPSKEJ ÚNIE (ŠPECIFICKÉ PRE PROJEKTY 
TÝKAJÚCE SA VESMÍRU)……………………………………………………………………… .............………13 

29. PRÁVA NA PRÍSTUP K NOVÝM ZNALOSTIAM NA ÚČELY POLITIKY A PREVOD VLASTÍCTVA NOVÝCH ZNALOSTÍ 
(ŠPECIFICKÉ PRE VÝSKUM ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA)…………………………………………………………………………................…..…………14 

30. ODDELENIA/ÚSTAVY ATĎ. V RÁMCI PRÁVNEHO SUBJEKTU, KTORÉ MÔŽU URČIŤ SVOJE SKUTOČNÉ NEPRIAME 
NÁKLADY V PRÍPADE, AK (CELÝ) PRÁVNY SUBJEKT NEMÔŽE……………………………… ........... ..………..14 

31. PRÍSPEVOK DO ZÁRUČNÉHO FONDU……………………………………… .............................…………..…14 

32. OSOBITNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA AKTIVÍT V RÁMCI PROJEKTU 
COST…………………………………….……………………………………………………................ ……14 

33. DÔVERNÉ, UTAJOVANÉ ÚDAJE ALEBO INFORMÁCIE ALEBO NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY V SÚVISLOSTI S ČLÁNKOM 
II.9. DÔVERNOSŤ (ŠPECIFICKÉ PRE PROJEKTY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI)……………… ............... ……15 

34. PROJEKT ZAHŔŇAJÚCI KOORDINÁCIU S INÝM PROJEKTOM FINANCOVANÝM TREŤOU KRAJINOU V DÔSLEDKU 
KOORDINOVANEJ VÝZVY S TOUTO TREŤOU 
KRAJINOU…………………………………………………………………………………………………………..16 

35.  ARBITRÁŽNA DOLOŽKA, KTORÁ SA MÁ POUŽIŤ IBA NA ŽIADOSŤ SUBJEKTOV, KTORÉ NEDOSTÁVAJÚ FINANČNÝ 
PRÍSPEVOK [ÚNIE] [EURATOMU], MAJÚ SÍDLO V TRETEJ KRAJINE, KTORÁ NIE JE PRIDRUŽENÁ K 7RP, A KTORÉ Z 
DÔVODU VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV NEMÔŽU PODLIEHAŤ PRÁVOMOCI SÚDNEHO DVORA 
EURÓPSKEJ ÚNIE………………………………………………………………………………………………..17 

36. ŽIADNA NÁMIETKA KOMISIE PROTI PREVODU VLASTNÍCTVA ALEBO UDELENIU VÝHRADNÝCH LICENCIÍ 
PRÍJEMCAMI, KTORÍ NEDOSTÁVAJÚ FINANČNÉ 
PROSTRIEDKY……………………………………………………………………………………………………17 



Dohoda o grante podľa 7RP – Zoznam osobitných doložiek                                                        Verzia 8, 14.11.2011 

 3

36B.  (ŠPECIFICKÉ PRE PROJEKTY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI) ŽIADNA NÁMIETKA KOMISIE PROTI PREVODU 
VLASTNÍCTVA ALEBO UDELENIU VÝHRADNÝCH LICENCIÍ PRÍJEMCAMI, KTORÍ NEDOSTÁVAJÚ FINANČNÉ 
PROSTRIEDKY…………………………………………………………………………………………………….18 

37. PRÁVA NA PRÍSTUP K NOVÝM ZNALOSTIAM NA ÚČELY EURATOMU …………………….…..………………....18 

38. OSOBITNÝ PRÍPAD, KEĎ SÚ KOORDINÁTOROM ZARIADENIA PRE STREDOŠKOLSKÉ A VYSOKOŠKOLSKÉ 
VZDELÁVANIE A VEREJNÉ ORGÁNY A KEĎ SA TRETEJ STRANE VYTVORENEJ, KONTROLOVANEJ ALEBO 
PRIDRUŽENEJ KU KOORDINÁTOROVI UDELÍ „POVOLENIE 
RIADIŤ“…………………………………………………………………………………………………………….18 

39. OTVORENÝ PRÍSTUP [CHARAKTERISTICKÝ PRE TEMATICKÉ OBLASTI „ZDRAVIE“, „ENERGETIKA“, „ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE (VRÁTANE ZMENY KLÍMY)“, „INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE“ (VÝZVA 2  A 4) A 
„SOCIO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÉ VEDY“, AKO AJ K ČINNOSTIAM „VÝSKUMNÉ INFRAŠTRUKTÚRY“ 
(ELEKTRONICKÉ INFRAŠTRUKTÚRY) A „VEDA V 
SPOLOČNOSTI“]…………………………………………………………………...............................................18 

40. ŠÍRENIE NOVÝCH ZNALOSTÍ (ŠPECIFICKÁ DOLOŽKA K TÉME „VEDA V SPOLOČNOSTI“ – POUŽIJE SA LEN NA 
KOORDINÁCIU A PODPORU ČINNOSTI, AK SA TAKÉTO POUŽITIE UVÁDZA V PRACOVNOM 
PROGRAME)……………………………………………………….……………….……………….…………… 19 

 
41. DOPLŇUJÚCE DOHODY O GRANTE…………………………………………................................................19 
 



Dohoda o grante podľa 7RP – Zoznam osobitných doložiek                                                        Verzia 8, 14.11.2011 

 4

 
1. ÚČASŤ SVC 

1. [Únia] [Euratom] vykonáva časť projektu prostredníctvom svojho Spoločného výskumného centra 
(ďalej len „SVC“) za týchto podmienok: 

a) SVC sa na účely tejto dohody o grante pokladá za výskumnú organizáciu; 

b) SVC sa na účely tejto dohody o grante pokladá za príjemcu. Má rovnaké práva a rovnaké 
povinnosti ako ostatní príjemcovia a je členom konzorcia uvedeného v článku 1.1; 

c) Komisia uchováva pre SVC sumu vo výške [uveďte sumu] [uveďte sumu slovom EUR] EUR z 
predbežného financovania uvedeného v článku 6. 

SVC týmto súhlasí s tým, že sumu [uveďte sumu] ([uveďte sumu slovom] EUR) EUR, ktorá 
zodpovedá príspevku príjemcov do záručného fondu uvedeného v článku II.20 a ktorá 
predstavuje [5 %] maximálneho finančného príspevku [Únie] [Euratomu] určeného pre SVC, ako 
sa uvádza v prílohe I, Komisia v jeho mene prevedie z tejto časti predbežného financovania do 
záručného fondu; 

d) Okrem dokumentov uvedených v článku II.4 konzorcium oznámi Komisii výšku každej z platieb 
uvedených v článku II.6 písm. b) a II.6 písm. c), ktoré má Komisia previesť na SVC; 

e) Táto dohoda o grante má prednosť pred akoukoľvek dohodou o konzorciu, ktorú podpísala 
Komisia zastúpená SVC. 

2. Vzťahy v rámci Komisie medzi GR […] a SVC sa riadia administratívnou dohodou stanovenou v 
prílohe [...] k dohode o grante bez toho, aby boli dotknuté práva ostatných príjemcov. 

 

2. MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE (všeobecné pravidlo)  

1. Rozhodcovské konanie 

a. Všetky spory medzi Komisiou (ďalej len „strana“) a medzinárodnou(-ými) organizáciou(-iami) 
(ďalej len „strana“), ktorá(-é) vystupuje(-ú) ako príjemca(-ovia) (v tomto článku dohody o grante 
súhrnne označené ako „strany“), týkajúce sa dohody o grante, ktoré nie je možné vyriešiť 
zmierom, sa v súlade s uvedeným postupom predložia rozhodcovskému výboru.  

b. Keď notifikujúca strana oznamuje druhej strane svoj zámer uchýliť sa k rozhodcovskému 
konaniu, informuje druhú stranu aj o svojom menovanom rozhodcovi. Druhá strana vymenuje 
svojho rozhodcu v lehote do jedného mesiaca po uvedenom písomnom oznámení. 

Dvaja rozhodcovia vymenujú na základe spoločnej dohody a v lehote troch mesiacov po 
vymenovaní rozhodcu druhej strany tretieho rozhodcu, ktorý bude predsedom rozhodcovského 
výboru, pokiaľ sa obidve strany nedohodli na jednom rozhodcovi.  

c. Do jedného mesiaca po vymenovaní tretieho rozhodcu sa strany dohodnú na podmienkach 
pôsobnosti rozhodcovského výboru vrátane postupu, ktorý sa má dodržiavať. 

d. Rozhodcovské konania sa konajú v Bruseli. 

e. Rozhodcovský výbor uplatňuje podmienky dohody o grante. Rozhodcovský výbor uvedie 
v rozhodcovskom výroku podrobné dôvody svojho rozhodnutia. 

f. Rozhodcovský výrok je konečný a záväzný pre strany, ktoré týmto výslovne súhlasia s tým, že 
sa vzdávajú akejkoľvek formy odvolania alebo preskúmania.  
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g. Náklady vrátane všetkých odôvodnených poplatkov, ktoré strany vynaložili na rozhodcovské 
konanie, rozhodcovský výbor rozdelí medzi strany. 

2. Osvedčenia o finančných výkazoch a/alebo o metodike  

S odkazom na článok II.4.4 môže osvedčenia o finančných výkazoch a/alebo o metodike, ktoré má 
poskytnúť medzinárodná organizácia, potvrdiť jej autorizovaný interný alebo externý audítor v súlade 
s jej vnútornými finančnými nariadeniami a postupmi. 

3. Kontroly a audity 

Príslušné orgány Európskej únie predložia všetky žiadosti o kontroly alebo audity podľa ustanovení 
článku II.22 generálnemu riaditeľovi medzinárodnej organizácie.  

Medzinárodná organizácia sprístupní na požiadanie príslušným orgánom Európskej únie všetky 
príslušné finančné informácie vrátane účtovných výkazov týkajúcich sa akcie, ktorú vykonáva 
medzinárodná organizácia alebo subdodávateľ. V súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie a s nariadením Európskeho spoločenstva o rozpočtových pravidlách príslušné orgány 
Európskej únie môžu vykonávať okrem iného aj kontroly na mieste v súvislosti s činnosťami 
financovanými Európskou úniou alebo Euratomom. 

Všetky kontroly alebo audity sa vykonajú dôverným spôsobom. 

4. Rozhodné právo 
Bez ohľadu na subsidiárne uplatňované právo uvedené v prvom odseku článku 9 sa táto dohoda o 
grante riadi subsidiárne [právom (vložiť právo členského štátu alebo krajiny EZVO).]   
 

5. Výsady a imunity 

Nič v tejto dohode o grante sa nevykladá ako vzdanie sa všetkých práv alebo výsad udelených 
[uveďte názov medzinárodnej organizácie] na základe príslušných ustanovujúcich dokumentov alebo 
medzinárodného práva. 

 

3.  ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV [využívať môžu iba špecializované agentúry 
a medzinárodné organizácie systému OSN, ktoré pristúpili k finančnej a administratívnej rámcovej 
dohode medzi OSN a ES z 29.4.2003 (FAFA)] 

1. Riešenie sporov 

Všetky spory medzi Komisiou a [názov príjemcu] sa riešia v súlade s článkom 14 finančnej 
a administratívnej rámcovej dohody uzatvorenej medzi Spoločenstvom, zastúpeným Komisiou, 
a Organizáciou spojených národov 29.4.2003 (ďalej len „dohoda FAFA“), ku ktorej [názov príjemcu] 
pristúpil dňa [dátum]. 

2. Osvedčenia o finančných výkazoch a/alebo o metodike, kontrolách a auditoch 

Pokiaľ ide o [názov príjemcu], má pred touto dohodou o grante, a najmä pred jej článkami II.4.4, II.22 
a II.23 prednosť „Dohoda o uplatňovaní doložky o kontrole na operácie riadené Organizáciou 
spojených národov a financované alebo spolufinancované Európskym spoločenstvom“, pripojená 
k dohode FAFA. 

 

[3. Rozhodné právo 
Bez ohľadu na subsidiárne uplatňované právo uvedené v prvom odseku článku 9 sa táto dohoda o 
grante riadi subsidiárne právom [vložiť právo členského štátu alebo krajiny EZVO] [a v prípade 
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potreby pravidlami príslušnej medzinárodnej organizácie, všeobecnými zásadami práva 
medzinárodných organizácií a pravidlami všeobecného medzinárodného práva].  

4. Výsady a imunity 
Nič v tejto dohode o grante sa nevykladá ako vzdanie sa všetkých práv alebo výsad udelených 
[uveďte názov medzinárodnej organizácie] na základe príslušných ustanovujúcich dokumentov alebo 
medzinárodného práva. 

 

4. KOORDINAČNÉ A PODPORNÉ AKCIE (KPA) ZAMERANÉ NA PODPORU VÝSKUMNÝCH AKTIVÍT 
S JEDINÝM PRÍJEMCOM  

Všetky odkazy na „príjemcov“ alebo „konzorcium“ alebo na „koordinátora“ v tejto dohode o grante a v jej 
prílohách sa vykladajú ako odkazy na „príjemcu“. 

 

5. PRESKÚMANIE PROJEKTU  

1. Prieskum projektu sa vykonáva [v polovici obdobia] [a/alebo na konci projektu]. 

2. Komisia najmenej dva mesiace pred dňom preskúmania oznámi konzorciu v súlade s článkom 8 
spôsoby prieskumu projektu, v prípade potreby vrátane zvolania akéhokoľvek stretnutia, ktorého 
zorganizovanie môže navrhnúť, prípadne o ktorého zorganizovanie môže požiadať konzorcium. 
[Komisia žiada všetkých príjemcov, aby sa v súlade s článkom II.3 písm. h) zúčastnili na takomto 
stretnutí.] 

Náklady, ktoré konzorciu vzniknú v súvislosti s preskúmaním projektu, sú oprávnené v rámci 
aktivity uvedenej v článku II.16. 5. 

3. Preskúmanie projektu sa vykoná na základe uspokojivého vyplnenia príslušných dokumentov, 
míľnikov uvedených v prílohe I, ako aj pokroku uvedeného v pravidelnej správe za príslušné 
obdobie. 

 

6. ONESKORENÁ ÚHRADA PREDBEŽNÉHO FINANCOVANIA 

Bez ohľadu na ustanovenia článku 6 sa predbežné financovanie neuhradí skôr ako 45 dní pred dátumom 
začatia projektu. 

 

7. OBMEDZENIE SADZIEB ÚHRADY PRE URČITÝCH PRÍJEMCOV A NA URČITÉ AKTIVITY 

Bez ohľadu na ustanovenia článku II.16 môže sadzba úhrady pre [názov príjemcu(-ov)] týkajúca sa 
[aktivity spojené s výskumom a technologickým rozvojom] [a] [ostatné aktivity] dosiahnuť najviac [uveďte 
percentuálny podiel % (< ako podiel uvedený v článku II.16)]. 

 

8.  PRÍJEMCOVIA S PAUŠÁLNOU SADZBOU REŽIJNÝCH NÁKLADOV NIŽŠOU AKO 20 % 

Bez ohľadu na ustanovenia článku II.15 je podiel režijných nákladov v prípade príjemcu [názov] 
stanovený vo výške [x < 20 %] celkových oprávnených priamych nákladov s vylúčením jeho priamych 
nákladov na subdodávky a nákladov na zdroje, ktoré sprístupnili tretie strany a ktoré sa nevyužívajú 
v priestoroch príjemcu. 
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9. PRÍJEMCOVIA S NÁKLADMI VZNIKNUTÝMI VO VZŤAHU K PROJEKTU, KTORÍ NEMAJÚ ŽIADNY 
PRÍSPEVOK EÚ ANI EURATOMU (napríklad zvyčajne z tretích krajín)  

1. Náklady, ktoré vznikli týmto príjemcom, sa nezohľadnia pri stanovení výšky finančného príspevku 
[Únie] [Euratomu] :  

  ---[názov príjemcu] 

2. Časť B prílohy II, okrem článkov II.23, II.25.2 a II.25.3, a akékoľvek ďalšie finančné a platobné 
ustanovenia uvedené v dohode o grante sa nevzťahujú na príjemcov uvedených v predchádzajúcom 
odseku. Títo príjemcovia nemusia predložiť najmä správy uvedené v článku II.4.1. písm. c) a II.4.4 a 
[nepodliehajú] finančným auditom a kontrolám uvedeným článku II.22. 

3. Pri poskytovaní služieb alebo finančných zdrojov inému príjemcovi sa na účely uplatňovania písm. c) 
a d) článku II.3 títo príjemcovia považujú za tretiu stranu (tretie strany). 

 

10. TRETIE STRANY SPOJENÉ S PRÍJEMCOM [spoločné výskumné jednotky (Unités Mixtes de 
Recherche, unités propres de recherche atď.), EEIG/zoskupenia/pridružené subjekty] 

1. S [názov príjemcu] sú prepojené tieto strany:  

 --[názov právneho subjektu] 

 ---[názov právneho subjektu] 

2. Tento príjemca môže v súlade s ustanoveniami dohody o grante účtovať náklady, ktoré vznikli 
uvedeným tretím stranám pri vykonávaní projektu. Tieto príspevky sa nepokladajú za príjmy projektu.  

Tretie strany určia náklady na projekt mutatis mutandis v súlade s ustanoveniami časti B prílohy II k 
dohode o grante. Každá z týchto tretích strán účtuje svoje oprávnené náklady v súlade so zásadami 
stanovenými v článkoch II.14 a II.15. Príjemca Komisii predkladá:  

- individuálny finančný výkaz každej tretej strany vo formáte uvedenom vo formulári C. Tieto náklady 
sa nezahrnú do formulára C príjemcu, 

- osvedčenie o finančných výkazoch a/alebo o metodike každej tretej strany v súlade s príslušnými 
ustanoveniami tejto dohody o grante, 

- súhrnnú finančnú správu, v ktorej sa konsoliduje suma oprávnených nákladov, ktoré znášali tretie 
strany a príjemca, uvedená v ich individuálnych finančných výkazoch, a správa sa priloží 
k formuláru C príjemcu.  

Konzorcium zisťuje pri predkladaní správ uvedených v článku II.4 vykonanú prácu a zdroje 
rozmiestnené každou treťou stranou, pričom ich spája so zodpovedajúcim príjemcom. 

3. Oprávnenosť nákladov tretích strán, ktoré účtuje príjemca, podlieha kontrolám a auditom tretích strán 
v súlade s článkami II.22 a II.23. 

4.  Príjemca má výhradnú zodpovednosť voči [Únii] [Euratomu] a ostatným príjemcom za tretie strany, 
ktoré sú s ním spojené. Príjemca zabezpečí, aby tretie strany dodržiavali ustanovenia dohody o 
grante. 
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11. Pre EÚ – OZNÁMENIE KOMISIE POŽADOVANÉ V PRÍPADE PLÁNOVANÉHO PREVODU 
VLASTNÍCTVA A/ALEBO PLÁNOVANÉHO UDELENIA VÝHRADNEJ LICENCIE 

1. Ak má príjemca počas trvania projektu a v období X rokov1 po jeho skončení v úmysle previesť 
vlastníctvo nových znalostí alebo udeliť výhradnú licenciu týkajúcu sa nových znalostí tretej strane, 
ktorá má sídlo v tretej krajine, ktorá nesúvisí so siedmym rámcovým programom, oznámi to Komisii 
v lehote 90 dní pred plánovaným prevodom alebo udelením. 

Oznámenie sa môže vzťahovať iba na existujúce a presne vymedzené nové znalosti. Musí 
obsahovať dostatočne podrobné informácie o takýchto nových znalostiach, plánovanom 
nadobúdateľovi vlastníctva alebo nadobúdateľovi licencie a (potenciálnom) využívaní nových znalostí 
a možných právach na prístup k nim. Okrem toho musí obsahovať odôvodnené hodnotenie 
plánovaného prevodu alebo udelenia licencie, pokiaľ ide o ich vplyv na konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva, ich súlad s etickými zásadami a ich dôsledky na bezpečnostné otázky. 

Komisia môže kedykoľvek príjemcovi oznámiť, že oznámenie nie je úplné, alebo ho požiadať o ďalšie 
informácie. Žiadny prevod alebo udelenie sa nemôže uskutočniť, pokiaľ Komisia v lehote stanovenej 
v nasledujúcom odseku nemala možnosť vzniesť námietky. 

2. Komisia môže namietať proti takémuto plánovanému prevodu vlastníctva nových znalostí alebo 
udeleniu výhradnej licencie týkajúcej sa nových znalostí v lehote 60 dní po tom, ako dostala úplné 
oznámenie, alebo prípadne po tom, ako dostala požadované dodatočné informácie, ak sa domnieva, 
že to nie je v súlade so záujmami rozvíjania konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva alebo 
je to v rozpore s etickými zásadami alebo bezpečnostnými kritériami. 

V takých prípadoch sa prevod vlastníctva alebo udelenie výhradnej licencie neuskutoční, pokiaľ sa 
Komisia neubezpečí, že sa zavedú primerané bezpečnostné opatrenia, a písomne nepovolí prevod 
vlastníctva alebo udelenie výhradnej licencie. 
 

[Iba pre dohody o grante pre viacerých príjemcov, ak je to potrebné. 
 3. Bez ohľadu na články II.27.4 a II.32.8 a odsek 2 Komisia nenamieta proti prevodom vlastníctva 

nových znalostí alebo udeleniu výhradnej licencie na nové znalosti, ktoré plánujú uskutočniť 
príjemcovia, ktorí nedostávajú finančný príspevok Únie, pokiaľ sa plánovaný prevod alebo udelenie 
týkajú nových znalostí, ktoré vytvorili. Tieto plánované prevody alebo udelenia sú vylúčené aj 
z povinnosti informovať Komisiu uvedenej v odseku 1.] 
 

11a.  V prípade EURATOMU - OZNÁMENIE KOMISII POŽADOVANÉ PRI PLÁNOVANOM PREVODE 
VLASTNÍCTVA A/ALEBO PLÁNOVANOM UDELENÍ LICENCIE 

1) Ak má príjemca počas trvania projektu a v období X1 rokov po jeho skončení v úmysle previesť 
vlastníctvo nových znalostí alebo udeliť licenciu týkajúcu sa nových znalostí tretej strane, ktorá má 
sídlo v tretej krajine, ktorá nesúvisí so siedmym rámcovým programom, oznámi to Komisii v lehote 90 
dní pred plánovaným prevodom alebo udelením. Z tejto dodatočnej požiadavky na oznámenie sú 
vylúčené prevody alebo udelenia, ktoré plánujú príjemcovia, ktorí nedostávajú finančný príspevok 
Euratomu, pokiaľ sa plánovaný prevod alebo udelenie vzťahuje na nové znalosti, ktoré vytvorili. 

Oznámenie sa môže vzťahovať iba na existujúce a presne vymedzené nové znalosti. Musí 
obsahovať dostatočne podrobné informácie o takýchto nových znalostiach, plánovanom 
nadobúdateľovi vlastníctva alebo nadobúdateľovi licencie a (potenciálnom) využívaní nových znalostí 
a možných právach na prístup k nim. Okrem toho musí obsahovať aj odôvodnené posúdenie 
plánovaného prevodu alebo udelenia so zreteľom na jeho vplyv na konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva, jeho zhodu s etickými zásadami a jeho vplyv na záujmy obrany členských 

                                                 
1 Má sa určiť podľa výskumnej oblasti, cieľov a pravdepodobných výsledkov projektu. 
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štátov v zmysle článku 24 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu 
(Euratom). 

Komisia môže kedykoľvek príjemcovi oznámiť, že oznámenie nie je úplné, alebo ho požiadať o ďalšie 
informácie. Žiadny prevod alebo udelenie sa nemôže uskutočniť, pokiaľ Komisia v lehote stanovenej 
v nasledujúcom odseku nemala možnosť vzniesť námietky. 

2) Komisia môže namietať proti takémuto plánovanému prevodu vlastníctva nových znalostí alebo 
udeleniu licencie týkajúcej sa nových znalostí v lehote 60 dní po tom, ako dostala úplné oznámenie, 
alebo prípadne po tom, ako dostala požadované dodatočné informácie, ak sa domnieva, že to nie je 
v súlade so záujmami rozvíjania konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva alebo je to v 
rozpore s etickými zásadami alebo záujmami obrany členských štátov v zmysle článku 24 Zmluvy 
o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom). 

V takých prípadoch sa prevod vlastníctva alebo udelenie výhradnej licencie neuskutoční, pokiaľ sa 
Komisia neubezpečí, že sa zavedú primerané bezpečnostné opatrenia, a písomne nepovolí prevod 
vlastníctva alebo udelenie výhradnej licencie. 

  

12.  ŽIADNE PRÁVA NA PRÍSTUP PRE PRIDRUŽENÉ SUBJEKTY  

Odsek 3 článku II.34 týkajúci sa práv na prístup pre pridružené subjekty sa na túto dohodu o grante 
neuplatňuje. 

 

13. ETICKÉ PRAVIDLÁ  

1.  Príjemcovia sú povinní konať v súlade s etickým rámcom 7RP, všetkými platnými právnymi 
predpismi, všetkými príslušnými budúcimi právnymi predpismi a špecifickými programami 7RP 
„Spolupráca“, „Idey“, „Ľudia“, „Kapacity“ (2007 – 2013) a „Euratom“ (2007 – 2011)2. 

2. Príjemcovia sa zaväzujú, že v rámci tohto projektu nevykonajú výskum týkajúci ktorejkoľvek z týchto 
aktivít: 

a) výskumné činnosti zamerané na klonovanie človeka na reprodukčné účely; 

b) výskumné aktivity určené na modifikáciu genetického dedičstva ľudských bytostí, následkom 
ktorých by tieto zmeny mohli byť dedičné, a 

c) výskumné činnosti určené na vytváranie ľudských embryí výlučne na účely výskumu alebo na 
účely získania kmeňových buniek okrem iného aj prostredníctvom prenosu jadra somatických 
buniek. 

 

14. VÝSKUMNÉ AKTIVITY, PRI KTORÝCH SA POUŽÍVAJÚ ĽUDSKÉ EMBRYÁ A ĽUDSKÉ 
EMBRYONÁLNE KMEŇOVÉ BUNKY  

Príjemcovia písomne informujú Komisiu o všetkých výskumných aktivitách, pri ktorých sa môžu použiť 
ľudské embryá alebo ľudské embryonálne kmeňové bunky, pokiaľ neboli takéto ustanovenia v prílohe I k 
dohode o grante osobitne schválené. Takýto výskum sa nesmie vykonať bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Komisie. Súhlas Komisie podlieha jej vnútorným postupom. Ak sa takýto výskum 
neschváli, Komisia ho nebude financovať ako súčasť projektu a ak projekt bez tohto výskumu nemôže 
pokračovať, môže dohodu o grante vypovedať. 

                                                 
2 Rozhodnutia Rady o osobitných programoch: 2006/971/ES o programe „Spolupráca“, 2006/972/ES o programe „Idey“, 2006/973/ES 
o programe „Ľudia“, 2006/974/ES o programe „Kapacity“ a 2006/976/Euratom o programe „Euratom“. 
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15.  PRESKÚMANIE ETICKOSTI  

1. Príjemca(-ovia) poskytne(-ú) Komisii písomné potvrdenie o tom, že dostal(-i) kladné stanovisko(-á) 
príslušného(-ých) výboru(-ov) pre etiku a, ak sa to uplatňuje, regulačné schválenie(-ia) príslušného(-
ých) vnútroštátneho(-ych) alebo miestneho(-ych) orgánu(-ov) v krajine, v ktorej sa má výskum 
vykonať, a to pred začatím akéhokoľvek výskumu schváleného Komisiou, pre ktorý sa takéto 
stanoviská alebo schválenia požadujú. Komisii sa musí poskytnúť aj kópia úradného schválenia od 
príslušných vnútroštátnych alebo miestnych výborov pre etiku.  

 
[2. Príjemca(-ovia) zabezpečí(-ia), aby v prípade, keď preskúmanie etickosti vykonala Komisia, výskum 

vykonávaný v rámci projektu v plnej miere spĺňal tieto dodatočné požiadavky vyplývajúce z 
preskúmania etickosti: 

 
Voľný text s jasnými operatívnymi závermi preskúmania etickosti.] 

 

16.  KLINICKÝ VÝSKUM (špecifický pre biomedicínsky výskum vykonávaný na ľudských bytostiach)  

1. Príjemca(-ovia) poskytne(-ú) Komisii vyhlásenie, ktorým sa potvrdzuje, že pred začatím akéhokoľvek 
biomedicínskeho výskumu, ktorý sa vykonáva na ľudských bytostiach, dostal(-li) kladné stanovisko(-
á) príslušného(-ých) výboru(-ov) pre etiku a prípadne regulačné schválenie príslušného(-ých) 
vnútroštátneho(-ych) alebo miestneho(-ych) orgánu(-ov) v danej krajine.  

 
2. (Pri biomedicínskom výskume, ktorý sa vykonáva na ľudských bytostiach, vrátane klinických alebo 

iných pokusov) Komisia sa nikdy nepokladá za sponzora klinických pokusov v zmysle smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2001/20/ES zo 4. apríla 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa uplatňovania dobrej klinickej praxe 
počas klinických pokusov s liekmi na humánne použitie.  

 
V prílohe I sa uvedie(-ú) meno(-á) tohto (týchto) sponzora(-ov).  

 
Pri skúškach, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2001/20/ES, sa v prílohe I uvedie meno osoby alebo 
organizácie, ktorá je zodpovedná za začatie, koordináciu a monitorovanie skúšky. 

 

17.  OSOBITNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ÚHRADY ZA PRÍSTUP K VEDECKÝM SLUŽBÁM, 
KTORÉ SÚ VOĽNE DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM KOMUNIKAČNEJ SIETE  

A. Povinnosti týkajúce sa plnenia 
Príjemca, ktorý je zodpovedný za poskytovanie prístupu k infraštruktúre(-am) alebo zariadeniu(-iam) 
uvedeným v prílohe I – poskytovateľ prístupu – okrem iných ustanovení tejto dohody o grante: 

a) poskytuje bezplatný prístup k vedeckým službám uvedeným v prílohe I prostredníctvom 
komunikačných sietí; 

b) pravidelne zadáva vyhodnotenie služieb ponúkaných vedeckej obci externej rade zloženej 
z medzinárodných odborníkov v danej oblasti, ktorých menovalo konzorcium na základe 
písomného súhlasu Komisie.  

B. Finančné ustanovenia 
Finančná podpora [Únie] [Euratomu] na náklady spojené s prístupom nesmie presiahnuť 20 % 
prevádzkových nákladov, ktoré vzniknú zariadeniu, ktoré poskytuje prístup počas trvania projektu, 
s výnimkou všetkých príspevkov na kapitálové investície infraštruktúry. 
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18.  AKTIVITY V OBLASTI ELEKTRONICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

Vymedzenie pojmov 
Okrem definícií uvedených v článku II.1 sa na dohodu o grante uplatňujú tieto definície: 
 
Konektivita: znamená súbor jedného alebo viacerých okruhov, ktoré umožňujú prenos úplných 
obojsmerných bitových tokov medzi stanovenými koncovými bodmi, ako sa uvádza v prílohe I. 
 
Služby konektivity: znamenajú všetky ostatné aktivity, ako sa predpokladajú v článku II.16 na účel 
zabezpečenia konektivity. 

 
Finančné ustanovenia 

Výnimkou z článku II.16 je, že v prípade trvalého poskytovania a modernizácie požadovaných služieb 
konektivity, ako sa uvádza v prílohe I, je maximálna sadzba náhrady 50 % z celkových oprávnených 
nákladov. 

 

19.  OBMEDZENIE NEPRIAMYCH NÁKLADOV V PRÍPADE INTERGRAČNÝCH AKTIVÍT 
IINFRAŠTRUKTÚR A PRÍPRAVNEJ FÁZY 

Úhrada nepriamych nákladov týkajúcich sa koordinačných a podporných aktivít, s výnimkou nákladov 
spojených s riadením týchto aktivít, je obmedzená na maximálne 7 % oprávnených priamych nákladov 
týkajúcich sa týchto aktivít, s výnimkou oprávnených priamych nákladov na subdodávky a na zdroje, ktoré 
dávajú k dispozícii tretie strany a ktoré sa nevyužívajú v priestoroch príjemcu.   

 

20.  PLATBA PRVÉHO PREDBEŽNÉHO FINANCOVANIA (špecifické pre GR pre energetiku a dopravu) 

Bez ohľadu na ustanovenia článku 6 sa predbežné financovanie vypláca koordinátorovi v lehote 45 dní 
odo dňa, kedy bola Komisia informovaná o pristúpení všetkých príjemcov uvedených v článku 1.1 
k dohode o grante. 

 

21.  UTAJOVANÉ SKUTOČNOSTI ALEBO INFORMÁCIE ALEBO NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY3 (špecifické 
pre projekty týkajúce sa bezpečnosti) 

Ak sa utajované informácie používajú ako východiskové znalosti alebo sa plánuje, že sa vytvoria ako 
nové znalosti, alebo sú ako nové znalosti skutočne vytvorené, alebo ak sa na prevoz nebezpečných 
materiálov alebo látok4 vyžadujú vývozné alebo prevozné licencie, alebo v prípade, že záležitosť je 
predmetom osobitných vnútroštátnych alebo európskych bezpečnostných právnych obmedzení, k tejto 
dohode o grante sa priloží ako neoddeliteľná súčasť prílohy I bezpečnostný list (Security Aspect Letter - 
SAL). 

                                                 
3 „Nebezpečné materiály“ znamenajú materiály alebo látky citlivej alebo nebezpečnej povahy, pri ktorých by sa v prípade verejného 
odkrytia mohlo očakávať, že ohrozia verejné zdravie alebo bezpečnosť občanov alebo životného prostredia, alebo ktoré by mohli 
nepriaznivo ovplyvniť vnútroštátne bezpečnostné záujmy príslušných štátov alebo ich inak vystaviť riziku, vrátane vysoko 
nebezpečných tovarov, pri ktorých zaobchádzanie a doprava podlieha osobitným pravidlám ochrany a bezpečnosti na vnútroštátnej 
a medzinárodnej úrovni a úrovni Únie, napr. citlivé alebo nebezpečné materiály v oblasti biologických, chemických, jadrových, 
rádioaktívnych alebo výbušných materiálov. 
 
4 „Látky“ znamenajú chemické prvky a ich zlúčeniny v podobe, v akej sa vyskytujú v prírode alebo v akej sa priemyselne vyrábajú, 
podľa smernice Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských 
štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (Ú. v. ES L 262, 
27.9.1976, s. 201 – 203). 
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22.  ZAOBCHÁDZANIE S DÔVERNÝMI ÚDAJMI, UTAJOVANÝMI SKUTOČNOSŤAMI ALEBO 

INFORMÁCIAMI ALEBO NEBEZPEČNÝMI MATERIÁLMI (špecifické pre projekty týkajúce sa 
bezpečnosti) 

 
1. Každý príjemca musí spĺňať všetky bezpečnostné požiadavky stanovené v bezpečnostnom liste 

(SAL) pripojenom k prílohe I tejto dohody o grante. Komisia môže v prípade nedodržania tejto 
povinnosti dohodu o grante alebo účasť príjemcu(-ov) vypovedať v súlade s článkom II.38. Takéto 
opatrenie nemá vplyv na akýkoľvek ďalší právny úkon. 

 
2. Tento SAL je platný počas celého trvania projektu.  

 
3. Príjemcovia tejto dohody o grante informujú prostredníctvom koordinátora Komisiu o každej zmene 

bezpečnostných požiadaviek, ktorá vznikne počas vykonávania projektu. Každá takáto zmena sa 
začlení do SAL prostredníctvom zmeny a doplnenia podľa pravidiel platných pre zmeny a doplnenia 
uvedených v prílohe I. 

 
4. V prípadoch, keď príjemca nemôže dodržať požiadavky na zvýšenú bezpečnosť, dohoda o grante sa 

vypovie. 

5. Príjemcovia zabezpečia, aby subdodávateľ alebo iná tretia strana vyhoveli bezpečnostným 
požiadavkám stanoveným v SAL.  

 

23.  AKTIVITY ZAMERANÉ NA ROZVOJ VYSOKO SPOĽAHLIVÝCH KAPACÍT, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA 
BEZPEČNOSŤ EURÓPSKYCH OBČANOV (špecifické pre projekty týkajúce sa bezpečnosti) 

Bez ohľadu na ustanovenia článku II.16.1 môže v prípade rozvoja kapacít v oblastiach s veľmi 
obmedzenou veľkosťou trhu a s rizikom „zlyhania trhu“ a v prípade urýchleného rozvoja vybavenia 
v reakcii na nové hrozby finančný príspevok Únie na aktivity spojené s výskumom a technickým rozvojom 
v oblasti bezpečnosti dosiahnuť maximálne 75 % celkových oprávnených nákladov všetkých príjemcov.  
 

24.  OBMEDZENÉ ŠÍRENIE NOVÝCH ZNALOSTÍ MIMO KONZORCIA Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV 
(špecifické pre projekty týkajúce sa bezpečnosti) 

Akékoľvek nové znalosti vytvorené v priebehu realizácie projektu sa nerozširujú do iných právnych 
subjektov mimo existujúceho konzorcia, pokiaľ sa príjemcovia a Komisia nedohodli inak.  
 
Toto pravidlo platí aj pre pridružené subjekty alebo materské spoločnosti. 

 

25. ZMLUVY O SUBDODÁVKACH PRI GRANTOCH PRE VOPRED URČENÝCH PRÍJEMCOV5 (špecifické 
pre projekty týkajúce sa vesmíru) 

Článok II.7 dohody o grante sa nahrádza takto:  
 
1.  Subdodávateľ je tretia strana, ktorá s jedným príjemcom alebo viacerými príjemcami uzavrela dohodu 

o obchodných podmienkach s cieľom vykonávať časť úloh týkajúcich sa projektu.  
 
 V prípade, že príjemca uzavrie subdodávateľskú zmluvu o vykonaní niektorých častí úloh týkajúcich 

sa projektu, je aj naďalej viazaný svojimi povinnosťami voči Komisii a ostatným príjemcom na 

                                                 
5 Významné pre vesmírny výskum v prípade príjemcov uvedených v osobitnom programe a/alebo pracovnom programe „Vesmír“ podľa 
článku 14 pravidiel účasti (ďalej len „vopred stanovený príjemca“), ktorí žiadajú o grant na základe programu financovania koordinačnej 
a podpornej akcie. 
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základe dohody o grante a nesie výhradnú zodpovednosť za vykonanie projektu a zhodu s 
ustanoveniami dohody o grante.  

Ustanovenia tejto dohody o grante platné pre subdodávateľov sa uplatňujú aj na externých audítorov, 
ktorí osvedčujú finančné výkazy alebo metodiku. 

2.  Ak je nevyhnutné, aby príjemcovia uzavreli na vykonanie určitých prvkov práce zmluvu o 
subdodávke, musia byť splnené tieto podmienky:  

- celková suma subdodávateľských zmlúv nemôže presiahnuť 85 % celkových oprávnených nákladov 
projektu, 

- uzatvorenie zmluvy o subdodávke musí byť náležite odôvodnené a podrobne opísané v prílohe I   
   so zreteľom na povahu projektu a to, čo je potrebné na jeho implementáciu, 

- uzatvorenie zmluvy o subdodávke s príjemcom nemôže ovplyvniť práva a povinnosti príjemcov 
týkajúce sa východiskových a nových znalostí, 

 
- v prílohe I sa musia uviesť úlohy, pri ktorých sa majú využiť subdodávatelia, a odhad nákladov. 

3.  Akákoľvek zmluva o subdodávke, náklady ktorej sa majú pokladať za oprávnené náklady, sa musí 
uzavrieť v súlade so zásadami hospodárnosti (najlepší pomer ceny a kvality), priehľadnosti 
a rovnakého zaobchádzania. Pravidlá, ktorými sa riadia takéto postupy uzatvárania zmlúv, podliehajú 
predchádzajúcemu súhlasu Komisie a sú súčasťou prílohy I. 

Možno uznať aj zmluvy o subdodávkach uzavreté na základe rámcových zmlúv uzavretých medzi 
príjemcom a subdodávateľom pred začatím projektu v súlade s príjemcovými bežnými zásadami 
riadenia.  

4.  Príjemcovia môžu využívať vonkajšie podporné služby na pomoc s menšími úlohami, ktoré sami 
o sebe nepredstavujú projektové úlohy uvedené v prílohe I.  

5.  Komisia a Dvor audítorov využívajú právo uplatniť svoje právomoci týkajúce sa kontroly dokumentov 
a priestorov u všetkých príjemcov a subdodávateľov, ktorí dostali finančné prostriedky Únie. 

26.  ROZŠÍRENIE KONZORCIA (špecifické pre projekty týkajúce sa vesmíru) 

Bez ohľadu na povinnosti konzorcií uvedené v článku II.35 podliehajú pravidlá a postupy, ktorými sa riadi 
každé takéto vyhlásenie súťaže, predchádzajúcemu súhlasu Komisie, ktoré sa prerokuje aspoň 90 dní 
pred očakávaným dátumom uverejnenia. 

27.  BANKOVÝ ÚČET KONKRÉTNE VYHRADENÝ PRE PROJEKT (špecifické pre projekty týkajúce sa 
bezpečnosti) 

Bankový účet uvedený v článku 5.3 je určený výhradne na projekt. 

28.  PRÁVO NA PRÍSTUP K ÚDAJOM A NA ICH VYUŽITIE NA ÚČELY EURÓPSKEJ ÚNIE (špecifické pre 
projekty týkajúce sa vesmíru) 

Únia má práva na prístup k informáciám získaným konkrétne pre projekt a k novým znalostiam na účel 
rozvoja, implementácie a monitorovania politík Únie týkajúcich sa životného prostredia a bezpečnosti. 
Takéto prístupové práva sa udeľujú bez licenčného poplatku. 
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29.  PRÁVA NA PRÍSTUP K NOVÝM ZNALOSTIAM NA ÚČELY POLITIKY A PREVOD VLASTÍCTVA 
NOVÝCH ZNALOSTÍ (špecifické pre výskum životného prostredia) 

1. Pri projekte by sa malo zabezpečiť, aby boli protokoly a plány zberu údajov a ich uchovávania 
v súlade s politikou Európskej únie o ochrane údajov. 

 
2. Inštitúcie a orgány Európskej únie majú práva na prístup k novým znalostiam na účel rozvíjania, 

implementácie a monitorovania environmentálnych politík. Takéto práva na prístup udeľuje príslušný 
príjemca bez licenčných poplatkov. 

 
3. Ak príjemca nebude nové znalosti ďalej využívať ani ich neprevedie, informuje o tom Komisiu. 

V takomto prípade Komisia môže požiadať o prevod vlastníctva týchto nových znalostí na Európsku 
úniu. Takýto prevod sa vykonáva bezplatne a bez obmedzení týkajúcich sa ich využívania a šírenia. 

 

30. ODDELENIA/ÚSTAVY ATĎ. V RÁMCI PRÁVNEHO SUBJEKTU, KTORÉ MÔŽU URČIŤ SVOJE 
SKUTOČNÉ NEPRIAME NÁKLADY V PRÍPADE, AK (CELÝ) PRÁVNY SUBJEKT NEMÔŽE 

[Názov oddelenia/ústavu atď.], ktorý má ako neoddeliteľná súčasť [príjemcu] [tretej strany uvedenej 
v osobitnej doložke č. 10] [názov príjemcu/tretej strany] analytický účtovný systém, ktorý mu umožňuje 
určiť jeho skutočné nepriame náklady. Bez ohľadu na ustanovenia článku II.15.3 môže [názov oddelenia, 
ústavu atď.] preto deklarovať nepriame náklady v rámci dohôd o grante podľa 7RP založené na svojich 
skutočných nepriamych nákladoch, napriek tomu, že si [príjemca] [tretia strana uvedená v osobitnej 
doložke č. 10] zvolil paušálnu sadzbu. 

 
 
31. PRÍSPEVOK DO ZÁRUČNÉHO FONDU 

Bez ohľadu na ustanovenia článku 6 sa predbežné financovanie uvedené v tomto článku vyplatí 
koordinátorovi takto: 

 
- prvá splátka predbežného financovania vo výške [uveďte sumu stanovenú v článku 6.1 po 

odpočítaní príspevku príjemcov do záručného fondu] EUR do 45 dní od nadobudnutia platnosti 
tejto dohody o grante, 

 
- druhá splátka predbežného financovania vo výške [príspevok príjemcov do záručného fondu, uveďte 

sumu stanovenú v článku 6.2] EUR, ktorú má Komisia previesť v mene príjemcov do záručného 
fondu uvedeného v článku II.20 po tom, ako Komisia fond zriadila a poverila jeho finančnou správou 
depozitnú banku. 

 
 

32. OSOBITNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA AKTIVÍT V RÁMCI PROJEKTU COST 

1. Všetky odkazy na príjemcov alebo konzorcium alebo koordinátora v tejto dohode o grante a v jej 
prílohách sa pokladajú za odkazy na príjemcu. 

 
2. Na túto dohodu o grante sa neuplatňuje obmedzenie výšky platieb na 90 % stanovené v článku II.6. 

2. 
 

3. Ak sa na základe zmeny a doplnenia tejto dohody o grante stanoví zvýšenie maximálneho 
finančného príspevku Únie stanoveného v článku 5.1, vyplatí sa ďalšie predbežné financovanie. 
Výška tohto predbežného financovania sa stanoví v zmene a doplnení. Článok 6 sa uplatňuje mutatis 
mutandis. 
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4. Príjemca zabezpečí, aby sa ustanovenia článku II.22 uplatňovali na konečných príjemcov akcií, ktoré 

príjemca financuje na základe tejto dohody o grante.  
 

5. Príjemca pri udeľovaní grantov konečným príjemcom dodržiava tieto podmienky: 
 

a.  Všetky granty udelené konečným príjemcom prispejú k celkovému cieľu projektu COST vytvoriť 
a podporovať medzivládny systém pre spoluprácu a vytváranie sietí európskych výskumných 
pracovníkov financovaných na vnútroštátnej úrovni a výskumných aktivít takisto financovaných 
na vnútroštátnej úrovni. 

 
b. Postupy udeľovania grantov sú otvorené a transparentné. Zakladajú sa na súťažnom prístupe 

zvyčajne založenom na systéme otvorených výziev s jasne stanovenými cieľmi a rozpočtom 
a vonkajším partnerským preskúmaním („peer review“). Konečné rozhodnutia o udelení grantu 
prijíma riadiaci výbor pre akciu alebo odborový výbor. Postupy sú podrobne stanovené v prílohe 
I k tejto dohode o grante. 

 
c. Granty sa poskytnú na tieto druhy aktivít: 

 
 1) činnosť odborových výborov COST; 

2) akcie COST (iniciatívy „zdola nahor“ pre koordináciu a vytváranie sietí na európskej 
úrovni založené na stálej otvorenej výzve); 

3) krátkodobé vedecké misie (KVM); 
 4) strediská odbornej prípravy; 
 5) šírenie a uverejňovanie vedeckých výsledkov; 

6) akákoľvek iná súvisiaca aktivita, ktorú strany odsúhlasili a je uvedená v prílohe I k tejto 
dohode o grante. 

 
d. Maximálne sumy finančnej podpory pre konečných príjemcov sú stanovené v prílohe I k tejto 

dohode o grante. 
 
 
33. DÔVERNÉ, UTAJOVANÉ ÚDAJE ALEBO INFORMÁCIE ALEBO NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY v 

súvislosti s článkom II.9. Dôvernosť (špecifické pre projekty týkajúce sa bezpečnosti) 
 

Článok II.9 dohody o grante sa nahrádza takto: 
 

1. Počas trvania projektu a v lehote 5 rokov po jeho ukončení alebo akejkoľvek inej následnej lehote 
stanovenej v dohode o konzorciu sa príjemcovia zaväzujú zachovávať dôvernosť údajov, 
dokumentov a iných materiálov, ktoré sú označené ako dôverné v súvislosti s vykonaním projektu 
(ďalej len „dôverné informácie“). Komisia sa zaväzuje zachovávať dôvernosť „dôverných informácií“ 
počas piatich rokov po dokončení projektu. Na základe riadne odôvodnenej žiadosti príjemcom môže 
Komisia súhlasiť s predĺžením tohto obdobia pri špecifických dôverných informáciách. 

 
Ak boli dôverné informácie oznámené ústne, ich dôverný charakter musí potvrdiť strana, ktorá ich 
zverejnila, a to písomne do 15 dní po zverejnení. 

 
2. Odsek 1 sa už viac neuplatňuje, ak: 

 
- sa dôverné informácie stali verejne dostupné iným spôsobom ako porušením povinností 

spojených s dôvernosťou, 
 

- strana, ktorá informácie zverejnila, následne informuje príjemcu o tom, že dôverné informácie už 
viac nie sú dôverné, 
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- dôverné informácie sú následne oznámené konečnému príjemcovi bez toho, aby tretia strana, 
ktorá je ich zákonným vlastníkom, mala povinnosť zachovávať ich dôvernosť, a na základe 
žiadnej povinnosti zachovávať dôvernosť. 

 
3. Príjemcovia sa zaviažu používať takéto dôverné informácie iba v súvislosti s vykonávaním projektu, 

pokiaľ nie je so zverejňujúcou stranou dohodnuté inak. 
 

4. Bez ohľadu na ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa pri spracovaní údajov, dokumentov a iných 
materiálov, pri ktorých sa stanovilo, že sa vyžaduje ochrana proti neoprávnenému zverejneniu a ktoré 
boli preto označené na základe bezpečnostnej klasifikácie (ďalej len „utajované informácie“), musia 
dodržiavať platné pravidlá stanovené príslušnými vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi 
predpismi a právnymi predpismi Európskeho spoločenstva a Európskej únie, vrátane vnútorných 
pravidiel Komisie na zaobchádzanie s utajovanými informáciami. Táto povinnosť sa uplatňuje aj na 
zaobchádzanie s nebezpečnými materiálmi alebo látkami a v prípade všetkých informácií alebo 
materiálov, ktoré podliehajú bezpečnostným obmedzeniam alebo kontrole pri vývoze alebo prevode. 
Ak má príjemca sídlo v tretej krajine alebo je medzinárodnou organizáciou, ktorá s Úniou alebo 
Euratomom uzatvorila osobitnú dvojstrannú dohodu v oblasti bezpečnosti, vrátane zaobchádzania 
s nebezpečnými materiálmi, ich spracovania alebo prevodu, uplatňuje sa aj takáto dvojstranná 
bezpečnostná dohoda. Príjemcovia zaručia, aby sa v dohode o konzorciu, ktorú medzi sebou 
uzatvorili, zohľadňovali príslušné bezpečnostné právne predpisy. 

 
 
34. PROJEKT ZAHŔŇAJÚCI KOORDINÁCIU S INÝM PROJEKTOM FINANCOVANÝM TREŤOU 

KRAJINOU V DÔSLEDKU KOORDINOVANEJ VÝZVY S TOUTO TREŤOU KRAJINOU  
 

1. Projekt sa koordinuje s projektom tretej krajiny s názvom [vložiť názov projektu tretej krajiny], ktorý je 
opísaný v prílohe I (ďalej len „projekt tretej krajiny“). 

 
2. Koordinačná dohoda 

Má sa za to, že príjemcovia uzatvorili koordinačnú dohodu s partnermi projektu tretej krajiny, ktorá 
musí byť v súlade s ustanoveniami tejto dohody o grante a dohody o konzorciu. Koordinačnou 
dohodou sa riadia okrem iného: 
 
i. vnútorná organizácia medzi projektmi vrátane postupov rozhodovania; 
 
ii. pravidlá týkajúce sa práv duševného vlastníctva (napríklad pravidlá týkajúce sa ochrany, šírenia, 
využívania a prístupových práv); 
 
iii. riešenie vnútorných sporov vrátane prípadov zneužívania právomoci; 
 
iv. dohody medzi partnermi týkajúce sa zodpovednosti, odškodnenia a utajenia. 

 
3. Vypovedanie 

Okrem prípadov stanovených v článku II.38 môže Komisia vypovedať dohodu o grante: 
 
- V prípade, keď sa projekt tretej krajiny nezačne do dňa stanoveného v prílohe I. V tomto prípade sa 

žiadne náklady, ktoré konzorcium vynaložilo v rámci projektu, nemôžu schváliť ani uznať za 
oprávnené na úhradu [Úniou] [Euratomom]. Akékoľvek predbežné financovanie poskytnuté 
konzorciu a všetky úroky, ktoré sa pripísali na základe predbežného financovania, sa musia v plnej 
výške vrátiť Komisii,  

 
- V prípade, keď sa príslušný projekt tretej krajiny ukončil alebo nedokáže splniť svoje technické 

alebo hospodárske záväzky vymedzené v prílohe I. 
V oboch prípadoch sa uplatňuje postup opísaný v článku II.38. 
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35.  ARBITRÁŽNA DOLOŽKA, KTORÁ SA MÁ POUŽIŤ IBA NA ŽIADOSŤ SUBJEKTOV, KTORÉ 

NEDOSTÁVAJÚ FINANČNÝ PRÍSPEVOK [ÚNIE] [EURATOMU], MAJÚ SÍDLO V TRETEJ KRAJINE, 
KTORÁ NIE JE PRIDRUŽENÁ K 7RP, A KTORÉ Z DÔVODU VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH 
PREDPISOV NEMÔŽU PODLIEHAŤ PRÁVOMOCI SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE 

 
1. Akýkoľvek spor medzi [Úniou] [Euratomom] a [názov príjemcu] (uvedený v tomto článku jednotlivo 

ako „strana“ a spoločne ako „strany“) týkajúci sa dohody o grante, ktorý sa nedá vyriešiť zmierom, sa 
postúpi na rozhodcovské konanie v súlade s ďalej stanoveným postupom. 
 

2. Strany sa môžu obrátiť na jediného rozhodcu vymenovaného na základe spoločnej dohody. 
V prípade nedosiahnutia dohody sa vymenuje rozhodcovský výbor zložený z troch rozhodcov. 
V takom prípade si každá strana vymenuje jedného rozhodcu. Títo dvaja určení rozhodcovia 
vymenujú tretieho rozhodcu, ktorý bude predsedom rozhodcovského výboru. 
 
Každá strana informuje druhú stranu o svojom zámere uchýliť sa k rozhodcovskému konaniu, pričom 
ju súčasne informuje o vymenovaní svojho rozhodcu. Ak do jedného mesiaca po doručení 
oznámenia strany o vymenovaní rozhodcu druhá strana neinformovala prvú stranu o rozhodcovi, 
ktorého vymenovala, prvá strana môže požiadať generálneho tajomníka stáleho rozhodcovského 
súdu, aby vymenoval druhého rozhodcu. 
 

3. Do jedného mesiaca po vymenovaní tretieho rozhodcu sa strany dohodnú na podmienkach 
pôsobnosti rozhodcovského výboru vrátane postupu, ktorý sa má dodržiavať. Ak sa po tejto lehote 
nedosiahne dohoda a vo všetkých prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje táto pôsobnosť, uplatňujú sa 
dobrovoľné pravidlá stáleho rozhodcovského súdu pre rozhodcovské konanie, do ktorého sú 
zapojené medzinárodné organizácie a štáty, alebo medzinárodné organizácie a súkromné strany, 
v závislosti od druhu príslušných subjektov.  
 

4. Rozhodcovské konania sa konajú v Bruseli. 
 

5.  Rozhodca alebo rozhodcovský výbor uplatňujú pri riešení sporu ustanovenia dohody o grante, aktov 
[Euratomu] [Európskeho spoločenstva a Európskej únie] týkajúcich sa 7RP, nariadenia 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet a jeho vykonávacích pravidiel 
a ďalších právnych predpisov [Euratomu a Európskej únie] [Európskeho spoločenstva a Európskej 
únie], a subsidiárne aj ustanovenia právnych predpisov [krajiny sídla povoľujúceho úradníka 
zodpovedného na základe vnútorných pravidiel týkajúcich sa plnenia všeobecného rozpočtu 
Európskej únie]. Rozhodca alebo rozhodcovský výbor uvedú v rozhodcovskom výroku podrobné 
dôvody svojho rozhodnutia. 
 

6. Rozhodcovský výrok je konečný a záväzný pre strany, ktoré výslovne súhlasia s tým, že sa vzdávajú 
svojho práva na akúkoľvek formu odvolania alebo revízie. 
 

7. Náklady, vrátane všetkých primeraných poplatkov, ktoré vynaložili strany na akékoľvek rozhodcovské 
konanie podľa tejto dohody, rozdelí rozhodca alebo rozhodcovský výbor medzi strany. 
 

8. Jazykom, ktorý sa má používať pri rozhodcovskom konaní, je angličtina. 
 
 
36. ŽIADNA NÁMIETKA KOMISIE PROTI PREVODU VLASTNÍCTVA ALEBO UDELENIU VÝHRADNÝCH 

LICENCIÍ PRÍJEMCAMI, KTORÍ NEDOSTÁVAJÚ FINANČNÉ PROSTRIEDKY 
 

Bez ohľadu na články II.27.4 a II.32.8 Komisia nenamieta proti prevodom vlastníctva nových znalostí na 
tretiu stranu alebo udeleniu výhradnej licencie na nové znalosti tretej strane so sídlom v tretej krajine, 
ktorá nie je pridružená k siedmemu rámcovému programu, ktoré plánujú uskutočniť príjemcovia, ktorí 
nedostávajú finančný príspevok [Únie] [Euratomu], pokiaľ sa plánovaný prevod alebo udelenie týka 
nových znalostí, ktoré vytvorili.  
 



Dohoda o grante podľa 7RP – Zoznam osobitných doložiek                                                        Verzia 8, 14.11.2011 

 18

36B. (ŠPECIFICKÉ PRE PROJEKTY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI)  ŽIADNA NÁMIETKA KOMISIE PROTI 
PREVODU VLASTNÍCTVA ALEBO UDELENIU VÝHRADNÝCH LICENCIÍ PRÍJEMCAMI, KTORÍ 
NEDOSTÁVAJÚ FINANČNÉ PROSTRIEDKY 

 

Bez ohľadu na články II.27.4 a II.32.8 Komisia nenamieta proti prevodom vlastníctva nových 
znalostí na tretiu stranu alebo udeleniu výhradnej licencie na nové znalosti tretej strane so 
sídlom v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k siedmemu rámcovému programu, ktoré plánujú 
uskutočniť príjemcovia so sídlom v tejto tretej krajine, ktorí nedostávajú finančný príspevok Únie, 
pokiaľ sa plánovaný prevod alebo udelenie týka nových znalostí, ktoré vytvoril tento príjemca na 
základe svojich vlastných východiskových znalostí. 

 
 
37. PRÁVA NA PRÍSTUP K NOVÝM ZNALOSTIAM NA ÚČELY EURATOMU  
 

Euratom využíva práva na prístup bez licenčného poplatku k novým znalostiam vytvoreným v rámci 
projektu na účely rokovania o dohodách o medzinárodnom výskume a spolupráci v oblasti jadrovej 
energie, uzatvárania týchto dohôd a zapojenia sa do nich. Takéto prístupové práva zahŕňajú právo na 
udelenie sublicencie na uvedené nové znalosti zúčastneným tretím stranám v súlade s ustanoveniami 
príslušnej dohody o spolupráci. 

 
 
38. OSOBITNÝ PRÍPAD, KEĎ SÚ KOORDINÁTOROM ZARIADENIA PRE STREDOŠKOLSKÉ 

A VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE A VEREJNÉ ORGÁNY A KEĎ SA TRETEJ STRANE 
VYTVORENEJ, KONTROLOVANEJ ALEBO PRIDRUŽENEJ KU KOORDINÁTOROVI UDELÍ 
„POVOLENIE RIADIŤ“ 

 
Bankový účet uvedený v článku 5 je bankový účet [vložiť názov tretej strany s „povolením riadiť“]. 
Finančný príspevok [Únie] [Euratomu] sa platí [vložiť názov tretej strany s „povolením riadiť“], ktorá ho 
dostáva v mene koordinátora, ktorý ho zase dostáva v mene konzorcia. Zaplatením finančného príspevku 
[Únie] [Euratomu] tomuto subjektu zaniká povinnosť Komisie týkajúca sa platieb.  

 
Koordinátor môže poveriť tento subjekt úlohami uvedenými v článku II.2.3 písm. a), b) a c). Koordinátor 
nesie výhradnú zodpovednosť sa za finančný príspevok [Únie] [Euratomu] a za dodržanie ustanovení 
dohody o grante. 

 
 
39. OTVORENÝ PRÍSTUP [CHARAKTERISTICKÝ PRE TEMATICKÉ OBLASTI „ZDRAVIE“, 

„ENERGETIKA“, „ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (VRÁTANE ZMENY KLÍMY)“, „INFORMAČNÉ 
A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE“ (VÝZVA 2 A 4) A „SOCIO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÉ 
VEDY“, AKO AJ K ČINNOSTIAM „VÝSKUMNÉ INFRAŠTRUKTÚRY“ (ELEKTRONICKÉ 
INFRAŠTRUKTÚRY) A „VEDA V SPOLOČNOSTI“] 
 
Okrem článku II.30.4 príjemcovia uložia elektronickú kópiu uverejnenej verzie alebo konečný rukopis 
vedeckej publikácie schválený na uverejnenie týkajúci sa nových znalostí uverejnených pred záverečnou 
správou alebo po nej do inštitucionálnej alebo predmetovej schránky v čase uverejnenia.  

Od príjemcov sa vyžaduje, aby sa v maximálnej možnej miere snažili zabezpečiť, aby táto elektronická 
kópia bola bezplatne a v elektronickej podobe k dispozícii komukoľvek prostredníctvom tejto schránky: 
- bezprostredne, ak je vedecká publikácia vydaná ako „voľne prístupná“, t. j. ak je elektronická verzia 

k dispozícii aj bezplatne prostredníctvom vydavateľa, alebo 
- do [X6] mesiacov od vydania. 

 
                                                 
6 Číslo X bude 6 mesiacov v tematických oblastiach „Zdravie“, „Energetika“, „Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)“ a „Informačné 
a komunikačné technológie“ (výzva 2 a  4) a činnosti „Výskumné infraštruktúry“ (elektronické infraštruktúry) a 12 mesiacov v tematickej 
oblasti „Socio-ekonomické a humanitné vedy“ a činnosti „Veda v spoločnosti“. 



Dohoda o grante podľa 7RP – Zoznam osobitných doložiek                                                        Verzia 8, 14.11.2011 

 19

 
40. ŠÍRENIE NOVÝCH ZNALOSTÍ (ŠPECIFICKÁ DOLOŽKA K TÉME „VEDA V SPOLOČNOSTI“ – 

POUŽIJE SA LEN NA KOORDINÁCIU A PODPORU ČINNOSTI, AK SA TAKÉTO POUŽITIE UVÁDZA 
V PRACOVNOM PROGRAME) 

 
Komisia je oprávnená uverejňovať všetky nové znalosti šírené konzorciom v akejkoľvek podobe a na 
akomkoľvek médiu alebo prostredníctvom akéhokoľvek média, a to najmä prostredníctvom poskytovateľa 
informácií na európskej úrovni jednajúceho v jej mene. Na zlepšenie dostupnosti týchto nových znalostí 
pre tretie strany môže [Komisia] takéto nové znalosti akokoľvek upravovať vrátane ich prekladov. Každá 
tretia strana môže takto uverejnené nové znalosti bezplatne využívať na nekomerčné účely na 
vzdelávanie. 

 
Na tento účel poskytne konzorcium Komisii prostredníctvom koordinátora elektronickú kópiu uvedených 
nových znalostí pri ich šírení a zabezpečí získanie všetkých potrebných povolení, ako aj to, že nebudú 
prijaté žiadne právne záväzky, ktoré by mohli byť v rozpore s touto doložkou. 
 

41. DOPLŇUJÚCE DOHODY O GRANTE 

1. Okrem ustanovení článku II.1 sa v tejto dohode o grante uplatňujú tieto vymedzenia pojmov: 

a) Doplňujúce dohody o grante sú dohody uzavreté s Úniou, ktorých predmetom je práca dopĺňajúca 
projekt, v zmysle v odseku 2. 

b) Ďalší príjemca je príjemca doplňujúcej dohody o grante k tejto dohode o grante. 

2.  Táto dohoda o grante dopĺňa [dohodu/dohody o grante číslo, názov projektu/koordinátor] 
{dohodu/dohody o grante uzavretú(-é) na základe výsledkov výzvy/výziev [názov výzvy/výziev]}.  

3.  Ďalší príjemcovia majú všetky práva a povinnosti príjemcov v zmysle článkov II.32, II.33 a II.34 
prílohy II {Práva na prístup}. V prípade ďalších príjemcov sa tieto práva a povinnosti obmedzujú len 
na nové znalosti a netýkajú sa východiskových znalostí. Ďalší príjemcovia nie sú na účely tejto 
dohody o grante členmi konzorcia. 

4.  Koordinátor poskytne koordinátorovi/koordinátorom doplňujúcej(-ich) dohody/dohôd o grante kópie 
správ uvedených v článku II.4 ods. 1 písm. a), článku II.4 ods. 2 písm. a) a článku II.4 ods. 2 písm. b) 
prílohy II. Ďalší príjemcovia budú s týmito informáciami zaobchádzať v súlade s článkom II.9 
{Dôvernosť} a časťou C prílohy II {Práva duševného vlastníctva, využívanie a šírenie}.  

5.  Koordinácia medzi doplňujúcimi dohodami o grante: 

a) V prípade ďalších príjemcov sa vychádza z toho, že uzavreli písomnú dohodu o koordinácii medzi 
doplňujúcimi dohodami o grante. 

b) V záujme zabezpečenia súdržnosti práce vykonanej podľa doplňujúcich dohôd o grante, budú 
príjemcovia povinní vytvárať spolu so zástupcami doplňujúcich dohôd o grante grémiá a poradné 
štruktúry a participovať na ich práci. Príjemcovia týchto doplňujúcich dohôd o grante sa budú 
spoločne zaoberať spoluprácou a synchronizáciou činností, okrem iného aj v otázkach ako správa 
výsledkov, spoločné stanovovanie noriem, zapojenie MSP, prepojenie s činnosťami v oblasti 
regulácie a politiky, ako aj spoločné činnosti šírenia informácií a zvyšovania informovanosti. 
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