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II.1. Definitioner 
 
1. "adgangsret": licenser og brugerrettigheder til forgrundsviden eller baggrundsviden  
 
2. "associeret enhed": en juridisk enhed, der er underlagt en modtagers direkte eller indirekte 

kontrol eller er underlagt den samme direkte eller indirekte kontrol som modtageren, idet en 
sådan kontrol kan antage følgende former: 

 
a) direkte eller indirekte besiddelse af mere end 50 % af de udstedte kapitalandele i den 
pågældende juridiske enhed efter disses pålydende værdi eller stemmeflertallet af denne 
enheds aktionærer eller medejere 
 
b) direkte eller indirekte besiddelse, de facto eller de jure, af beslutningsmagten i den 
pågældende juridiske enhed 

 
3. "associeret land": et tredjeland, der er part i en international aftale indgået med Fællesskabet, 

og som i henhold til eller på grundlag af denne aftale bidrager til finansieringen af en del af 
eller hele syvende rammeprogram 

 
4. "baggrundsviden": viden, som er nødvendig for at gennemføre projektet eller udnytte 

forgrundsviden, og som modtagerne besidder, før de tiltræder denne aftale, samt 
ophavsrettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder til denne viden, når de har 
indgivet ansøgning om disse rettigheder, før de tiltræder denne aftale 

 
5. "formidling": offentliggørelse af forgrundsviden på alle andre egnede måder end dem, der 

følger af formaliteterne i forbindelse med beskyttelse af den, herunder ved offentliggørelse af 
forgrundsviden i et hvilket som helst medie 

6. "rimelige vilkår": passende vilkår, herunder eventuelle finansielle betingelser, der tager 
hensyn til de særlige forhold i forbindelse med en anmodning om adgangsret, såsom den 
faktiske eller potentielle værdi af den forgrunds- eller baggrundsviden, som der anmodes om 
adgang til, og/eller omfanget, varigheden eller andre forhold vedrørende den påtænkte 
nyttiggørelse  

 
7. "forgrundsviden": resultater, herunder viden, der opstår under projektet, uanset om de kan 

beskyttes. Begrebet resultater omfatter også ophavsrettigheder, designrettigheder, 
patentrettigheder, plantesortsrettigheder og lignende former for beskyttelse 

 
8. "nyttiggørelse": direkte eller indirekte udnyttelse af forgrundsviden til videre forskning ud 

over den, der er omfattet af projektet, til at udvikle, skabe og markedsføre et produkt eller en 
proces eller til at skabe og udbyde en tjeneste 

9. "tredjeland": en stat, der ikke er en medlemsstat 
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10. "uregelmæssighed": enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse eller misligholdelse af 
en forpligtelse, som kan tilskrives en modtagers handling eller undladelse, der skader eller 
kunne skade De Europæiske Fællesskabers almindelige budget eller budgetter, der forvaltes af 
Fællesskaberne, ved afholdelse af en uretmæssig udgift 

 
11. "offentligt organ": en juridisk enhed, der er etableret som offentligt organ ifølge national ret, 

eller en international organisation. 
 
12. En juridisk enhed betegnes som "almennyttig", hvis den betragtes som sådan ifølge national 

eller international ret  
 
13. "forskningsorganisation": en juridisk enhed, der er oprettet som en almennyttig organisation, 

og hvis hovedformål bl.a. er at udføre forskning eller teknologisk udvikling 
 
14. "SMV'er": mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder som defineret i 

henstilling 2003/361/EF i udgaven af 6. maj 2003. 
 
  

Del A  PROJEKTETS GENNEMFØRELSE 

AFSNIT 1 – ALMINDELIGE PRINCIPPER 
 

 

II.2. Specifikke resultatkrav til modtageren 

Modtageren: 

a) udfører det krævede arbejde som beskrevet i bilag I. Når det er nødvendigt for at 
gennemføre projektet, kan modtageren dog i henhold til betingelserne i artikel II.6 eller 
en særbestemmelse i artikel 6 anmode tredjeparter om at udføre visse opgaver. 
Modtageren kan benytte ressourcer, der stilles til rådighed af en tredjepart, til at udføre 
sin del af arbejdet 

b) sikrer, at alle aftaler eller kontrakter vedrørende projektet, der indgås mellem modtageren 
og enhver tredjepart, indeholder bestemmelser om, at denne tredjepart samt den revisor, 
der udarbejder attesten for udgiftsopgørelserne eller metodologien, ingen rettigheder har 
over for Kommissionen i henhold til denne tilskudsaftale  

c) sikrer, at Kommissionens og Revisionsrettens ret til at gennemføre revisioner udvides til 
også at omfatte revision og kontrol af eventuelle tredjeparter, hvis omkostninger helt 
eller delvist dækkes af Fællesskabets finansieringstilskud, på de vilkår og betingelser, der 
er opstillet i denne tilskudsaftale  

d) sikrer, at de betingelser, der gælder for denne i henhold til artikel II.3, stk. 4, og artikel 
II.8, II.9, II.10, II.11, II.12 og II.20, også finder anvendelse på enhver tredjemand, hvis 
omkostninger kræves dækket under projektet i medfør af bestemmelserne i denne 
tilskudsaftale  

e) sikrer, at de tildelte opgaver udføres korrekt og rettidigt 

f) underretter i tide Kommissionen om: 
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• navnet på den/de personer, der skal forvalte og overvåge dennes arbejde, og 
kontaktoplysninger samt eventuelle ændringer af disse oplysninger 

• enhver hændelse, der vil kunne påvirke projektets gennemførelse og 
Fællesskabets rettigheder 

• enhver ændring af dennes officielle navn, adresse og juridiske repræsentanter og 
enhver ændring af dennes juridiske, økonomiske, organisatoriske eller tekniske 
situation, herunder ændringer i kontrollen og navnlig ændringer i status hvad 
angår almennyttige offentlige organer, sekundære og højere 
uddannelsesinstitutioner, forskningsorganisationer og SMV'er   

• enhver omstændighed, som berører de betingelser for deltagelse, der er opstillet i 
deltagelsesreglerne1, finansforordningen2 og gennemførelsesbestemmelserne3 

hertil, eller andre krav i tilskudsaftalen, navnlig hvis og når et af kriterierne for 
støtteberettigelse ikke længere opfyldes inden for projektets løbetid.  

g) tilstiller direkte Kommissionen, herunder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), og Revisionsretten alle de oplysninger, der anmodes om i forbindelse med 
kontroller og revisioner 

h) deltager i alle relevante møder om tilsyn med og overvågning og evaluering af projektet  

i) tager alle nødvendige skridt til at undgå forpligtelser, der er uforenelige med 
forpligtelserne i denne tilskudsaftale, og informerer Kommissionen om eventuelle 
uundgåelige forpligtelser, der måtte opstå i tilskudsaftalens løbetid, og som kan have 
indflydelse på modtagerens forpligtelser i henhold til tilskudsaftalen 

j) sikrer overholdelse af rammebestemmelserne for statsstøtte 

k) gennemfører projektet i overensstemmelse med grundlæggende etiske principper 

l) søger at fremme lige muligheder for mænd og kvinder i forbindelse med 
projektgennemførelsen 

m) tager hensyn til de almindelige principper i Kommissionens henstilling af 11. marts 2005 
om det europæiske charter for forskere og adfærdskodeksen for ansættelse af forskere, 
navnlig med hensyn til arbejdsforhold, gennemsigtighed i ansættelsesprocessen og den 
faglige udvikling af de forskere, der rekrutteres til projektet  

n) træffer alle nødvendige forholdsregler for at undgå enhver risiko for interessekonflikter i 
tilknytning til økonomiske interesser, politiske eller nationale tilhørsforhold, 
familiemæssige eller følelsesmæssige bånd eller enhver anden interesse, der vil kunne 
påvirke en upartisk og objektiv gennemførelse af projektet.  

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006, EUT L 391 af 30.12.2006, 

s. 1. 

2 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002, EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, senest ændret ved 
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 af 13. december 2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1), samt 
efterfølgende ændringer. 

3 Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002, EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1, 
senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1248/2006 (EUT L 227 af 19.8.2006, s. 3), samt efterfølgende 
ændringer. 
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AFSNIT 2 – RAPPORTERING OG BETALINGER 
 

II.3. Rapporter og projektleverancer 

1. Modtageren fremsender en periodisk rapport til Kommissionen for hver 
indberetningsperiode inden 60 dage efter udløbet af den pågældende periode. Rapporten skal 
indeholde: 

a) en oversigt, herunder et resumé, der er egnet til offentliggørelse, over de fremskridt, der 
er gjort med hensyn til at realisere projektets mål, med en beskrivelse af de resultater, der 
er opnået, og de milepæle og projektleverancer, der er overholdt som fastsat i bilag I. 
Rapporten skal også sammenholde det arbejde, der forventes udført i henhold til bilag I, 
med det arbejde, der rent faktisk er udført  

b) en redegørelse for de anvendte ressourcer og   

c) en udgiftsopgørelse.  

2. Modtageren fremsender en endelig rapport til Kommissionen inden 60 dage efter projektets 
afslutning. Rapporten skal indeholde: 

a) en kortfattet endelig rapport, som er egnet til offentliggørelse, og som omhandler 
resultaterne, konklusionerne og den samfundsøkonomiske effekt af projektet  

b) en rapport, der beskriver projektets bredere samfundsmæssige konsekvenser, bl.a. 
med hensyn til ligestillingstiltag, etiske spørgsmål, bestræbelser på at inddrage andre 
aktører og fremme en højere grad af bevidstgørelse samt planen for nyttiggørelse og 
formidling af forgrundsviden. 

3. Der fremlægges en attest for udgiftsopgørelser vedrørende anmodninger om 
mellemliggende betalinger og endelige betalinger, såfremt det fællesskabstilskud, som 
modtageren gør krav på til godtgørelse af omkostninger, mindst svarer til 375 000 EUR, når 
det sammenlægges med alle tidligere udbetalinger, for hvilke der ikke er fremlagt en attest 
for udgiftsopgørelser. Denne attest fremsendes i form af en detaljeret beskrivelse, hvis 
rigtighed er bekræftet af modtagerens eksterne revisor (skema D - bilag VII). For projekter, 
der løber over højst to år, fremlægges der dog kun en attest for udgiftsopgørelser vedrørende 
krav om endelige betalinger, såfremt det finansieringstilskud fra Fællesskabet, som 
modtageren gør krav på til godtgørelse af omkostninger, mindst svarer til 375 000 EUR, når 
det sammenlægges med alle tidligere udbetalinger. 

Attester for udgiftsopgørelser skal godtgøre, at de omkostninger, der kræves dækket, og de 
indtægter, der er anmeldt i den periode, hvor de er optjent, samt erklæringen om 
renteindtægt fra forskud opfylder betingelserne i denne tilskudsaftale. Hvis tredjeparters 
omkostninger kræves dækket i henhold til tilskudsaftalen, skal disse omkostninger 
certificeres efter bestemmelserne i denne artikel. Revisoren skal i sin attest erklære, at der 
ikke foreligger nogen interessekonflikt mellem den pågældende og modtageren med hensyn 
til udarbejdelsen af denne attest. 

Kommissionen kan efter eget skøn imødekomme modtagerens anmodning om at måtte 
fremlægge en attest vedrørende den metodologi for beregning af omkostninger, der er 
anvendt forud for fremsættelsen af dennes krav med hensyn til både personlige og indirekte 
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omkostninger, samt de tilhørende kontrolordninger. Denne attest fremsendes i form af en 
detaljeret beskrivelse, hvis rigtighed er bekræftet af modtagerens eksterne revisor (skema E 
- bilag VII). Når Kommissionen har accepteret denne attest, gælder kravet om, at der skal 
fremlægges en foreløbig attest for udgiftsopgørelser vedrørende anmodninger om 
mellemliggende betalinger, ikke længere.  
 
Attester vedrørende udgiftsopgørelser og metodologi udarbejdes og certificeres af en ekstern 
revisor og udstedes i overensstemmelse med vilkårene i bilag VII til denne tilskudsaftale. 
Modtageren kan frit vælge en hvilken som helst kvalificeret ekstern revisor, herunder sin 
normale eksterne revisor, forudsat at følgende kumulative krav er opfyldt: 

i) revisoren skal være uafhængig af modtageren  

ii) revisoren skal være kvalificeret til at udføre lovpligtige revisioner af 
regnskabsbilag i henhold til Rådets ottende direktiv om lovpligtig revision af 
årsregnskaber og konsoliderede regnskaber4 eller andre fællesskabsregler, der 
træder i stedet for dette direktiv. Modtagere, der er etableret i tredjelande, skal 
overholde de nationale bestemmelser på det samme område, og den fremlagte 
attest for udgiftsopgørelser skal indeholde en uafhængig redegørelse for de 
faktiske resultater baseret på de procedurer, der er fastlagt af Fællesskabet. 

Offentlige organer, sekundære og højere uddannelsesinstitutioner og 
forskningsorganisationer kan vælge at lade en kompetent offentligt ansat udstede deres 
attest for udgiftsopgørelser og metodologi, forudsat at de relevante nationale myndigheder 
har fastslået, at den kompetente offentligt ansatte har juridisk kapacitet til at revidere den 
pågældende enhed, og at det er muligt at sikre den ansattes uafhængighed, navnlig med 
hensyn til udarbejdelse af udgiftsopgørelser. 

Attester udstedt af eksterne revisorer i henhold til denne artikel begrænser ikke modtagerens 
erstatningsansvar og heller ikke Fællesskabets rettigheder i medfør af denne tilskudsaftale.  

4. Modtageren indsender rapporterne og de øvrige projektleverancer i elektronisk form til 
Kommissionen. Skema C skal desuden underskrives af den/de bemyndigede personer i 
modtagerens organisation, attesterne for udgiftsopgørelser og metodologi skal underskrives 
af en bemyndiget person i revisionsfirmaet, og originalerne skal sendes til Kommissionen. 

5. Rapporternes form og indhold skal stemme overens med Kommissionens anvisninger og 
retningslinjer. 

6. De rapporter, som fremsendes til Kommission, og som skal offentliggøres, skal være af en 
kvalitet, der gør dem egnede til direkte offentliggørelse, og når de sendes til Kommissionen i 
en sådan form, indikerer det, at de ikke indeholder fortroligt materiale. 

7. De projektleverancer, der er nævnt i bilag I, skal fremsendes som angivet i dette bilag. 

8. Kommissionen kan hente hjælp fra eksterne eksperter, når den skal analysere og evaluere 
rapporterne og projektleverancerne.  

                                                 
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og 
konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets 
direktiv 84/253/EØF. 
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II.4. Godkendelse af rapporter og projektleverancer, betalingsfrist  

1. Ved afslutningen af hver indberetningsperiode evaluerer Kommissionen de projektrapporter 
og -leverancer, der kræves i medfør af bestemmelserne i bilag I, og foretager de tilsvarende 
udbetalinger senest 105 dage efter deres modtagelse, medmindre tidsfristen, betalingen eller 
projektet er blevet suspenderet.  

2. Tilskuddet udbetales, når Kommissionen har godkendt rapporterne og/eller 
projektleverancerne. Selv om Kommissionen ikke har fremsendt et svar inden for denne 
tidsfrist, betyder det ikke, at den har godkendt dem. Kommissionen skal imidlertid sende et 
skriftligt svar til modtageren i overensstemmelse med stk. 3. Kommissionen kan afvise 
rapporter og projektleverancer, selv om betalingsfristen er udløbet. Godkendelse af 
rapporterne er ikke ensbetydende med anerkendelse af deres formelle rigtighed eller af 
ægtheden af de erklæringer og oplysninger, de indeholder, og indebærer ikke, at de ikke kan 
revideres eller ændres. 

3. Når Kommissionen har modtaget rapporterne, kan den:  

a) godkende rapporterne og projektleverancerne, enten helt eller delvist, eller gøre 
godkendelsen betinget af visse krav 

 
b) afvise rapporterne og projektleverancerne og anføre en rimelig begrundelse herfor og 

eventuelt indlede proceduren for hel eller delvis ophævelse af tilskudsaftalen  

c) suspendere tidsfristen, hvis en eller flere rapporter eller relevante projektleverancer ikke 
er blevet fremsendt eller er ufuldstændige, eller hvis der er behov for præciseringer eller 
yderligere oplysninger, eller det er usikkert, om de omkostninger, der er anført i 
udgiftsopgørelsen, er støtteberettigede, og/eller der foretages supplerende kontrol. 
Suspensionen ophæves, når den sidste rapport eller projektleverance eller de ønskede 
yderligere oplysninger modtages af Kommissionen, eller Kommissionen beslutter at 
foretage en mellemliggende delvis betaling i henhold til stk. 4. 

Kommissionen underretter modtageren skriftligt om en sådan suspension og om de 
betingelser, der skal være opfyldt, for at suspensionen kan ophæves. 

Suspensionen får virkning fra den dato, hvor Kommissionen sender sin meddelelse herom  

d) suspendere udbetalingen, uanset hvornår det sker, for hele eller en del af det beløb, der 
skal udbetales til modtageren: 

• hvis det udførte arbejde ikke svarer til bestemmelserne i tilskudsaftalen  

• hvis modtageren skal tilbagebetale et beløb, der er modtaget i ulovlig statsstøtte, til 
den pågældende stat 

• hvis bestemmelserne i tilskudsaftalen er blevet overtrådt, eller der er en mistanke 
eller formodning herom, navnlig i kølvandet på eventuelle revisioner og kontroller 
som omhandlet i artikel II.20 og II.21  

• hvis der er mistanke om, at modtageren har begået en uregelmæssighed i 
forbindelse med tilskudsaftalens gennemførelse  

• hvis der er mistanke om, eller det er fastslået, at modtageren har begået en 
uregelmæssighed i forbindelse med gennemførelsen af en anden tilskudsaftale, der 
finansieres over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget eller over 
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budgetter, der forvaltes af Fællesskaberne. I disse tilfælde suspenderes 
udbetalingerne, hvis uregelmæssigheden (eller den formodede uregelmæssighed) 
er alvorlig og systematisk og vil kunne påvirke den aktuelle tilskudsaftale i negativ 
retning. 

Når Kommissionen suspenderer udbetalingerne, underretter den behørigt modtageren om 
årsagerne til, at alle eller en del af betalingerne indstilles. 

4.  Kommissionen kan foretage en mellemliggende delvis betaling, hvis visse rapporter eller 
projektleverancer ikke fremsendes som krævet eller ikke godkendes fuldt ud eller ubetinget. 
Rapporter og projektleverancer, der vedrører en bestemt indberetningsperiode og fremsendes 
for sent, evalueres sammen med rapporterne og projektleverancerne for den næste 
indberetningsperiode. 

5. Hvis tidsfristen for godkendelse af rapporter og udbetalinger er udløbet, og Kommissionen 
ikke har suspenderet denne frist, betaler Kommissionen morarenter i henhold til betingelserne i 
finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne hertil til den sats, Den Europæiske 
Centralbank anvender på sine refinansieringstransaktioner i euro, forhøjet med 3,5 
procentpoint. Den referencesats, hvortil forhøjelsen skal lægges, er den sats, der er gældende 
den første dag i den måned, hvor betalingsfristen udløber, som offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, serie C.  

Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, når modtagerne er offentlige organer i EU's 
medlemsstater.  

Der betales morarenter for tidsrummet fra den dato, hvor betalingsfristen udløber (medregnes 
ikke), til og med den dato, hvor Kommissionens konto debiteres beløbet. Ved beregningen af 
det endelige tilskud behandles renterne ikke som en indtægt i forbindelse med projektet. 
Sådanne renter betragtes ikke som en del af Fællesskabets finansieringstilskud.  

6. Hvis Kommissionen suspenderer tidsfristen, udbetalingen eller projektet, kan det ikke 
betragtes som en forsinkelse af betalingen.  

7. Efter projektets afslutning kan Kommissionen beslutte ikke at udbetale det relevante 
fællesskabstilskud, forudsat at den en måned i forvejen har givet skriftlig meddelelse om, at 
den ikke har modtaget en rapport, en attest for udgiftsopgørelserne eller enhver anden form for 
projektleverance. 

8. Kommissionen informerer modtageren om beløbet af den endelige udbetaling af Fællesskabets 
finansieringstilskud og begrunder dette beløb. Modtageren råder over en frist på to måneder 
fra modtagelsen til at fremsætte eventuelle begrundede indvendinger. Efter udløbet af denne 
frist tages der ikke længere hensyn til sådanne anmodninger, og modtageren anses for at have 
accepteret Kommissionens beslutning. Kommissionen forpligter sig til at give et skriftligt, 
begrundet svar inden to måneder regnet fra modtagelsesdatoen. Denne procedure ændrer ikke 
ved modtagerens mulighed for at klage over Kommissionens beslutning.  

II.5. Retningslinjer for udbetaling 

1. Kommissionen udbetaler følgende beløb:  

a) et forskud i henhold til artikel 5  



FP7 Aftale om Marie Curie-tilskud – Bilag II 

 9

b) for projekter, der strækker sig over flere indberetningsperioder, foretager 
Kommissionen mellemliggende betalinger af Fællesskabets finansieringstilskud 
svarende til det beløb, der er godkendt for hver indberetningsperiode  

c) Kommissionen foretager den endelige udbetaling af Fællesskabets 
finansieringstilskud svarende til det beløb, der er godkendt for den sidste 
indberetningsperiode, med eventuelle justeringer.  

Er det relevante fællesskabstilskud lavere end det tilskud, der allerede er udbetalt til 
modtageren, inddriver Kommissionen differencen. 

Er det relevante fællesskabstilskud højere end det beløb, der allerede er udbetalt til 
modtageren, udbetaler Kommissionen differencen i forbindelse med den endelige 
udbetaling inden for de grænser, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, og artikel II.18. 

2. De samlede forskudsbetalinger og mellemliggende betalinger må ikke udgøre over 90 % af det 
maksimale finansieringstilskud fra Fællesskabet, der er fastlagt i artikel 4. 

3. Kommissionen udbetaler alle beløb i euro. 

4. Omkostninger angives i euro. Modtagere med konti i andre valutaer end euro skal angive 
omkostningerne ved hjælp af den omregningskurs, som Den Europæiske Centralbank 
offentliggør, og som ville have været gældende på den dato, hvor de faktiske omkostninger 
påløb, eller den kurs, der var gældende på den første dag i den måned, der følger efter 
indberetningsperiodens afslutning. Modtagere med konti i euro skal omregne omkostninger, 
der er afholdt i andre valutaer, i overensstemmelse med deres sædvanlige regnskabspraksis. 

5.  Den bankkonto, der er nævnt i artikel 4, stk. 3, skal gøre det muligt at identificere 
Fællesskabets finansieringstilskud og renter vedrørende dette tilskud. Herudover skal 
modtagerens eller mellemmændenes regnskabsmetoder gøre det muligt at identificere 
Fællesskabets finansieringstilskud samt renteindtægter eller andre opnåede fordele. 

6. Alle betalinger kan underkastes en revision eller gennemgang og justeres eller inddrives på 
grundlag af resultaterne af denne revision eller gennemgang. 

7. Kommissionens betalinger anses for at have fundet sted på den dato, hvor Kommissionens 
konto debiteres.  

AFSNIT 3 – GENNEMFØRELSE 

II.6. Underentreprise  

1. En underkontrahent er en tredjepart, der har indgået en aftale på kommercielle betingelser 
med modtageren med henblik på at udføre en del af arbejdet i forbindelse med projektet, 
uden at modtageren fører direkte tilsyn med det, og uden at være underlagt denne. 

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 i 
henhold til tilskudsaftalen og forbliver eneansvarlig for projektets gennemførelse og for 
overholdelsen af tilskudsaftalens bestemmelser.  

Bestemmelserne om underkontrahenter i denne tilskudsaftale gælder også for eksterne 
revisorer, der certificerer udgiftsopgørelser eller en metodologi. 
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2. Er det nødvendigt for modtageren at udlicitere visse dele af det arbejde, der skal udføres, 
skal følgende betingelser være opfyldt:  

- underkontrakter må kun omfatte gennemførelsen af en begrænset del af projektet  

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

- når modtageren indgår underkontrakter, berører det ikke dennes rettigheder og 
forpligtelser i forhold til baggrundsviden og forgrundsviden 

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

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

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

II.7. Suspension af projektet  

1. Modtageren underretter straks Kommissionen om enhver hændelse, der berører eller 
forsinker projektets gennemførelse.   

2. Modtageren kan foreslå at suspendere hele projektet eller en del af det, hvis force majeure 
eller ekstraordinære omstændigheder gør dets gennemførelse unødigt vanskelig eller 
uøkonomisk. Modtageren underretter straks Kommissionen om sådanne omstændigheder, 
herunder om alle begrundelser og oplysninger i tilknytning til hændelsen, og meddeler den, 
hvornår arbejdet på projektet ventes genoptaget. 

3. Kommissionen kan suspendere hele projektet eller en del af det, når den mener, at 
modtageren ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til denne tilskudsaftale. Den meddeler 
straks modtageren begrundelsen herfor samt de betingelser, der skal opfyldes, for at arbejdet 
kan genoptages. Suspensionen får virkning 10 dage efter, at modtageren har modtaget 
meddelelsen. 

4. I den periode, hvor projektet er suspenderet, kan ingen udgifter konteres projektet for 
gennemførelse af dele af det projekt, der er blevet suspenderet.  

5. Suspensionen af hele projektet eller en del heraf kan ophæves, når parterne i tilskudsaftalen 
er nået til enighed om at videreføre projektet, og de eventuelle ændringer, der måtte være 
nødvendige, f.eks. en forlængelse af projektets varighed, er blevet genstand for en skriftlig 
ændring. 

II.8. Fortrolighed 

1. Modtageren forpligter sig i projektets løbetid og i fem år efter dets afslutning til at sikre 
fortroligheden af alle data, dokumenter eller andet materiale, der er klassificeret som 
fortroligt i forbindelse med projektets gennemførelse ("fortrolige oplysninger"). 
Kommissionen forpligter sig til at sikre fortroligheden af "fortrolige oplysninger" i fem år 
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efter projektets afslutning. Kommissionen kan på grundlag af en behørigt dokumenteret 
anmodning fra modtageren indvilge i at forlænge denne periode for specifikke fortrolige 
oplysninger. 

Når fortrolige oplysninger er givet mundtligt, skal den meddelende part inden 15 dage efter 
formidlingen bekræfte skriftligt, at disse oplysninger er fortrolige. 

2. Stk. 1 finder ikke længere anvendelse, når: 

- de fortrolige oplysninger bliver offentligt tilgængelige uden tilsidesættelse af krav om 
fortrolighed 

- den meddelende part efterfølgende underretter den modtagende part om, at de fortrolige 
oplysninger ikke længere er fortrolige 

- de fortrolige oplysninger efterfølgende videregives til den modtagende part, uden at en 
tredjepart, der lovligt er i besiddelse heraf og ikke er underlagt noget krav om 
fortrolighed, pålægges at fortroligholde dem 

- det fremgår af andre bestemmelser i denne tilskudsaftale, at de fortrolige oplysninger må 
videregives eller meddeles 

- det bestemmes i modtagerens nationale lovgivning, at de fortrolige oplysninger må 
videregives eller meddeles. 

3. Modtageren forpligter sig til kun at anvende sådanne fortrolige oplysninger i forbindelse 
med projektets gennemførelse, medmindre andet er aftalt med den meddelende part. 

4. Uanset bestemmelserne ovenfor skal data, dokumenter eller andet materiale, der er 
klassificeret ("klassificerede oplysninger") eller underlagt sikkerhedsrestriktioner eller 
eksport- eller overførselskontrol, behandles efter de gældende regler i den relevante 
nationale lovgivning og fællesskabslovgivning for sådanne oplysninger, herunder reglerne i 
Kommissionens forretningsorden for håndtering af klassificerede oplysninger5. Når en 
modtager er etableret i et tredjeland, finder eventuelle sikkerhedsaftaler mellem dette 
tredjeland og Fællesskabet også anvendelse. 

II.9. Meddelelse af oplysninger til brug ved evaluering, vurdering af konsekvenser og 
standardisering  

 
1. Modtageren skal på Kommissionens foranledning indsende de oplysninger, der er 

nødvendige for: 

- en løbende og systematisk gennemgang af det pågældende særprogram og af det syvende 
rammeprogram 

- evaluering og vurdering af konsekvenserne af Fællesskabets aktiviteter, herunder 
nyttiggørelse og formidling af forgrundsviden. 

Kommissionen kan anmode om disse oplysninger i hele projektets løbetid og indtil fem år 
efter projektets afslutning. 

                                                 
5  Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom af 29. november 2001, EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1 

(senest ændret ved afgørelse 2006/548/EF, Euratom, EUT L 215 af 5.8.2006, s. 38). 
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Kommissionen kan anvende de indsamlede oplysninger i forbindelse med sine egne 
evalueringer, men de vil kun blive offentliggjort i anonymiseret form. 

2. Med forbehold af bestemmelserne om beskyttelse af forgrundsviden og fortrolighed 
underretter modtageren, hvor dette er relevant, i hele projektets løbetid og indtil to år efter 
dets afslutning Kommissionen og de europæiske standardiseringsorganer om 
forgrundsviden, der vil kunne bidrage til udarbejdelsen af europæiske eller internationale 
standarder.  

II.10. Oplysninger til medlemsstaterne eller de associerede lande 

1. Kommissionen stiller efter anmodning sine relevante oplysninger om forgrundsviden til 
rådighed for enhver medlemsstat eller ethvert associeret land, hvis følgende kumulative 
betingelser er opfyldt: 

- oplysningerne har betydning for offentlige interesser 

- modtageren har ikke givet holdbare og tilstrækkelige grunde til, at de pågældende 
oplysninger bør tilbageholdes 

- gældende fællesskabsregler for klassificerede oplysninger er ikke til hinder herfor. 

2. Som det fremgår af deltagelsesreglerne, må tilrådighedsstillelse af oplysninger efter stk. 1 
ikke indebære, at der overdrages rettigheder eller pligter til modtageren, og modtageren skal 
behandle alle sådanne oplysninger som fortrolige, medmindre de formelt bliver offentlige, 
eller de er meddelt til Kommissionen uden fortrolighedskrav. 

II.11. Information og kommunikation 

1. Modtageren træffer i projektets løbetid passende foranstaltninger til at vække 
offentlighedens og mediernes interesse for projektet og gøre opmærksom på Fællesskabets 
økonomiske støtte. Medmindre Kommissionen kræver noget andet, skal det fremgå af alle 
offentliggørelser, bl.a. på konferencer og seminarer, og af alle former for oplysninger eller 
pr-materiale (brochurer, foldere, plakater, præsentationer mv.), at projektet gennemføres 
med forskningsstøtte fra Fællesskabet, og det europæiske logo skal vises. Hvis det 
europæiske logo vises sammen med et andet logo, skal det europæiske logo gives en 
tilstrækkelig fremtrædende plads. Forpligtelsen til at anvende det europæiske logo i 
forbindelse med projekter, som Det Europæiske Fællesskab bidrager til, indebærer ingen 
eksklusiv brugsret. Det er underlagt de generelle begrænsninger for tredjemands anvendelse, 
som ikke giver ret til at tilegne sig logoet eller et tilsvarende varemærke eller logo ved 
registrering eller andre metoder. Under disse omstændigheder fritages modtageren fra kravet 
om, at der skal indhentes forudgående tilladelse til at bruge logoet fra Kommissionen. Mere 
detaljerede oplysninger om EU's logo kan ses på Europa-webstedet.  

Det skal ved enhver offentliggørelse, som modtageren foretager i forbindelse med projektet, 
uanset formen og det anvendte medium, oplyses, at den udelukkende er udtryk for 
forfatterens synspunkt, og at Fællesskabet ikke kan drages til ansvar for brugen af de deri 
indeholdte oplysninger. 

 
2. Kommissionen har ret til at offentliggøre følgende oplysninger, uanset hvilken form eller 

hvilket medium der anvendes: 
  

– modtagerens navn 
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– modtagerens kontaktadresse 

– det overordnede formål med projektet beskrevet i et sammendrag fra modtageren  

– størrelsen af det finansieringstilskud fra Fællesskabet, der gives til projektet, og andelen 
af de samlede omkostninger  

– den geografiske lokalitet, hvor aktiviteterne gennemføres 

– listen over formidlingsaktiviteter og/eller patenter (patentansøgninger) vedrørende 
forgrundsviden  

– nærmere oplysninger om/henvisninger til og resuméer af videnskabelige publikationer 
vedrørende forgrundsviden og, hvor det kræves i henhold til artikel II.28, stk. 3, den 
offentliggjorte udgave eller det færdige manuskript, der er godkendt til offentliggørelse 

– de fremsendte rapporter, der er egnet til offentliggørelse 

– eventuelle billeder, audiovisuelt materiale eller webmateriale, der fremsendes til 
Kommissionen i forbindelse med projektet. 

Modtageren sørger for, at der er indhentet de nødvendige tilladelser til en sådan offentlig 
omtale, og at Kommission ikke krænker tredjeparters rettigheder ved at offentliggøre 
oplysningerne. 

Kommissionen kan på grundlag af en behørigt dokumenteret anmodning fra modtageren 
acceptere at give afkald på en sådan offentlig omtale, hvis offentliggørelsen af de ovenfor 
anførte oplysninger vil kunne true modtagerens sikkerhed eller bringe dennes akademiske 
eller forretningsmæssige interesser i fare. 

II.12. Behandling af personoplysninger 

 
1. Alle personoplysninger i tilskudsaftalen behandles i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Disse oplysninger behandles udelukkende af den 
registeransvarlige i forbindelse med gennemførelse og opfølgning af tilskudsaftalen og 
evaluering og konsekvensvurdering af Fællesskabets aktiviteter, herunder nyttiggørelse og 
formidling af forgrundsviden, uden at det berører muligheden for at videregive oplysningerne 
til de organer, der er ansvarlige for overvågning eller inspektion, i henhold til Fællesskabets 
lovgivning og denne tilskudsaftale.  

 
2. Modtageren kan efter skriftlig anmodning få adgang til sine personoplysninger og korrigere 

eventuelle forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Han retter eventuelle spørgsmål om 
behandlingen af sine personoplysninger til den registeransvarlige. Modtageren kan til enhver 
tid klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse over behandlingen af sine 
personoplysninger.  

 
3. I forbindelse med denne tilskudsaftale optræder den registeransvarlige, der er nævnt i artikel 

7, stk. 4, som Kommissionens kontaktperson.  



FP7 Aftale om Marie Curie-tilskud – Bilag II 

 14

Del B           FINANSIELLE BESTEMMELSER 

AFSNIT 1 – GENERELLE FINANSIELLE BESTEMMELSER 

II.13. Støtteberettigede omkostninger til projektet 

 
1. Omkostninger, der afholdes i forbindelse med projektets gennemførelse, skal opfylde 

følgende betingelser for at være støtteberettigede: 

a) de skal være faktiske 

b) de skal afholdes af modtageren  

c) de skal afholdes inden for projektets løbetid, dog med undtagelse af udgifter i tilknytning 
til udarbejdelse af de endelige rapporter og rapporterne for den sidste periode samt 
attesterne for udgiftsopgørelser, såfremt sådanne kræves for den sidste periode, og 
udgifter til eventuelle endelige revisioner, der afholdes i en periode på op til 60 dage 
efter projektets afslutning eller ophævelsesdatoen, afhængigt af hvilken dato der 
kommer først 

d) de skal fastslås i overensstemmelse med modtagerens sædvanlige regnskabs- og 
administrationsprincipper. De regnskabsprocedurer, der anvendes til bogføring af 
udgifter og indtægter, skal være i overensstemmelse med regnskabsreglerne i det land, 
hvor modtageren er etableret. Modtagerens interne regnskabs- og revisionsprocedurer 
skal muliggøre en direkte afstemning mellem de udgifter og indtægter, der er angivet i 
forbindelse med projektet, og de tilsvarende regnskabsopgørelser og bilag 

e) de skal anvendes med det ene formål at nå projektets mål og forventede resultater på en 
måde, der opfylder principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet  

f)  de skal være opført i modtagerens regnskaber, og hvis tredjeparter deltager, skal de 
være opført i tredjeparternes regnskaber  

g) de skal indgå i det samlede budgetoverslag i bilag I. 

 
2. Omkostninger, der afholdes af tredjeparter i forbindelse med ressourcer, som de stiller gratis 

til rådighed for en modtager, kan anmeldes af modtageren, såfremt de opfylder 
betingelserne i stk. 1 og 3 på tilsvarende vis og anmeldes i overensstemmelse med artikel 
II.15.   

3. Omkostninger forbundet med en underkontrakt, som modtageren tildeler med henblik på at 
gennemføre projektet, er støtteberettigede på de betingelser, der er fastlagt i artikel II.6. 

4. Følgende omkostninger er ikke støtteberettigede og kan ikke tilskrives projektet: 

a) identificerbare indirekte skatter, herunder moms  

b) afgifter  

c) debetrenter  

d) hensættelser til dækning af eventuelle fremtidige tab eller forpligtelser  
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e) valutatab, omkostninger i forbindelse med kapitalforrentning  

f) omkostninger, der er anmeldt, afholdt eller godtgjort som led i et andet 
fællesskabsprojekt     

g) gæld og gældsomkostninger, uforholdsmæssigt store eller letsindigt afholdte udgifter. 

 

II.14. Identificering af direkte og indirekte omkostninger 

 
1. Direkte omkostninger er alle de støtteberettigede omkostninger, som kan henføres direkte til 

projektet, og som kan identificeres som sådanne af modtageren i overensstemmelse med 
dennes regnskabsprincipper og almindelige interne regler. 

2. De direkte støtteberettigede omkostninger består enten af faktiske støtteberettigede 
omkostninger og/eller enhedstakster og/eller faste beløb. Betingelserne for godtgørelse af 
direkte støtteberettigede omkostninger fremgår af bilag III. 

3. Direkte personaleomkostninger til den forsker, der ansættes, er støtteberettigede, når 
arbejdet udføres i tilknytning til projektet. 

4. Den ansatte forsker skal som hovedregel arbejde på fuld tid og konstant med projektet for at 
kunne få adgang til det tilskud til forskere, der er specificeret i bilag III. I bestemte og 
behørigt begrundede tilfælde som anført i bilag III kan forskeren dog arbejde halvtids af 
personlige og familiemæssige årsager, og den pågældendes aktiviteter under projektet kan 
gennemføres i flere faser. I sidstnævnte bestemte og behørigt begrundede tilfælde skal 
tilskuddet tilpasses i forhold til den reelle tid, der er arbejdet med projektet.  

5. Omkostninger til personale ud over den forsker, der er ansat i forbindelse med projektet, er 
støtteberettigede, hvis dette entydigt fremgår af bilag III. Det er i så fald kun muligt at 
dække omkostningerne for den tid, hvor de ansatte reelt har beskæftiget sig direkte med 
projektet. Disse personer skal: 

– være ansat direkte af modtageren i henhold til dennes nationale lovgivning 

– arbejde udelukkende under dennes tekniske tilsyn og på dennes ansvar og 

– aflønnes i overensstemmelse med modtagerens normale praksis. 

Omkostninger til forældreorlov for personer, der er direkte beskæftiget med projektet, er 
støtteberettigede i forhold til den tid, der anvendes på projektet, forudsat at de er 
obligatoriske i henhold til national ret. 

          Direkte omkostninger til ledelse omfatter: 

− den overordnede juridiske, etiske, økonomiske og administrative ledelse  

− indhentning af attester for udgiftsopgørelser og metodologi og omkostninger i 
tilknytning til finansielle og tekniske revisioner 

− andre ledelsesaktiviteter, der måtte være fastlagt i bilagene, dog ikke koordinering 
af forskning og teknologisk udvikling.  
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6. Indirekte omkostninger er alle de støtteberettigede omkostninger, som ikke kan identificeres 
af modtageren som værende direkte knyttet til projektet, men som kan identificeres og 
dokumenteres i dennes regnskabssystem som værende afholdt i umiddelbar forbindelse med 
de støtteberettigede direkte omkostninger, der henføres til projektet. De må ikke omfatte 
støtteberettigede direkte omkostninger. 

De indirekte omkostninger skal fordeles ligeligt på organisationens samlede generalomkostninger. 
En enhedstakst, der beregnes på grundlag af de støtteberettigede direkte omkostninger ekskl. 
støtteberettigede direkte omkostninger til underentrepriser og omkostninger til ressourcer, der 
stilles til rådighed af en tredjepart og ikke anvendes på modtagerens lokaliteter, kan konteres 
projektet i overensstemmelse med bilag III.  

II.15. Projektindtægter 

Projektindtægter kan stamme fra:  

a) Ressourcer, som tredjeparter stiller til rådighed for modtageren i form af vederlagsfrie 
finansielle overførsler eller naturaliebidrag: 

i. betragtes som en projektindtægt, hvis de er ydet af en tredjepart med særlig 
henblik på anvendelse til projektet  

ii. betragtes ikke som en projektindtægt, hvis anvendelsen heraf sker på 
modtagerens ledelsesmæssige ansvar. 

b) Indtægter, der hidrører fra projektet: 

i. betragtes som en indtægt for modtageren, hvis de hidrører fra aktiviteter, der er udført 
i tilknytning til projektets gennemførelse, og fra salg af aktiver erhvervet i forbindelse 
med tilskudsaftalen op til værdien af den omkostning, som modtageren oprindeligt 
konterede projektet  

ii. betragtes ikke som en indtægt for modtageren, hvis de hidrører fra nyttiggørelse af den 
forgrundsviden, der udspringer af projektet. 

II.16. Fællesskabets finansieringstilskud 

1. "Fællesskabets finansieringstilskud" til projektet fastlægges ud fra de faktiske 
støtteberettigede omkostninger og/eller de enhedstakster og/eller faste beløb, som 
Kommissionen har godkendt. 

2. Betingelserne for anvendelse af enhedstakster og/eller faste beløb er anført i bilag III. De 
maksimale enhedstakster og/eller faste beløb fastlægges i henhold til de referencesatser, der 
er anført i arbejdsprogrammet, og det samlede anslåede fællesskabstilskud fremgår af bilag I. 

3. Fællesskabets finansieringstilskud beregnes ud fra omkostningerne til projektet som helhed, 
og godtgørelsen baseres på modtagerens godkendte omkostninger. 

4. Fællesskabets finansieringstilskud må ikke resultere i et overskud for modtageren. Når den 
sidste udgiftsopgørelse indsendes, vil der derfor i det endelige finansieringstilskud fra 
Fællesskabet blive taget hensyn til eventuelle indtægter fra projektet, som modtageren har 
haft. Fællesskabets finansieringstilskud kan ikke overstige de støtteberettigede 
omkostninger minus indtægterne fra projektet. 
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5. Det samlede beløb, som Fællesskabet udbetaler, må under ingen omstændigheder overstige 
det maksimale finansieringstilskud fra Fællesskabet, der er nævnt i artikel 4.  

6. Med forbehold for retten til at ophæve tilskudsaftalen i henhold til artikel II.33 og med 
forbehold for Kommissionens ret til at anvende de sanktioner, der er nævnt i artikel II.22 og 
II.23, hvis projektet ikke gennemføres eller gennemføres dårligt, delvist eller for sent, kan 
Kommissionen nedsætte det oprindeligt afsatte støttebeløb, så det svarer til den faktiske 
gennemførelse af projektet, på de vilkår, der er fastlagt i denne tilskudsaftale. 

7. Den samlede finansiering i form af enhedstakster og/eller faste beløb må ikke overstige 
beløbene i bilag I. Hvis betingelserne eller grundlaget for tildelingen af disse tilskud ikke er 
til stede eller kun delvis er til stede ved projektets afslutning, inddrager eller begrænser 
Kommissionen sit bidrag afhængig af, i hvilket omfang betingelserne eller kravene rent 
faktisk er opfyldt. 

II.17. Renteindtægter fra forskud udbetalt af Kommissionen 

1. Forskuddet forbliver Fællesskabets ejendom, indtil det endelige beløb udbetales. 

2. Kommissionen inddriver for hver indberetningsperiode efter aftalens gennemførelse 
renteindtægterne fra modtageren, hvis dette forskud overstiger det beløb, der er fastsat i 
finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne hertil.  

 

AFSNIT 2 – GARANTIFOND OG TILBAGEBETALINGER 

II.18. Garantifond  

 
1. Modtagerens finansielle ansvar er begrænset til vedkommendes egen gæld og underlagt 

nedenstående bestemmelser. 
 

2. I henhold til artikel 5 bidrager modtageren til en garantifond (i det følgende benævnt 
fonden), der oprettes for at forvalte risikoen for, at Fællesskabet ikke kan inddrive beløb, 
som modtagere i forbindelse med tilskudsaftaler under FP7 skylder det. De bidrag, som 
Kommissionen overfører på modtagerens vegne, må ikke modregnes i dennes eventuelle 
gæld over for Fællesskabet.   

 
3. Fonden ejes af modtagerne i forbindelse med igangværende tilskudsaftaler under FP7 og 

forvaltes af Fællesskabet repræsenteret ved Kommissionen, der optræder som 
eksekutivorgan på deres vegne. Fonden placeres i en bank (i det følgende benævnt 
banken), der vælges af Fællesskabet repræsenteret ved Kommissionen, der optræder som 
eksekutivorgan.  

 
4. Renter, der oppebæres af fonden, indgår i denne og anvendes af Kommissionen til 

overførsler eller tilbagebetalinger fra fonden som nævnt i artikel II.19, stk. 1 og 2 (i det 
følgende benævnt transaktioner).   
 
Transaktioner kan iværksættes fra den dag, hvor den første tilskudsaftale under FP7 
træder i kraft, til den dag, hvor det endelige beløb i forbindelse med den sidste aftale 
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udbetales. Efter udløbet af denne periode overdrages eventuelle resterende renter til 
Fællesskabet. 

 
Hvis renterne ikke er tilstrækkelige til at dække transaktionerne, kan bidragene til fonden 
inddrages med en andel på op til 1 % af fællesskabstilskuddet til andre modtagere end de i 
stk. 5 nævnte, når perioden i ovenstående afsnit er udløbet. Hvis denne andel er større, 
eller denne periode er udløbet, inddriver Kommissionen det skyldige beløb direkte fra 
modtagerne. 

 
5. Når projektet er afsluttet, og det endelige beløb er udbetalt, tilbagebetales det bidrag, der 

er betalt til fonden i henhold til denne tilskudsaftale, til modtageren.  
 

  Det beløb, der skal tilbagebetales, skal svare til: 
 

"bidrag til fonden i henhold til denne tilskudsaftale" x "fondsindeks" 
 

"Fondsindekset" fastlægges af banken ved udgangen af hver måned og anvendes i den 
efterfølgende måned. Det skal svare til følgende forhold, men må ikke overstige 1: 
 

Fondsindeks = (C + I + B)/C 
hvor:  
 

 C= bidrag til fonden i forbindelse med alle igangværende projekter på tidspunktet for 
indeksets fastlæggelse 

 
 I = de samlede renter, fonden har oppebåret siden periodens begyndelse 
 
 B= (tilbagebetalinger til fonden) - (overførsler fra & tilbagebetalinger fra fonden)   
 
Hvis det beløb, der skal tilbagebetales til modtageren, ifølge denne beregning er lavere end 
det beløb, der er indbetalt til fonden i henhold til denne tilskudsaftale, kan der fradrages 
højst 1 % af Fællesskabets finansieringstilskud, dog ikke for beløb, der skal betales til 
offentlige organer eller juridiske enheder, hvis deltagelse i tilskudsaftalen garanteres af en 
medlemsstat eller et associeret land, og sekundære og højere uddannelsesinstitutioner. 
 
Modtageren accepterer hermed, at det beløb, der skal tilbagebetales til vedkommende, uden 
yderligere formaliteter anvendes til indfrielse af modtagerens eventuelle gæld til 
Fællesskabet i henhold til denne tilskudsaftale eller en eventuel anden forpligtelse, uanset 
hvor den er opstået. 
 

II.19. Tilbagebetaling og inddrivelse  

 
1. Hvis der skal inddrives et beløb fra modtageren til Fællesskabet, efter at en tilskudsaftale 

under FP7 er ophævet eller afsluttet, udsteder Kommissionen en betalingsordre til den 
pågældende modtager om at betale det skyldige beløb tilbage. Betales beløbet ikke tilbage 
inden for den fastsatte frist, kan beløb, der skyldes til Fællesskabet, inddrives ved 
modregning i eventuelle beløb, som modtageren har krav på, efter at denne er blevet 
underrettet herom. Under særlige omstændigheder, hvor det er nødvendigt for at beskytte 
Fællesskabernes finansielle interesser, kan Kommissionen foretage inddrivelse ved 
modregning, før betalingsfristen er udløbet. Det er ikke nødvendigt at indhente 
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modtagerens samtykke på forhånd. Er modregning ikke mulig, inddriver Kommissionen i 
stedet de skyldige beløb fra fonden. 

2. Hvis et beløb, der skyldes af modtageren, er blevet inddrevet fra fonden i henhold til 
stk. 1, skal modtageren tilbagebetale dette beløb til fonden. Til det formål udsteder 
Kommissionen en betalingsordre til modtageren om at indbetale det skyldige beløb til 
fonden. 

3. Modtageren accepterer hermed, at: 

• eventuelle udestående betalinger med undtagelse af forskud, som Fællesskabet skal 
udbetale til modtageren, uanset oprindelse anvendes til indfrielse af denne 
modtagers gæld til fonden  

• Kommissionen kan vedtage en inddrivelsesbeslutning i overensstemmelse med 
stk. 5. 

4. Modtageren er indforstået med, at Kommissionen i henhold til artikel 256 i traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og bestemmelserne i finansforordningen kan 
formalisere fastlæggelsen af en fordring, der ikke gælder stater, i en beslutning, der kan 
tvangsfuldbyrdes. 

5. Hvis kravet om betaling af det skyldige beløb ikke efterkommes inden for den frist, der er 
fastsat af Kommissionen, påløber der renter til den sats, der er fastsat i artikel II.4. Der 
betales morarenter for tidsrummet fra den fastsatte betalingsdato (medregnes ikke) til og 
med den dato, hvor Kommissionen modtager fuld betaling af hele det skyldige beløb. 
Eventuelle delvise betalinger trækkes først fra gebyrer og morarenter og dernæst fra 
hovedstolen. 

AFSNIT 3 – KONTROL OG SANKTIONER  
 

II.20. Finansiel revision og kontrol 

1. Kommissionen kan når som helst under projektets gennemførelse og i op til fem år efter 
projektets afslutning lade foretage finansielle revisioner ved eksterne revisorer eller ved 
Kommissionens egne tjenestegrene, herunder OLAF. Revisionsproceduren anses for at være 
indledt på datoen for modtagelsen af den relevante skrivelse fra Kommissionen. Sådanne 
revisioner kan omfatte finansielle, systemiske og andre aspekter (såsom regnskabs- og 
ledelsesprincipper), der har betydning for, om tilskudsaftalen gennemføres korrekt. 
Revisioner er undergivet fortrolighedskrav. 

2. Modtageren stiller direkte alle detaljerede oplysninger og data, som Kommissionen eller en 
af denne bemyndiget repræsentant måtte anmode om, til rådighed for Kommissionen for at 
sikre, at tilskudsaftalen forvaltes og gennemføres korrekt i henhold til bestemmelserne heri, 
og at omkostningerne er konteret i overensstemmelse hermed. Disse oplysninger og data 
skal være præcise, fuldstændige og effektive. 

3. Modtageren opbevarer originaler eller i særlige tilfælde behørigt bekræftede kopier, 
herunder elektroniske kopier, af alt skriftligt materiale vedrørende tilskudsaftalen i op til 
fem år efter projektets afslutning. Dette materiale stilles efter anmodning til rådighed for 
Kommissionen i forbindelse med revisioner, der gennemføres i henhold til tilskudsaftalen. 



FP7 Aftale om Marie Curie-tilskud – Bilag II 

 20

4. Med henblik på disse revisioner sikrer modtageren, at Kommissions tjenestegrene og 
eventuelle eksterne organer, som den har bemyndiget hertil, på alle rimelige tidspunkter kan 
få adgang til stedet og navnlig til modtagerens kontorer, til elektronisk materiale og 
regnskabsmateriale og til alle de oplysninger, der er nødvendige, for at disse revisioner kan 
udføres, herunder individuelle lønoplysninger for de personer, der deltager i projektet. De 
sørger for, at oplysningerne stilles til rådighed i lettilgængelig form på det sted, hvor 
revisionen udføres, og at dataene efter anmodning overdrages i en passende form. 

5. Der udarbejdes en foreløbig rapport ud fra resultaterne af den finansielle revision. 
Kommissionen eller dens bemyndigede repræsentant sender rapporten til modtageren, der 
kan fremsætte bemærkninger til den inden for en måned efter modtagelsen. Kommissionen 
kan vælge ikke at tage hensyn til bemærkninger eller dokumenter, der modtages efter 
udløbet af denne frist. Den endelige rapport sendes til modtageren inden for to måneder 
efter udløbet af den nævnte frist.  

6. På grundlag af revisionskonklusionerne træffer Kommissionen alle passende 
foranstaltninger, som den anser for nødvendige, bl.a. i form af betalingsordrer for alle eller 
en del af de betalinger, den har foretaget, og iværksætter eventuelle sanktioner. 

7. Den Europæiske Revisionsret har samme rettigheder, navnlig adgangsret, som 
Kommissionen har i forbindelse med kontrol og revision, uden at dens egne regler derved 
indskrænkes. 

8. Derudover kan Kommissionen gennemføre kontrol og tilsyn på stedet i medfør af Rådets 
forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og 
inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser mod svig og andre uregelmæssigheder6 og Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)7. 

II.21. Teknisk revision og gennemgang 

1. Kommissionen kan når som helst under projektets gennemførelse og i op til fem år efter 
projektets afslutning iværksætte en teknisk revision eller gennemgang. Formålet med en 
teknisk revision eller gennemgang er at bedømme det arbejde, der er udført i forbindelse 
med projektet i en bestemt periode, bl.a. ved evaluering af de projektrapporter og 
projektleverancer, der vedrører den pågældende periode. Sådanne revisioner og 
gennemgange kan omfatte videnskabelige, teknologiske og andre aspekter, der har 
betydning for, om projektet og tilskudsaftalen gennemføres korrekt.  

2. I henhold til arbejdsbeskrivelsen (bilag I) skal revisionen eller gennemgangen indbefatte 
en objektiv bedømmelse af følgende: 

- den faktiske overholdelse af projektets arbejdsplan for den relevante periode og af 
projektleverancer i tilknytning hertil 

- målsætningernes fortsatte relevans og mulighederne for at opnå et gennembrud inden for 
avanceret videnskab og industri 

- planlagte og anvendte ressourcer sammenholdt med de fremskridt, der er opnået, og 
principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet 

                                                 
6      EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2. 

7  EFT L 136 af 31.5.1999. 
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- ledelsesprocedurer og -metoder i forbindelse med projektet 
- modtagerens bidrag og inddragelse i projektet 
- projektets forventede potentielle konsekvenser af økonomisk og konkurrence- og 

samfundsmæssig art og modtagerens plan for nyttiggørelse og formidling af 
forgrundsviden. 

 
3. Revisioner og gennemgange anses for at være indledt på datoen for modtagerens 

modtagelse af den relevante skrivelse fra Kommissionen.  

4. Revisioner og gennemgange er undergivet fortrolighedskrav. 

5. Kommissionen kan bistås af eksterne videnskabelige eller teknologiske eksperter ved 
udførelsen af tekniske revisioner og gennemgange. Før Kommissionen går i gang med 
evalueringen, skal den oplyse modtageren om de udpegede eksperters identitet. 
Modtageren har ret til at nægte en bestemt ekstern videnskabelig eller teknologisk ekspert 
at deltage med henvisning til forretningshemmeligheden. 

6. Revisioner og gennemgange kan foretages ad elektronisk vej i ekspertens hjem eller på 
dennes arbejdsplads eller i forbindelse med møder med projektrepræsentanter enten på 
Kommissionens lokaliteter eller på modtagerens lokaliteter. Kommissionen eller den 
eksterne videnskabelige eller teknologiske ekspert gives adgang til de steder og lokaliteter, 
hvor arbejdet udføres, og til alle dokumenter vedrørende arbejdet.  

7. Modtageren stiller direkte alle detaljerede oplysninger og data, som Kommissionen eller 
den eksterne videnskabelige eller teknologiske ekspert måtte anmode om, til rådighed for 
at sikre, at projektet gennemføres eller er blevet gennemført korrekt i henhold til 
bestemmelserne i denne tilskudsaftale. 

8. Der udarbejdes en rapport ud fra resultaterne af revisionen eller gennemgangen. 
Kommissionen sender rapporten til den pågældende modtager, der kan fremsætte 
bemærkninger til den inden for en måned efter modtagelsen. Kommissionen kan vælge 
ikke at tage hensyn til bemærkninger, der fremsættes efter udløbet af denne frist.  

9. Ud fra eksperternes formelle henstillinger underretter Kommission modtageren om, at den 
har besluttet: 

- at godkende eller afvise projektleverancerne 

- at tillade, at projektet videreføres uden ændring af bilag I eller med mindre ændringer 

- at der skal foretages større ændringer, for at projektet kan videreføres  

- at tage skridt til at ophæve tilskudsaftalen i henhold til artikel II.33 

- at udstede en betalingsordre for alle eller en del af de beløb, Kommissionen har 
udbetalt, og iværksætte en passende sanktion.  

10. Kommissions tjenestegrene har mulighed for at foretage en etisk revision op til fem år efter 
projektets afslutning. Stk. 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 finder tilsvarende anvendelse. 

II.22. Skadeserstatning for misligholdelse  

1. Uden at nogen af de øvrige foranstaltninger, der er omfattet af denne tilskudsaftale, 
indskrænkes, opkræves der skadeserstatning for misligholdelse, i det følgende benævnt 
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"skadeserstatning", fra en modtager, der har overvurderet visse beløb og derfor har 
modtaget et uberettiget finansielt tilskud fra Fællesskabet. Skadeserstatning skal betales 
oven i det uberettigede finansieringstilskud fra Fællesskabet, der inddrives fra modtageren. 
Kommissionen kan i særlige tilfælde undlade at kræve skadeserstatning.   

2. Eventuelle skadeserstatninger skal stå i rimeligt forhold til det overvurderede beløb og den 
uberettigede andel af Fællesskabets finansieringstilskud. Nedenstående formel anvendes til 
beregning af eventuelle skadeserstatninger: 

Skadeserstatning for misligholdelse = uberettiget finansieringstilskud fra Fællesskabet x 
(overvurderet beløb/samlet krav om finansieringstilskud fra Fællesskabet) 

Ved beregningen af skadeserstatningen tages der kun hensyn til den/de 
indberetningsperioder, der vedrører modtagerens krav om finansieringstilskud fra 
Fællesskabet for den pågældende periode. Den beregnes ikke i forhold til hele 
fællesskabstilskuddet.  

3. Kommissionen underretter pr. anbefalet brev med modtagelsesbevis den modtager, som den 
mener skal betale skadeserstatning, om sit krav. Modtageren har 30 dage til at imødekomme 
Fællesskabets krav. 

4. Proceduren for tilbagebetaling af uberettigede finansieringstilskud fra Fællesskabet og for 
betaling af skadeserstatning fastlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 
II.19. Skadeserstatningen modregnes i eventuelle senere udbetalinger eller inddrives af 
Kommissionen. 

5.  Kommissionen er berettiget til skadeserstatning for eventuelle overvurderede beløb, der 
kommer for dagens lys efter projektets afslutning i medfør af bestemmelserne i stk. 1-4. 

II.23. Finansielle sanktioner 

1. Hvis modtageren har afgivet urigtige oplysninger eller gjort sig skyldig i en alvorlig 
tilsidesættelse af sine forpligtelser i henhold til denne tilskudsaftale, pålægges vedkommende 
finansielle sanktioner på mellem 2 % og 10 % af værdien af det finansieringstilskud fra 
Fællesskabet, som denne modtager har modtaget. Satsen kan hæves til mellem 4 % og 20 %, 
hvis der sker gentagne overtrædelser inden for fem år efter den første overtrædelse.  

2. I de i stk. 1 anførte tilfælde afskæres modtageren fra alle fællesskabstilskud i op til to år regnet 
fra det tidspunkt, hvor overtrædelsen konstateres.  

3. Bestemmelserne i denne artikel har ingen indflydelse på eventuelle administrative eller 
finansielle sanktioner, der pålægges en misligholdende modtager i henhold til 
finansforordningen, eller på ethvert andet civilt retsmiddel, som Fællesskabet måtte have ret 
til. Disse bestemmelser udelukker endvidere ikke, at medlemsstaternes myndigheder anlægger 
strafferetlige søgsmål.  
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Del C           INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER, 
NYTTIGGØRELSE OG FORMIDLING 

AFSNIT 1 – FORGRUNDSVIDEN 

II.24. Ejendomsret 

1. Forgrundsviden tilhører den modtager, som har udført det arbejde, der har skabt den 
pågældende forgrundsviden. 

2. Hvis ansatte eller andet personale, der arbejder for modtageren, kan gøre krav på rettigheder 
til forgrundsviden, sørger modtageren for, at disse rettigheder kan udøves på en måde, der er 
forenelig med dennes forpligtelser i medfør af denne tilskudsaftale. 

II.25. Overdragelse 

1. Når modtageren overdrager ejendomsretten til forgrundsviden, overdrager han samtidig til 
rettighedsmodtageren sine forpligtelser vedrørende denne forgrundsviden, herunder 
forpligtelsen til overdragelse til en eventuel efterfølgende rettighedsmodtager. 

2.  Når en modtager har til hensigt at overdrage ejendomsret til forgrundsviden til en tredjepart, 
der er etableret i et tredjeland, som ikke er associeret med syvende rammeprogram, kan 
Kommissionen modsætte sig en sådan overdragelse af ejendomsret til forgrundsviden, hvis 
dette efter dens opfattelse ikke er i overensstemmelse med interessen i at udvikle den 
europæiske økonomis konkurrenceevne eller er uforeneligt med etiske principper eller 
sikkerhedshensyn. 

I så fald kan overdragelsen af ejendomsret først finde sted, når Kommissionen har sikret sig, 
at der er truffet sikkerhedsforanstaltninger, og den har givet skriftlig tilladelse til 
overdragelsen. 

II.26. Beskyttelse 

1. Hvis forgrundsviden kan anvendes erhvervsmæssigt, skal dens ejer sikre, at den beskyttes 
tilstrækkeligt og effektivt under behørig hensyntagen til egne berettigede interesser.  

2. Patentansøgninger vedrørende forgrundsviden, der indgives af eller på vegne af modtageren, 
skal indeholde følgende erklæring om, at den pågældende forgrundsviden er blevet til med 
økonomisk støtte fra Fællesskabet: 

Det arbejde, der har resulteret i denne opfindelse, er udført med støtte fra [Det 
Europæiske Fællesskabs] syvende rammeprogram ([FP7/2007-2013] i forbindelse med 
tilskudsaftale nr. [xxxxxx].8 

Alle indsendte patentansøgninger vedrørende forgrundsviden skal desuden angives i planen 
for nyttiggørelse og formidling af forgrundsviden sammen med tilstrækkelige 
detaljer/henvisninger til, at Kommissionen kan spore patentet (patentansøgningen). 

                                                 
8 Denne erklæring skal oversættes til det sprog, patentet er indgivet på. Der stilles oversættelser til rådighed på 

samtlige fællesskabssprog. 
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Patentansøgninger, der indgives, efter at den endelige rapport er udarbejdet, skal meddeles 
Kommissionen sammen med tilsvarende detaljer/henvisninger. 

3. Hvis forgrundsviden kan anvendes erhvervsmæssigt, og ejeren heraf ikke beskytter denne 
viden og ikke overdrager den til en associeret enhed, som er etableret i en medlemsstat eller 
et associeret land, eller enhver anden tredjepart, der er etableret i en medlemsstat eller et 
associeret land, i overensstemmelse med de tilknyttede forpligtelser, jf. artikel II.28, må 
ingen formidling vedrørende denne forgrundsviden finde sted uden forudgående 
underretning af Kommissionen. Kommissionen skal underrettes senest 45 dage forud for den 
påtænkte formidling. 

I så fald kan Fællesskabet med modtagerens samtykke overtage ejendomsretten til denne 
forgrundsviden og træffe foranstaltninger til, at den bliver beskyttet forsvarligt. Modtageren 
kan kun afvise dette, hvis han kan påvise, at det vil påføre hans berettigede interesser 
uforholdsmæssig stor skade.  

Hvis Fællesskabet overtager ejendomsretten, overtager det forpligtelserne i forbindelse med 
indrømmelse af adgangsret. 

II.27. Nyttiggørelse 

1.  Modtageren nyttiggør den forgrundsviden, som han ejer, eller sørger for, at den nyttiggøres.  

2.  Modtageren beskriver, hvordan han har til hensigt at nyttiggøre den pågældende 
forgrundsviden, i planen for nyttiggørelse og formidling af forgrundsviden. Oplysningerne 
skal være tilstrækkelig detaljerede til, at Kommissionen kan udføre alle relevante revisioner. 

II.28. Formidling 

1. Modtageren sikrer, at den pågældende forgrundsviden formidles så hurtigt som muligt. Sker 
det ikke, kan Kommissionen formidle denne forgrundsviden.  

2. Formidlingsaktiviteten må ikke stride mod beskyttelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, fortrolighedsbestemmelser og forgrundsvidenejerens/-ernes 
berettigede interesser. 

3.  Alle publikationer eller andre former for formidling vedrørende forgrundsviden skal 
indeholde følgende erklæring om, at den pågældende forgrundsviden er blevet til med 
økonomisk støtte fra Fællesskabet: 

Den forskning, der har ført til disse resultater, er udført med støtte fra [Det 
Europæiske Fællesskabs] syvende rammeprogram ([FP7/2007-2013] i forbindelse med 
tilskudsaftale nr. [xxxxxx]. 9 

Alle formidlingsaktiviteter skal angives i planen for nyttiggørelse og formidling af 
forgrundsviden sammen med tilstrækkelige detaljer/henvisninger til, at Kommissionen kan 
spore dem. Hvad angår videnskabelige publikationer vedrørende forgrundsviden, der er 
udgivet før eller efter den endelige rapport, fremsendes sådanne detaljer/henvisninger til 
Kommissionen senest to måneder efter offentliggørelsen. Der sendes samtidig en elektronisk 

                                                 
9 Denne erklæring skal oversættes til det sprog, der benyttes ved formidlingen. Der stilles oversættelser til rådighed på 

samtlige fællesskabssprog. 
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kopi af den offentliggjorte udgave eller det færdige manuskript, der er godkendt til 
offentliggørelse, til Kommissionen til det formål, der er beskrevet i artikel II.11, stk. 2, 
såfremt det ikke tilsidesætter tredjeparters rettigheder. 

AFSNIT 2 – ADGANGSRET 

II.29. Baggrundsviden, der er omfattet 

Modtageren kan afgrænse den baggrundsviden, der er brug for til projektet, og udelukke 
bestemte dele af denne baggrundsviden, hvis det er hensigtsmæssigt10.  

II.30. Principper 

1. Ansøgninger om adgangsret skal indgives skriftligt. 

2. Indrømmelsen af adgangsret kan betinges af, at der indgås særlige aftaler, som sikrer, at den 
kun anvendes til det aftalte formål, og som fastsætter passende bestemmelser om 
fortrolighed. 

3. Adgangsret indebærer ikke ret til at give underlicenser, medmindre ejeren af den 
pågældende forgrunds- eller baggrundsviden har givet sit samtykke. 

4. Når modtageren har til hensigt at give en eksklusivlicens til forgrundsviden til en tredjepart, 
der er etableret i et tredjeland, som ikke er associeret med syvende rammeprogram, kan 
Kommissionen modsætte sig, at der gives en sådan eksklusivlicens, hvis dette efter dens 
opfattelse ikke er i overensstemmelse med interessen i at udvikle den europæiske økonomis 
konkurrenceevne eller er uforeneligt med etiske principper eller sikkerhedshensyn.  

I så fald tildeles eksklusivlicensen først, når Kommissionen har sikret sig, at der er truffet 
sikkerhedsforanstaltninger, og den har givet skriftlig tilladelse til tildelingen. 

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 
 

II.31. Anmodninger om ændringer og ophævelse på 
modtagerens initiativ 

 
1. Enhver part kan anmode om at få ændret denne tilskudsaftale. Anmodninger om ændringer 

og ophævelse underskrives af parternes juridiske repræsentant og indgives i 
overensstemmelse med artikel 7.  

2. Hvis anmodningen vedrører mere end én ændring af aftalen, betragtes den som en samlet 
anmodning, som ikke kan opdeles i særskilte anmodninger, og som skal godkendes eller 
afvises samlet af den anden part, medmindre det udtrykkeligt fremgår af anmodningen, at 
den består af særskilte anmodninger, der kan godkendes hver for sig. 

                                                 
10 En sådan udelukkelse kan være midlertidig (bl.a. for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af baggrundsviden, 

inden der gives adgang) eller begrænset. Da baggrundsviden pr. definition anses for nødvendig for 
gennemførelse eller nyttiggørelse, bør modtageren undersøge, hvilken virkning en sådan udelukkelse vil få for 
projektet, navnlig når der er tale om en udelukkelse, der ikke er midlertidig.   
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3. Ændringerne må ikke have til formål eller virkning at foretage ændringer i aftalen, der 
skaber tvivl om beslutningen om tildeling af tilskuddet. 

Anmodninger om ophævelse af tilskudsaftalen skal indeholde en begrundelse for 
ophævelsen samt de rapporter og projektleverancer, der er omhandlet i artikel II.3, for det 
arbejde, som er udført indtil den dato, hvor ophævelsen træder i kraft. 

II.32. Godkendelse af ændringer og afslutning, som 
modtageren anmoder om  

1. Parterne i denne tilskudsaftale forpligter sig til at godkende eller afvise alle gyldige 
anmodninger om ændring eller afslutning inden 45 dage, efter at de har modtaget dem. Hvis 
der ikke er modtaget et svar inden 45 dage efter modtagelsen, anses en sådan anmodning for at 
være afvist. 

3. Kommissionens godkendelse af den anmodede ændring eller afslutning meddeles modtageren.  

4.  Ændringer og afslutninger træder i kraft på den dato, parterne har aftalt. Hvis der ikke er 
fastlagt en dato, træder de i kraft på datoen for Kommissionens godkendelse. 

II.33. Ophævelse af tilskudsaftalen på Kommissionens initiativ  

1. Kommissionen kan ophæve tilskudsaftalen i følgende tilfælde: 

a) ved manglende eller mangelfuld udførelse af arbejdet eller overtrædelse af en væsentlig 
forpligtelse, der pålægges i denne tilskudsaftale, og som der ikke rettes op på efter 
skriftlig anmodning til modtageren om at bringe forholdene i orden inden for 30 dage  

b) hvis modtageren forsætligt eller på grund af uagtsomhed har gjort sig skyldig i en 
uregelmæssighed i forbindelse med en tilskudsaftale indgået med Kommissionen   

c) hvis modtageren har overtrådt grundlæggende etiske principper 

d) hvis de krævede rapporter eller projektleverancer ikke er fremsendt, eller Kommissionen 
ikke kan godkende de fremsendte rapporter eller projektleverancer 

e) af væsentlige tekniske eller økonomiske årsager, der er til alvorlig skade for projektets 
gennemførelse 

f) hvis potentialet for nyttiggørelse af projektresultater indskrænkes i væsentligt omfang 

   g) hvis en juridisk, finansiel, organisatorisk eller teknisk ændring eller en ændring i 
kontrollen hos modtageren ændrer grundlaget for Kommissionens beslutning om at 
acceptere dennes deltagelse 

h) hvis en af de ændringer, der er nævnt i litra g) ovenfor, eller afslutningen af den 
pågældende modtagers deltagelse i væsentlig grad berører gennemførelsen af projektet 
eller Fællesskabets interesser eller sætter spørgsmålstegn ved beslutningen om at yde et 
fællesskabstilskud  

i) i tilfælde af force majeure, der er meddelt i henhold til artikel II.35, hvor en 
genoptagelse af projektet efter en suspension er umulig 
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j) hvis betingelserne for deltagelse i projektet som fastlagt i deltagelsesreglerne eller som 
ændret ved den indkaldelse af forslag, som projektet var indsendt under, ikke længere er 
opfyldt, medmindre Kommissionen finder, at en videreførelse af projektet er af 
afgørende betydning for særprogrammets gennemførelse 

k) hvis modtageren ved en retskraftig dom er dømt for en strafbar handling, der anfægter 
hans faglige hæderlighed, eller under udøvelsen af sit erhverv har begået en 
ansvarspådragende handling, som der foreligger bevis for   

l) hvis modtageren erklæres konkurs eller træder i likvidation. 

2. Ophævelse af tilskudsaftalen på Kommissionens initiativ meddeles modtageren og får 
virkning fra den dato, der er anført i meddelelsen og senest 30 dage, efter at modtageren har 
modtaget den. 

3. Inden 45 dage efter den faktiske ophævelsesdato indsender modtageren alle de krævede 
rapporter og projektleverancer, der er omhandlet i artikel II.4, vedrørende det arbejde, der er 
udført frem til denne dato. Har Kommissionen ikke modtaget disse dokumenter inden for 
den ovennævnte frist, kan den beslutte ikke at tage hensyn til eventuelle yderligere 
omkostningskrav, eller den kan beslutte ikke at udbetale yderligere godtgørelser og, hvor det 
er relevant, kræve et eventuelt forskud til modtageren tilbagebetalt inden for en frist på 
30 dage fra fremsendelsen af en skriftlig meddelelse om, at den ikke har modtaget disse 
dokumenter. 

II.34. Finansieringstilskud efter ophævelsen og andre følger af 
ophævelsen  

1. Ophæves aftalen, er Fællesskabets finansieringstilskud begrænset til de støtteberettigede 
omkostninger, der er afholdt og godkendt frem til den faktiske ophævelsesdato, og til 
eventuelle lovlige forpligtelser, der er indgået inden denne dato, og som ikke kan opsiges.  

2. Uanset ovenstående stykke gælder følgende: 

- i det i artikel II.33, stk. 1, litra a), omhandlede tilfælde er Fællesskabets 
finansieringstilskud begrænset til de støtteberettigede omkostninger, der er afholdt inden 
datoen for modtagelse af den skriftlige henstilling om at bringe overtrædelsen til ophør. 

3. I de i artikel II.33, stk. 1, litra a), b), c), d) og k), omhandlede tilfælde kan Kommissionen 
desuden kræve hele eller en del af Fællesskabets finansieringstilskud tilbagebetalt. I det i 
artikel II.33, stk. 1, litra a), omhandlede tilfælde tager Kommissionen hensyn til arten og 
resultaterne af det udførte arbejde og dets relevans for Fællesskabet set i forhold til det 
pågældende særprogram. 

4. Rapporter og projektleverancer, der fremsendes i forbindelse med en ophævelse, anses for at 
være fremsendt ved udgangen af den tilsvarende indberetningsperiode. 

5. Hvis Fællesskabet foretager en udbetaling, efter at tilskudsaftalen er ophævet, betragtes 
denne udbetaling som en endelig udbetaling. 

Uanset tilskudsaftalens ophævelse eller afslutningen af en modtagers deltagelse finder 
bestemmelserne i artikel II.8, II.9, II.10, II.11, II.19, II.20, II.21, II.22, II.23, II.31, II.33, II.36, 
II.37 og bilag II, del C, fortsat anvendelse efter tilskudsaftalens udløb. 
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II.35. Force majeure 

1. Ved force majeure forstås alle uforudsete og ekstraordinære hændelser, som måtte indvirke 
på parternes opfyldelse af en forpligtelse i henhold til denne tilskudsaftale, som ligger uden 
for deres kontrol, og som de ikke har kunnet afhjælpe trods deres bedste anstrengelser. Fejl i 
produkter eller tjenesteydelser eller forsinkelser i leveringen af disse med henblik på 
gennemførelse af tilskudsaftalen, som berører denne gennemførelse, herunder f.eks. 
uregelmæssigheder i produktets eller tjenesteydelsens funktion eller ydeevne, 
arbejdsmarkedskonflikter, strejker eller økonomiske problemer, udgør ikke force majeure. 

2. Hvis modtageren udsættes for force majeure, der kan påvirke opfyldelsen af dennes 
forpligtelser i henhold til denne tilskudsaftale, underretter modtageren øjeblikkeligt 
Kommissionen herom med angivelse af arten, den sandsynlige varighed og de forventede 
virkninger af denne force majeure.  

3. Hvis Fællesskabet udsættes for force majeure, der kan påvirke opfyldelsen af dets 
forpligtelser i henhold til denne tilskudsaftale, underretter det øjeblikkeligt modtageren 
herom med angivelse af arten, den sandsynlige varighed og de forventede virkninger af 
denne force majeure.  

4. Ingen af parterne anses for at have misligholdt sin forpligtelse til at udføre projektet, hvis 
denne er blevet forhindret heri af force majeure. Når modtageren ikke kan opfylde sine 
kontraktlige forpligtelser til at gennemføre projektet på grund af force majeure, foretages 
betaling for godkendte støtteberettigede omkostninger eventuelt kun for de opgaver, der rent 
faktisk er blevet udført frem til datoen for den hændelse, der udgør force majeure. Der 
træffes alle nødvendige foranstaltninger til at begrænse skaden mest muligt. 

II.36. Overdragelse  

Modtageren må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra Kommissionen overdrage nogen af 
de rettigheder og forpligtelser, som tilskudsaftalen giver anledning til, undtagen i de tilfælde, der 
er omhandlet i artikel II.25 (overdragelse af forgrundsviden). 

II.37. Erstatningsansvar  

1. Fællesskabet kan ikke drages til ansvar for handlinger eller forsømmelser, der begås af 
modtageren i tilknytning til denne tilskudsaftale. Det hæfter ikke for eventuelle fejl eller 
mangler ved produkter, processer eller tjenesteydelser, der er frembragt på grundlag af 
forgrundsviden, herunder uregelmæssigheder i deres funktion eller ydeevne.  

2. Modtageren garanterer fuldt ud over for Fællesskabet og forpligter sig til at holde det 
skadesløst i tilfælde af erstatningskrav, klage eller sagsanlæg fra en tredjepart mod 
Fællesskabet som følge af en skade forvoldt enten af en handling eller forsømmelse begået 
af denne i tilknytning til denne tilskudsaftale eller af produkter, processer eller 
tjenesteydelser, som denne måtte have frembragt på grundlag af forgrundsviden, der 
hidrører fra projektet. 

Ved ethvert erstatningskrav fra en tredjepart mod modtageren i forbindelse med 
tilskudsaftalens opfyldelse kan Kommissionen efter skriftlig anmodning bistå denne. De 
omkostninger, som dette medfører for Kommissionen, dækkes af modtageren.  
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3. Modtageren bærer eneansvaret for, at hans handlinger i forbindelse med dette projekt ikke 
tilsidesætter tredjeparters rettigheder.  

4. Fællesskabet kan ikke drages til ansvar for eventuelle konsekvenser af den korrekte 
udøvelse af de rettigheder, som Fællesskabet tildeles i deltagelsesreglerne eller denne 
tilskudsaftale.  
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