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II.1. Definitioner 
 
1. nyttjanderätt: licenser och rättigheter avseende för- och bakgrundsinformation. 
 
2. anknuten enhet: varje rättslig enhet som står under en stödmottagares direkta eller indirekta 

kontroll eller under samma direkta eller indirekta kontroll som stödmottagaren, varvid 
kontrollen utövas på något av följande sätt: 

 
a) Direkt eller indirekt innehav av mer än 50 % av det nominella värdet av den rättsliga 
enhetens aktiekapital eller av majoriteten av aktieägarnas eller delägarnas rösträtt i 
denna rättsliga enhet. 
 
b) Direkt eller indirekt, faktiskt eller rättsligt, innehav av rätten att fatta beslut i den rättsliga 
enheten. 

 
3. associerat land: ett tredjeland som är part i ett internationellt avtal som ingåtts med 

gemenskapen och som i enlighet med eller på grundval av detta avtal bidrar ekonomiskt till 
hela eller delar av sjunde ramprogrammet. 

 
4. bakgrundsinformation: information som innehas av stödmottagarna innan detta avtal ingåtts, 

och med sådan information förknippade upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter för 
vilka ansökan har gjorts innan detta avtal ingåtts, och som är nödvändig för att genomföra 
projektet eller för att använda förgrundsinformation. 

 
5. spridning: förmedling av förgrundsinformation på alla lämpliga sätt, med undantag för det 

som ingår i formaliteterna för skydd av sådan information, inbegripet offentliggörande av 
förgrundsinformation oavsett medium. 

6. rättvisa och rimliga villkor: lämpliga villkor, inbegripet eventuella finansiella villkor, med 
hänsyn till de särskilda omständigheterna för ansökan om nyttjanderätt, till exempel det 
faktiska eller potentiella värdet hos den förgrunds- eller bakgrundsinformation för vilken 
nyttjanderätt begärs och/eller det avsedda nyttjandets omfattning, varaktighet eller andra 
särdrag. 

 
7. förgrundsinformation: resultat, även information, oavsett om de kan skyddas eller ej, som 

uppkommer inom ramen för projektet. Sådana resultat inbegriper rättigheter förknippade med 
upphovsrätt, formskydd, patenträttigheter, växtförädlarrätt eller liknande typer av skydd. 
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8. utnyttjande: direkt eller indirekt användning av förgrundsinformation för annan ytterligare 
forskning än den som omfattas av projektet, eller för att utveckla, skapa och marknadsföra en 
produkt eller process eller för att utveckla och tillhandahålla en tjänst. 

9. tredjeland: en stat som inte är medlemsstat. 

10. oegentlighet: varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapens lagstiftning eller 
underlåtenhet att uppfylla en skyldighet som är resultatet av en stödmottagares handling eller 
underlåtenhet, och som genom en omotiverad utgift har eller skulle kunna ha en negativ effekt 
på Europeiska gemenskapernas allmänna budget eller budgetar som förvaltas av 
gemenskaperna. 

 
11. offentligt organ: rättslig enhet som är etablerad som offentligt organ enligt nationell 

lagstiftning, samt internationella organisationer.  
 
12. En rättslig enhet anses drivas utan vinstsyfte om den anses göra det enligt nationell eller 

internationell lagstiftning.  
 
13. forskningsorganisation: en rättslig enhet som etablerats som en organisation som drivs utan 

vinstsyfte och som har som ett av sina huvudmål att bedriva forskning eller teknisk utveckling. 
 
14. små och medelstora företag: de mikroföretag samt små och medelstora företag som avses i 

kommissionens rekommendation 2003/361/EG i dess lydelse av den 6 maj 2003. 
 
  

Del A GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET 

AVSNITT 1 – ALLMÄNNA PRINCIPER 
 

II.1. Konsortiets organisation och samordnarens roll  
 

1.  Samtliga stödmottagare bildar tillsammans konsortiet, oavsett om de ingår ett separat 
skriftligt konsortialavtal eller inte.  Stödmottagarna företräds gentemot kommissionen av 
samordnaren, som skall fungera som mellanhand för all kommunikation mellan 
kommissionen och alla stödmottagare, med de undantag som anges i detta bidragsavtal.  

 
2. Gemenskapens ekonomiska bidrag till projektet skall betalas ut till samordnaren, som 

mottar det på stödmottagarnas vägnar. Genom utbetalningen av gemenskapens 
ekonomiska bidrag till samordnaren befrias kommissionen från sin betalningsskyldighet. 

 
3. Samordnaren har följande uppgifter: 
 
a) Förvalta gemenskapens ekonomiska bidrag och fördela det mellan stödmottagare och 

verksamheter, i enlighet med detta bidragsavtal och de beslut som fattas av konsortiet. 
Samordnaren skall se till att alla erforderliga utbetalningar görs till övriga stödmottagare 
utan omotiverat dröjsmål. 

b) Upprätthålla register och bokföring för att göra det möjligt att när som helst avgöra hur 
stor andel av gemenskapens ekonomiska bidrag som betalats ut till varje stödmottagare 
inom ramen för projektet. 
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c) Underrätta kommissionen om fördelningen av gemenskapens ekonomiska bidrag och 
datumen för överföringar till stödmottagarna, när så krävs enligt detta bidragsavtal eller 
av kommissionen.  

d) Granska rapporterna för att kontrollera att de överensstämmer med uppgifterna inom 
ramen för projektet innan de vidarebefordras till kommissionen. 

e) Övervaka stödmottagarnas efterlevnad av skyldigheterna enligt detta bidragsavtal. 

Samordnaren får inte lägga ut de ovanstående uppgifterna på underleverantörer. 
         
4. Stödmottagarna skall fullgöra följande skyldigheter som ett konsortium:  

 
a) Tillhandahålla alla detaljerade uppgifter som kommissionen begär med avseende på en 

lämplig förvaltning av detta projekt. 

b) Genomföra projektet gemensamt och solidariskt gentemot gemenskapen och vidta alla 
nödvändiga och rimliga åtgärder för att se till att projektet genomförs i enlighet med 
villkoren i detta bidragsavtal. 

c) Fastställa lämpliga interna rutiner som är förenliga med bestämmelserna i detta 
bidragsavtal för att säkra ett effektivt genomförande av projektet. När så föreskrivs i 
artikel 1.4 skall dessa interna rutiner fastställas i form av ett skriftligt konsortialavtal 
(”konsortialavtalet”). Konsortialavtalet skall bl.a. reglera 

i. konsortiets interna organisation, inklusive beslutsförfarandena, 

ii. regler om spridning, utnyttjande och nyttjanderätt, 
iii. fördelningen av gemenskapens ekonomiska bidrag, 

iv. lösning av interna tvister, inklusive fall av missbruk av dominerande 
ställning,  

v. överenskommelser mellan stödmottagarna om skadeståndsansvar, 
skadeersättning och konfidentialitet. 

d) När det är lämpligt samverka med aktörer utanför forskarsamhället liksom med 
allmänheten för att gynna dialog och debatt om forskningsagendan, forskningsresultat 
och relaterade vetenskapliga frågor med beslutsfattare och civilsamhället, skapa 
samverkan med utbildningssektorn på alla nivåer och bedriva verksamhet för att 
framhålla forskningens socioekonomiska aspekter.   

e) Låta kommissionen delta i möten gällande projektet. 

 

II.2. Särskilda krav på varje stödmottagare  
 

Varje stödmottagare skall uppfylla följande krav: 

a) Utföra det arbete som skall genomföras och som beskrivs i bilaga I. Om det krävs för 
genomförandet av projektet kan dock tredje parter ges i uppdrag att utföra vissa delar, i 
enlighet med villkoren i artikel II.7 eller en särskild klausul i artikel 7. Stödmottagaren 
får utnyttja resurser som ställs till förfogande av tredje parter för att utföra sin del av 
arbetet. 

b) Se till att alla överenskommelser eller avtal avseende projektet som ingåtts mellan 
stödmottagaren och en tredje part innehåller bestämmelser om att denna tredje part, 
inklusive den revisor som utfärdar intyget över redovisningen eller metoden, inte skall ha 
några rättigheter gentemot kommissionen enligt detta bidragsavtal. 
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c) Se till att kommissionens och revisionsrättens rätt att utföra revision utsträcks till rätten 
att utföra sådan revision eller kontroll hos en tredje part vars kostnader helt eller delvis 
ersätts med gemenskapens ekonomiska bidrag, på samma villkor som de som anges i 
detta bidragsavtal. 

d) Se till att de villkor som gäller stödmottagaren enligt artiklarna II.4.4, II.10, II.11, II.12, 
II.13, II.14 och II.22 också gäller tredje parter vars kostnader är föremål för begäran om 
ersättning inom ramen för projektet i enlighet med bestämmelserna i detta bidragsavtal. 

e) Se till att de uppgifter stödmottagaren tilldelats utförs korrekt och i rätt tid. 

f) Genom samordnaren i god tid underrätta övriga stödmottagare och kommissionen om 

• namnen på den person eller de personer som skall leda och övervaka arbetet, 
kontaktuppgifter samt eventuella ändringar av uppgifterna, 

• händelser som skulle kunna påverka projektets genomförande och gemenskapens 
rättigheter,  

• eventuella förändringar av de juridiska ombudens officiella namn och adress och 
eventuella förändringar av juridisk, ekonomisk, organisatorisk eller teknisk art, 
inklusive förändringar av kontrollstrukturen och, framför allt, förändrad status i 
fråga om offentliga organ som drivs utan vinstsyfte, inrättningar för 
sekundärutbildning och högre utbildning, forskningsorganisationer och små och 
medelstora företag,  

• alla omständigheter som påverkar de villkor för deltagande som avses i reglerna 
för deltagande1, budgetförordningen2 och dess genomförandebestämmelser3 eller 
eventuella krav enligt bidragsavtalet, särskilt om och när något av kriterierna för 
bidragsberättigande inte längre uppfylls under projektets löptid.   

g) Direkt förse kommissionen, inklusive Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 
(OLAF) och revisionsrätten med alla uppgifter som begärs i samband med kontroller och 
revisioner. 

h) Delta i relevanta möten gällande tillsyn, övervakning och utvärdering av projektet. 

i) Vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika åtaganden som är oförenliga med 
skyldigheterna enligt detta bidragsavtal och underrätta övriga stödmottagare och 
kommissionen om eventuella oundvikliga skyldigheter som kan komma att uppstå under 
den tid bidragsavtalet gäller och som kan inverka på någon av stödmottagarens 
skyldigheter enligt bidragsavtalet. 

j) Se till att bestämmelserna i regelverket om statligt stöd efterlevs. 
                                                 
1  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006, EUT L 391, 

30.12.2006, s. 1.  

2  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002, EGT L 248, 16.9.2002, s. 1, senast ändrad 
genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 av den 13 december 2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1) 
och senare ändringar. 

3  Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002, EGT L 357, 31.12.2002, s. 1, 
senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1248/2006 (EUT L 227, 19.8.2006, s. 3) och senare 
ändringar. 
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k) Genomföra projektet i enlighet med grundläggande etiska principer. 

l) Sträva efter att främja lika möjligheter för män och kvinnor i samband med projektets 
genomförande. 

m) Ta hänsyn till de allmänna principerna i kommissionens rekommendation av 
den 11 mars 2005 om den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av 
forskare, särskilt när det gäller arbetsförhållanden, insyn i anställningsprocessen och 
karriärutveckling för forskare som anställts för projektet. 

n) Vidta alla försiktighetsåtgärder som krävs för att undvika risken för intressekonflikter 
avseende ekonomiska intressen, politisk eller nationell tillhörighet, familjeband eller 
känslomässiga band eller alla andra intressen som skulle kunna inverka på projektets 
opartiska och objektiva fullgörande.  

AVSNITT 2 – RAPPORTERING OCH UTBETALNING 
 

II.3. Rapporter och delresultat 
1. Konsortiet skall lämna en regelbunden rapport till kommissionen för varje 

rapporteringsperiod inom 60 dagar efter utgången av respektive period. Rapporten skall 
innehålla följande: 

a) En översikt, inklusive en publicerbar sammanfattning, över hur arbetet fortskrider mot 
målen för projektet, inbegripet resultat och uppgift om huruvida några av de etappmål 
och delresultat som beskrivs i bilaga 1 uppnåtts. Rapporten bör innehålla en redogörelse 
för skillnaderna mellan det arbete som skulle utföras i enlighet med bilaga I och det som 
faktiskt utförts.  

b) En redogörelse för hur resurserna utnyttjats.   

c) En redovisning från varje stödmottagare och en sammanfattande ekonomisk rapport med 
en sammanställning av det totala bidrag från gemenskapen som samtliga stödmottagare 
begärt, med utgångspunkt i de uppgifter som varje stödmottagare lämnat på formulär C 
(bilaga VI).  

2. Konsortiet skall lämna en slutrapport till kommissionen inom 60 dagar efter det att 
projektet avslutats. Rapporten skall innehålla följande: 

a) En publicerbar sammanfattande slutrapport med resultat, slutsatser och 
socioekonomiska effekter av projektet. 

b) En rapport om de samhälleliga följderna av projektet i vidare bemärkelse, inklusive 
jämställdhetsinsatser, etiska frågor, insatser för att engagera andra aktörer och öka 
medvetenheten samt en plan för utnyttjande och spridning av förgrundsinformation. 

3. Samordnaren skall lämna en rapport om fördelningen av gemenskapens ekonomiska bidrag 
mellan stödmottagarna. Denna rapport skall lämnas 30 dagar efter det att slutbetalningen 
mottagits.  

4. Ett intyg över redovisningen skall lämnas när interimsbetalningar och slutbetalningar 
begärs, om det ekonomiska bidrag från gemenskapen som en stödmottagare begär i form av 
ersättning för kostnader uppgår till 375 000 euro eller mer, när det läggs ihop med alla 
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tidigare utbetalningar för vilka ett intyg över redovisningen inte har lämnats. Detta intyg 
skall vidarebefordras i form av en detaljerad beskrivning som bestyrkts av den externa 
revisorn (formulär D – bilaga VII). För projekt med en löptid på högst två år skall dock 
intyget över redovisningen lämnas endast när slutbetalning begärs, om det ekonomiska 
bidrag från gemenskapen som en stödmottagare begär i form av ersättning för kostnader 
uppgår till 375 000 euro eller mer, när det läggs ihop med alla tidigare utbetalningar. 

Intyg över redovisningen skall styrka att de kostnader för vilka ersättning begärs och de 
intäkter som redovisas under den period intygen gäller, liksom redovisningen av 
avkastningen till följd av förfinansiering, uppfyller villkoren i detta bidragsavtal. Om 
ersättning för tredje parters kostnader begärs enligt bidragsavtalet skall sådana kostnader 
styrkas i enlighet med bestämmelserna i denna artikel. Revisorn skall i sitt intyg bekräfta att 
ingen intressekonflikt föreligger mellan revisorn själv och stödmottagaren i samband med 
intygets utfärdande. 

Kommissionen kan efter eget gottfinnande och på begäran av en stödmottagare godta att 
denne lämnar ett intyg över den metod för beräkning av kostnaderna som använts för att 
fastställa kraven på ersättning för både personalkostnader och indirekta kostnader, liksom 
kontrollsystemen i detta sammanhang. Detta intyg skall vidarebefordras i form av en 
detaljerad beskrivning som bestyrkts av den externa revisorn (formulär E – bilaga VII). När 
detta intyg godtas av kommissionen skall kravet att lämna ett interimsintyg över 
redovisningen vid begäran om interimsbetalningar upphöra att gälla.  
 
Intyg över redovisningen och metoden skall utarbetas och bestyrkas av en extern revisor och 
skall upprättas i enlighet med riktlinjerna i bilaga VII till detta bidragsavtal. Varje 
stödmottagare får utse en valfri auktoriserad extern revisor, även den externa revisor som 
normalt anlitas, under förutsättning att samtliga följande villkor uppfylls: 

i) Revisorn skall vara oberoende i förhållande till stödmottagaren. 

ii) Revisorn skall vara auktoriserad att genomföra lagstadgad revision av 
räkenskaper i enlighet med nationell lagstiftning om genomförande av rådets 
åttonde direktiv om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd 
redovisning4 eller eventuell gemenskapslagstiftning som ersätter detta direktiv. 
Stödmottagare som är etablerade i tredjeländer skall följa de nationella 
föreskrifterna på samma område, och det intyg över redovisningen som lämnas 
skall utgöras av en oberoende rapport om faktiska resultat på grundval av de 
förfaranden som angetts av gemenskapen. 

Offentliga organ, inrättningar för sekundärutbildning och högre utbildning och 
forskningsorganisationer kan välja att låta en behörig tjänsteman utfärda intyget över 
redovisningen och metoden, förutsatt att berörda nationella myndigheter har slagit fast att 
den behörige tjänstemannen har lagstadgad rätt att genomföra revision hos enheten och att 
tjänstemannens oberoende, särskilt med avseende på upprättandet av redovisningen, kan 
garanteras. 

Intyg som utfärdas av externa revisorer i enlighet med denna artikel påverkar varken 
stödmottagarnas ansvar eller gemenskapens rättigheter till följd av detta bidragsavtal.  

                                                 
4  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut 

och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om 
upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG. 
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5. Konsortiet skall genom samordnaren elektroniskt översända rapporterna och andra 
delresultat till kommissionen. Dessutom skall formulär C undertecknas av den behöriga 
personen eller de behöriga personerna inom stödmottagarens organisation, och intygen över 
redovisningen och metoden skall undertecknas av en behörig person vid revisionsenheten, 
och originalen skall sändas till kommissionen. 

6. Rapporternas utformning och innehåll skall överensstämma med de instruktioner och 
riktlinjer som utfärdats av kommissionen. 

7. De rapporter som lämnas till kommissionen för offentliggörande skall hålla en sådan kvalitet 
att de kan offentliggöras direkt, och inlämnandet till kommissionen av rapporterna i 
publicerbar form förutsätter att de inte innehåller något konfidentiellt material. 

8. Delresultat enligt bilaga I skall lämnas i enlighet med vad som föreskrivs i den bilagan. 

9. Kommissionen kan bistås av externa exporter i samband med analys och utvärdering av 
rapporter och delresultat.  

II.4. Godkännande av rapporter och delresultat, tidsfrist för utbetalningar  
1. Vid utgången av varje rapporteringsperiod skall kommissionen utvärdera de 

projektrapporter och delresultat som krävs enligt bilaga I och göra motsvarande 
utbetalningar inom 105 dagar efter mottagandet, om inte tidsfristen har förlängts, 
utbetalningen har skjutits upp eller projektet tillfälligt har stoppats.  

2. Utbetalningar skall göras efter kommissionens godkännande av rapporter och/eller 
delresultat. Om kommissionen inte svarat inom denna tidsfrist innebär det inte ett 
godkännande. Kommissionen bör dock sända ett skriftligt svar till konsortiet i enlighet med 
punkt 3. Kommissionen kan underkänna rapporter och delresultat även efter det att 
tidsfristen för utbetalning löpt ut. Godkännande av rapporterna innebär inte att de förklaras 
vara korrekta eller att de förklaringar och uppgifter de innehåller förklaras vara tillförlitliga, 
och det innebär ingen befrielse från revision eller granskning. 

3. Efter mottagandet av rapporterna har kommissionen följande möjligheter:  

a) Godkänna rapporterna och delresultaten, helt eller delvis, eller godkänna dem på vissa 
villkor. 

 
b) Underkänna rapporterna och delresultaten med en tillräcklig motivering och, i tillämpliga 

fall, inleda förfarandet för uppsägning av bidragsavtalet, helt eller delvis. 

c) Förlänga tidsfristen om en eller flera av rapporterna eller delresultaten inte har lämnats 
eller är ofullständiga eller om klargöranden eller ytterligare information behövs eller det är 
osäkert om de kostnader för vilka ersättning begärs i redovisningen är bidragsberättigande 
och/eller om ytterligare kontroller genomförs. Förlängningen upphör den dag 
kommissionen mottar den sista rapporten eller det sista delresultatet eller den ytterligare 
information som begärts, eller om kommissionen beslutar att göra en interimsbetalning i 
enlighet med punkt 4. 

Kommissionen skall skriftligen via samordnaren underrätta konsortiet om en sådan 
förlängning och de villkor som skall uppfyllas för att den skall upphöra. 

Förlängningen träder i kraft den dag kommissionen sänder meddelandet om detta.  
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d) När som helst skjuta upp utbetalningen, helt eller delvis, av det belopp som är avsett för 
den berörda stödmottagaren eller de berörda stödmottagarna 

• om det arbete som utförts inte är förenligt med bestämmelserna i bidragsavtalet, 

• om en stödmottagare till den egna staten tvingas återbetala ett belopp som felaktigt 
mottagits som statligt stöd, 

• om bestämmelserna i bidragsavtalet har överträtts eller om det kan misstänkas 
eller antas att så skett, särskilt mot bakgrund av revisioner och kontroller enligt 
artiklarna II.21 och II.22,  

• om en eller flera stödmottagare misstänks ha begått oegentligheter i samband med 
fullgörandet av bidragsavtalet,  

• om en eller flera stödmottagare misstänks eller konstateras ha begått 
oegentligheter i samband med fullgörandet av ett annat bidragsavtal som 
finansieras genom Europeiska gemenskapernas allmänna budget eller budgetar 
som förvaltas av gemenskaperna. I så fall skall utbetalningarna skjutas upp om 
oegentligheterna (eller de misstänkta oegentligheterna) är allvarliga och 
systematiska och sannolikt påverkar fullgörandet av detta bidragsavtal. 

Om kommissionen skjuter upp utbetalningen skall konsortiet underrättas om orsakerna till att 
hela eller en del av utbetalningen inte kommer att ske. 

4.  Kommissionen kan göra en interimsbetalning av en del av beloppet om vissa rapporter eller 
delresultat inte lämnats enligt kraven, eller om de godkänts endast delvis eller på vissa villkor. 
Rapporter och delresultat för en rapporteringsperiod som lämnas in för sent kommer att 
utvärderas tillsammans med rapporterna och delresultaten för nästa rapporteringsperiod. 

5. När tidsfristen för godkännande av rapporterna och för utbetalning löpt ut skall kommissionen, 
om den inte har förlängt denna tidsfrist, betala dröjsmålsränta i enlighet med villkoren i 
budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser, till den räntesats som Europeiska 
centralbanken tillämpar för sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner i euro, plus 
3,5 procentenheter. Den referensränta som ökningen beräknas på skall vara räntan den första 
dagen i den månad då slutbetalning skall ske, offentliggjord i C-serien av Europeiska unionens 
officiella tidning.  

Denna bestämmelse gäller inte stödmottagare som är offentliga organ i Europeiska unionens 
medlemsstater.  

Dröjsmålsräntan skall löpa från sista dagen för utbetalning, denna dag undantagen, fram till 
den dag då utbetalningen debiteras kommissionens konto, denna dag inräknad. Räntan skall 
inte betraktas som en intäkt för projektet vid fastställandet av det slutliga bidraget. En sådan 
räntebetalning anses inte ingå i gemenskapens ekonomiska bidrag.  

6. Om tidsfristen förlängs eller utbetalningen eller projektet skjuts upp av kommissionen skall 
detta inte betraktas som försenad betalning.  

7. När projektet avslutas får kommissionen besluta att inte betala ut gemenskapens ekonomiska 
bidrag om man en månad i förväg skriftligen meddelat att en rapport, ett intyg över 
redovisningen eller något annat förväntat resultat av projektet inte mottagits. 

8. Kommissionen skall underrätta samordnaren om beloppet för slutbetalningen av 
gemenskapens ekonomiska bidrag, och detta belopp skall motiveras. Samordnaren skall inom 
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två månader efter dagen för mottagandet ange om oenighet föreligger och skälen till detta. 
Efter utgången av denna period kommer sådana krav inte längre att beaktas och konsortiet 
anses ha godtagit kommissionens beslut. Kommissionen förbinder sig att svara skriftligen inom 
två månader efter dagen för mottagandet och ange skälen till sitt svar. Detta förfarande 
påverkar inte stödmottagarens rätt att överklaga kommissionens beslut.  

II.5. Betalningsvillkor 
 
1. Kommissionen skall göra följande utbetalningar:  

a) Förfinansiering i enlighet med artikel 6.  

b) För projekt med mer än en rapporteringsperiod skall kommissionen göra 
interimsbetalningar av gemenskapens ekonomiska bidrag motsvarande det belopp 
som godtagits för varje rapporteringsperiod.  

c) Kommissionen skall göra en slutbetalning av gemenskapens ekonomiska bidrag 
motsvarande det belopp som godtagits för den sista rapporteringsperioden plus de 
justeringar som eventuellt behövs.  

Om gemenskapens ekonomiska bidrag är mindre än det belopp som redan betalats ut 
till konsortiet skall kommissionen kräva återbetalning av mellanskillnaden. 

Om gemenskapens ekonomiska bidrag är större än det belopp som redan betalats ut till 
konsortiet skall kommissionen betala ut mellanskillnaden som slutbetalning i enlighet 
med artiklarna 5.1 och II.19. 

2. Förfinansieringens och interimsbetalningarnas sammanlagda belopp skall inte överstiga 90 % 
av gemenskapens maximala ekonomiska bidrag enligt artikel 5. 

3. Utbetalningar från kommissionen skall göras i euro. 

4. Kostnader skall redovisas i euro. Stödmottagare med konton i andra valutor än euro skall 
redovisa kostnader med användning av antingen den omräkningskurs offentliggjord av 
Europeiska centralbanken som skulle ha gällt den dag de faktiska kostnaderna uppstod, eller 
kursen den första dagen i månaden efter utgången av rapporteringsperioden. Stödmottagare 
med konton i euro skall räkna om kostnader i andra valutor i enlighet med sin normala 
bokföringspraxis. 

5.  Det bankkonto som avses i artikel 5.3 skall göra det möjligt att identifiera gemenskapens 
ekonomiska bidrag och den relevanta räntan. I annat fall skall stödmottagarnas eller 
mellanhändernas bokföringsmetoder göra det möjligt att identifiera gemenskapens ekonomiska 
bidrag och räntan eller annan avkastning. 

6. Alla utbetalningar kan bli föremål för revision eller granskning och kan justeras eller 
återkrävas på grundval av resultatet av revisionen eller granskningen. 

7. Kommissionens utbetalningar skall anses ha ägt rum den dag då de debiteras kommissionens 
konto.  
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AVSNITT 3 – GENOMFÖRANDE 

II.6. Underleverantörer  
 
1. En underleverantör är en tredje part som ingått ett avtal på affärsmässiga villkor med en 

eller flera stödmottagare om utförande av en del av arbetet inom projektet utan 
stödmottagarens direkta överinsyn och utan att vara underordnad stödmottagaren. 

En stödmottagare som ingår ett underleverantörsavtal om utförande av vissa delar av 
uppgifterna inom projektet förblir bunden av sina skyldigheter gentemot kommissionen och 
övriga stödmottagare enligt bidragsavtalet och behåller det fulla ansvaret för utförandet av 
projektet och efterlevnaden av bestämmelserna i bidragsavtalet.  

De bestämmelser i detta bidragsavtal som gäller underleverantörer gäller också externa 
revisorer som utfärdar intyg över redovisningen eller metoden. 

2. Om stödmottagarna måste lägga ut vissa delar av det arbete som skall utföras på 
underleverantörer skall följande villkor uppfyllas:  

- Underleverantörsavtal får endast gälla utförande av en begränsad del av projektet. 

- Om underleverantörer anlitas skall detta motiveras i bilaga I med hänsyn till projektets 
art och vad som krävs för dess genomförande. 

- Om en stödmottagare anlitar underleverantörer skall detta inte påverka stödmottagarnas 
rättigheter och skyldigheter i fråga om bakgrunds- och förgrundsinformation. 

 
- I bilaga I skall anges vilka uppgifter som skall läggas ut på underleverantörer samt en 

uppskattning av kostnaderna.  

Eventuella underleverantörsavtal, där ersättning för bidragsberättigande kostnader kommer 
att begäras, skall tilldelas enligt principerna om prisvärdhet (bästa förhållandet mellan pris 
och kvalitet), öppenhet och likabehandling. Underleverantörskontrakt som innan projektet 
inleds ingås på grundval av ramavtal mellan en stödmottagare och en underleverantör i 
enlighet med stödmottagarens sedvanliga förvaltningsprinciper kan också godtas. 

3. Stödmottagare får utnyttja externa stödtjänster för bistånd med mindre uppgifter som inte i 
sig utgör projektuppgifter enligt bilaga I. 

II.7. Tillfälligt projektstopp  
 
1. Samordnaren skall omedelbart underrätta kommissionen om eventuella händelser som 

påverkar eller försenar projektets genomförande.   

2. Samordnaren kan föreslå att hela eller delar av projektet stoppas tillfälligt om det på grund 
av force majeure eller exceptionella omständigheter är alltför svårt eller olönsamt att 
genomföra det. Samordnaren skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om sådana 
omständigheter och bifoga en utförlig motivering och fullständig information om händelsen 
liksom det uppskattade datumet för återupptagande av arbetet med projektet. 

3. Kommissionen kan tillfälligt stoppa hela eller delar av projektet om den anser att konsortiet 
inte fullgör sina skyldigheter enligt detta bidragsavtal. Samordnaren skall utan dröjsmål 
underrättas om skälen till detta och de villkor som skall uppfyllas för att arbetet skall kunna 
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återupptas. Samordnaren skall underrätta övriga stödmottagare. Projektstoppet träder i kraft 
10 dagar efter det att samordnaren mottagit underrättelsen. 

4. Under den period projektet är tillfälligt stoppat får inga kostnader debiteras för 
genomförande av en del av projektet som stoppats.  

5. Det tillfälliga stoppet av hela eller delar av projektet får hävas när parterna i bidragsavtalet 
har enats om att fortsätta projektet och, i tillämpliga fall, när nödvändiga ändringar, 
inklusive förlängning av projektets löptid, har fastställts skriftligen. 

II.8. Konfidentialitet 

1. Medan projektet pågår och under en period av fem år efter det att projektet avslutats eller en 
annan period därefter som fastställts i konsortialavtalet åtar sig stödmottagarna att behandla 
alla uppgifter, handlingar eller annat material, som klassificerats som konfidentiellt i 
samband med projektets genomförande (”konfidentiell information”), konfidentiellt. 
Kommissionen åtar sig att behandla ”konfidentiell information” konfidentiellt i fem år efter 
det att projektet avslutats. Kommissionen kan, på motiverad begäran från en stödmottagare, 
samtycka till att förlänga denna period när det gäller specifik konfidentiell information. 

Om konfidentiell information meddelats muntligen skall dess konfidentiella karaktär 
bekräftas skriftligen av den part som lämnat ut uppgifterna inom 15 dagar efter utlämnandet. 

2. Punkt 1 skall inte tillämpas om 

- den konfidentiella informationen blir allmänt tillgänglig på annat sätt än genom ett brott 
mot konfidentialitetskravet, 

- den part som lämnat ut uppgifterna senare underrättar mottagaren om att den 
konfidentiella informationen inte längre är konfidentiell, 

- den konfidentiella informationen senare meddelas mottagaren utan konfidentialitetskrav 
av en tredje part som lagligen har tillgång till informationen utan konfidentialitetskrav, 

- utlämnande eller meddelande av den konfidentiella informationen regleras av andra 
bestämmelser i detta bidragsavtal eller i konsortialavtalet, 

- utlämnande eller meddelande av konfidentiell information krävs enligt någon av 
stödmottagarnas nationella lagstiftning och detta undantag från konfidentialitetskravet 
framgår av konsortialavtalet5. 

3. Stödmottagarna åtar sig att endast använda sådan konfidentiell information i samband med 
genomförandet av projektet, om inte något annat överenskommits med den part som lämnat 
ut uppgifterna. 

4. Trots ovanstående punkter skall behandlingen av uppgifter, handlingar eller annat material 
som är sekretessbelagt (”sekretessbelagd information”) eller omfattas av 
säkerhetsrestriktioner eller export- eller överföringskontroll ske med iakttagande av 
tillämpliga regler i medlemsstaternas eller gemenskapens relevanta nationella lagstiftning 

                                                 
5  Eftersom vissa nationella lagar (t.ex. om informationsfrihet) kan innehålla bestämmelser om att information till 

vilka parterna har äganderätt och som ställs till förfogande med krav på konfidentialitet ändå skall offentliggöras 
på begäran, bör stödmottagarna underrätta varandra om sådana nationella lagar finns och införa lämpliga 
bestämmelser i konsortialavtalet. 



Sjunde ramprogrammet – Marie Curie – Bidragsavtal – Bilaga II 

 13

om sådan information, inklusive kommissionens interna regler för hantering av 
sekretessbelagda uppgifter6. Om en stödmottagare är etablerad i ett tredjeland skall 
dessutom eventuella säkerhetsöverenskommelser mellan tredjelandet och gemenskapen 
tillämpas. 

II.9. Kommunikation av uppgifter för utvärdering, konsekvensbedömning och 
standardisering 

 
1. Stödmottagarna skall på begäran av kommissionen lämna de uppgifter som krävs för 

- kontinuerlig och systematisk översyn av det särskilda programmet och sjunde 
ramprogrammet, 

- utvärdering och konsekvensbedömning av gemenskapens verksamhet, inklusive 
utnyttjande och spridning av förgrundsinformation. 

Sådana uppgifter kan begäras under projektets hela löptid och upp till fem år efter det att det 
avslutats. 

De uppgifter som inhämtas kan komma att användas av kommissionen i dess egna 
utvärderingar men kommer endast att offentliggöras anonymt. 

2. Trots bestämmelserna om skydd av förgrundsinformation och konfidentialitet skall 
stödmottagarna i tillämpliga fall, medan projektet pågår och under två år efter det att det 
avslutats, underrätta kommissionen och de europeiska standardiseringsorganen om 
förgrundsinformation som kan vara till nytta vid utarbetandet av europeiska eller 
internationella standarder.  

II.10. Information som skall lämnas till medlemsstater eller associerade länder 
 
1. Kommissionen skall på begäran ge medlemsstater eller associerade länder tillgång till all användbar 

information den förfogar över i fråga om förgrundsinformation, under förutsättning att samtliga 
följande villkor uppfylls: 

- Informationen i fråga är av allmänt intresse. 

- Stödmottagarna har inte framfört välgrundade och tillräckliga skäl för att sådan 
information skall hållas inne. 

- Gemenskapens tillämpliga lagstiftning om sekretessbelagd information innehåller inget 
förbud mot detta. 

2. Såsom föreskrivs i reglerna för deltagande skall tillhandahållande av information enligt punkt 1 inte 
innebära att några rättigheter eller skyldigheter överförs, och mottagaren skall vara skyldig att 
behandla all sådan information konfidentiellt om den inte på lagligt sätt blir offentlig eller meddelats 
kommissionen utan begränsningar i fråga om konfidentialitet. 

 

                                                 
6  Kommissionens beslut 2001/844/EG.  



Sjunde ramprogrammet – Marie Curie – Bidragsavtal – Bilaga II 

 14

II.11. Information och kommunikation 
 
1. Stödmottagarna skall under projektets hela löptid vidta lämpliga åtgärder för att göra 

allmänheten och medierna medvetna om projektet och framhäva gemenskapens ekonomiska 
stöd. Om inte kommissionen begär något annat skall det i samband med all publicitet, även 
vid konferenser eller seminarier eller i information eller alla slags PR-material (broschyrer, 
flygblad, affischer, presentationer osv.), anges att projektet fått forskningsfinansiering från 
gemenskapen, och EU:s emblem skall visas. När EU:s emblem visas tillsammans med en 
logotyp bör det ges en tillräckligt framträdande plats. Denna skyldighet att använda EU:s 
emblem i samband med projekt som får bidrag från [Europeiska gemenskapen] ger inte rätt 
till exklusivt utnyttjande. Användningen omfattas av allmänna restriktioner för användning 
av tredje man, vilket innebär att det inte är tillåtet att genom registrering eller på något annat 
sätt tillägna sig emblemet, något liknande varumärke eller någon liknande logotyp. 
Stödmottagarna är enligt dessa villkor befriade från skyldigheten att inhämta 
förhandsgodkännande från kommissionen för att använda emblemet. Närmare information 
om EU:s emblem finns på webbplatsen Europa.  

I all publicitet som stödmottagarna ger projektet, oavsett i vilken form och i eller via vilket 
medium, skall det anges att det endast är författarens åsikter som speglas och att 
gemenskapen inte ansvarar för hur informationen i fråga kan komma att användas. 

 
2. Kommissionen får offentliggöra följande information i vilken form och i eller via vilket 

medium som helst: 
  

– Stödmottagarnas namn. 

– Kontaktadresser till stödmottagarna. 

– Projektets allmänna syfte i form av den sammanfattning som lämnats av konsortiet. 

– Belopp och andel för gemenskapens ekonomiska bidrag till projektet.  

– Den geografiska platsen för verksamhetens genomförande. 

– En förteckning över verksamhet avseende spridning och/eller patent(ansökningar) för 
förgrundsinformation. 

– Närmare uppgifter/hänvisningar och utdrag ur vetenskapliga publikationer gällande 
förgrundsinformation och, om det krävs enligt artikel II.29, den offentliggjorda 
versionen eller det slutgiltiga manus som godtagits för publicering. 

– De publicerbara rapporter den mottagit. 

– Eventuella bilder, audiovisuellt material eller webbmaterial som lämnats till kommissionen 
i samband med projektet. 

Konsortiet skall se till att alla tillstånd som krävs för detta offentliggörande har erhållits och 
att kommissionens offentliggörande av informationen inte inkräktar på tredje parters 
rättigheter. 

Kommissionen kan på vederbörligen motiverad begäran av en stödmottagare samtycka till 
att avstå från offentliggörande, om utlämnande av den information som avses ovan skulle 
innebära att stödmottagarens säkerhet eller akademiska eller kommersiella intressen 
äventyras. 
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II.12. Behandling av personuppgifter 
 
1. Alla personuppgifter i bidragsavtalet skall behandlas i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana 
uppgifter. Sådana uppgifter skall behandlas av den registeransvarige endast i samband med 
genomförande och uppföljning av bidragsavtalet och utvärdering och konsekvensbedömning 
av gemenskapens verksamhet, inklusive utnyttjande och spridning av förgrundsinformation, 
utan att det påverkar möjligheten att överföra uppgifterna till de organ som ansvarar för 
övervakning eller tillsyn i enlighet med gemenskapens lagstiftning och detta bidragsavtal.  

 
2. Stödmottagarna kan på skriftlig begäran få tillgång till sina personuppgifter och korrigera 

information som är felaktig eller ofullständig. Frågor om behandlingen av personuppgifterna 
ställs till den registeransvarige. Stödmottagare kan när som helst anföra klagomål mot 
behandlingen av personuppgifterna hos Europeiska datatillsynsmannen.  

 
3. För tillämpningen av detta bidragsavtal skall den registeransvarige som avses i artikel 8.4 

vara kommissionens kontaktperson.  

Del B           FINANSIELLA BESTÄMMELSER 

AVSNITT 1 – ALLMÄNNA FINANSIELLA BESTÄMMELSER 

II.1. Projektets bidragsberättigande kostnader 
 
1. Kostnader för genomförande av projektet skall uppfylla följande villkor för att betraktas som 

bidragsberättigande: 

a) De skall vara de faktiska kostnaderna. 

b) De skall bäras av stödmottagaren. 

c) De skall ha uppstått under projektets löptid, med undantag för kostnader som uppstår i 
samband med slutrapporter och rapporter avseende den sista perioden, intyg över 
redovisningen som begärs under den sista perioden och, i tillämpliga fall, 
slutgranskningar, som kan uppstå under perioden upp till 60 dagar efter det att projektet 
avslutats eller dagen för uppsägningen, beroende på vilken dag som infaller först. 

d) De skall vara konstaterade i enlighet med stödmottagarens vanliga principer och praxis 
för bokföring och förvaltning. De bokföringsrutiner som tillämpas vid registrering av 
kostnader och intäkter skall vara förenliga med bokföringsreglerna i den stat där 
stödmottagaren är etablerad. Stödmottagarens interna bokförings- och revisionsrutiner 
skall möjliggöra direkt avstämning av de kostnader och intäkter som redovisats för 
projektet mot motsvarande redovisningar och underlag. 

e) De skall enbart ha till syfte att uppnå projektets mål och delresultat, på ett sätt som är 
förenligt med principerna om ekonomi, ändamålsenlighet och effektivitet.  

f)  De skall redovisas i stödmottagarens bokföring och, när det gäller bidrag från tredje 
part, i den tredje partens bokföring, 

g) De skall anges i den uppskattade sammanlagda budgeten i bilaga I. 
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2. Tredje parters kostnader för resurser som kostnadsfritt ställs till förfogande för en 

stödmottagare kan redovisas av stödmottagaren under förutsättning att villkoren i 
punkterna 1 och 3 med nödvändiga ändringar uppfylls och ersättning begärs enligt 
artikel II.16.   

3. Kostnader för underleverantörer som stödmottagaren anlitat för att genomföra projektet är 
bidragsberättigande förutsatt att villkoren i artikel II.7 är uppfyllda. 

4. Följande kostnader är inte bidragsberättigande och får inte hänföras till projektet: 

a) Identifierbara indirekta skatter, däribland moms.  

b) Avgifter.  

c) Räntor.  

d) Reserver för eventuella framtida förluster eller krav.  

e) Valutakursförluster, kostnader förknippade med kapitalavkastning.  

f) Kostnader som redovisats, uppkommit eller ersatts i samband med något annat 
gemenskapsprojekt.  

g) Skulder och avgifter för skulder, orimliga eller obetänksamma utgifter. 

II.2. Identifiering av direkta och indirekta kostnader 
 
1. Direkta kostnader är alla bidragsberättigande kostnader som direkt kan hänföras till 

projektet och identifieras som sådana av stödmottagaren i enlighet med dennes 
bokföringsprinciper och vanliga interna rutiner. 

2. Direkta bidragsberättigande kostnader får utgöras antingen av faktiska bidragsberättigande 
kostnader och/eller schablonbelopp och/eller klumpsummor. Villkoren för ersättning av 
direkta bidragsberättigande kostnader anges i bilaga III. 

3. Direkta personalkostnader avseende den tillsatta forskaren är bidragsberättigande för det 
arbete som utförs inom ramen för projektet. 

4. Den tillsatta forskaren måste i allmänhet ägna sig åt projektet på heltid och fortlöpande för 
att kunna ansöka om det bidrag för forskare som avses i bilaga III. I särskilda och 
vederbörligen motiverade fall får dock forskaren i enlighet med bilaga III ägna sig åt 
projektet på deltid om det föreligger personliga skäl eller familjeskäl och om forskarens 
verksamhet inom projektet får utföras i flera steg. I dessa särskilda och vederbörligen 
motiverade fall får bidragsbeloppet justeras i proportion till den tid som faktiskt ägnas åt 
projektet.  

5. Andra personalkostnader än de som rör den forskare som tillsatts inom projektet är 
bidragsberättigande om detta uttryckligen anges i bilaga III. I detta fall får endast 
kostnaderna för de faktiska arbetstimmarna för de personer som direkt arbetar med projektet 
åberopas. Dessa personer skall 

– vara direkt anställda av stödmottagaren i enlighet med den nationella lagstiftningen, 
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– arbeta endast under stödmottagarens tekniska övervakning och på dennes ansvar, och 

– avlönas i enlighet med stödmottagarens normala praxis. 

Kostnader för föräldraledighet för personer som arbetar direkt med projektet är 
bidragsberättigande i förhållande till den tid som lagts ned på projektet, under förutsättning 
att de är obligatoriska enligt nationell lagstiftning. 

          Direkta kostnader för konsortiets förvaltningsverksamhet innefattar 

− upprätthållande av konsortialavtalet, om det är obligatoriskt, 

− övergripande juridisk, etisk, ekonomisk och administrativ förvaltning, inklusive, 
för var och en av stödmottagarna,  

− erhållande av intyg över redovisningen och metoden och kostnader för ekonomisk 
revision och teknisk granskning, 

− genomförande av konkurrensutsatta ansökningsomgångar från konsortiets sida för 
nya stödmottagares deltagande, där så krävs enligt bilaga I till detta bidragsavtal, 

− annan förvaltningsverksamhet enligt bilagorna, med undantag av samordning av 
forskning och teknisk utveckling.  

6. Indirekta kostnader är alla bidragsberättigande kostnader som stödmottagaren inte kan 
identifiera som direkt hänförbara till projektet men som genom stödmottagarens 
bokföringssystem kan identifieras och motiveras såsom uppkomna i direkt samband med de 
bidragsberättigande direkta kostnader som kan hänföras till projektet. De får inte innefatta 
några bidragsberättigande direkta kostnader. 

Indirekta kostnader skall utgöra en rimlig andel av organisationens sammanlagda omkostnader. I 
enlighet med bilaga III får ett schablonbelopp beräknat på grundval av direkta bidragsberättigande 
kostnader med avdrag för direkta bidragsberättigande kostnader för underleverantörer och 
kostnader för resurser som tredje parter ställer till förfogande och som inte används i 
stödmottagarens lokaler hänföras till projektet.  

II.3. Projektets intäkter 
 
Projektets intäkter kan härröra från följande källor:  

a) Resurser som tredje parter ställer till stödmottagarens förfogande genom finansiella 
överföringar eller kostnadsfria bidrag in natura 

i. skall betraktas som en intäkt för projektet om de tillhandahållits av den tredje 
parten specifikt för användning i projektet, 

ii. skall inte betraktas som en intäkt för projektet om stödmottagarens ledning får 
använda dem efter eget gottfinnande. 

b) Inkomster som genereras av projektet 

i. skall betraktas som en intäkt för stödmottagaren om de genereras av åtgärder i 
samband med projektets genomförande och genom försäljning av tillgångar som 
förvärvats i enlighet med bidragsavtalet upp till värdet av den kostnad som 
stödmottagaren ursprungligen hänförde till projektet, 
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ii. skall inte betraktas om en intäkt för stödmottagaren om de genererats genom 
utnyttjande av förgrundsinformation som härrör från projektet. 

II.4. Gemenskapens ekonomiska bidrag 
 
1. ”Gemenskapens ekonomiska bidrag” till projektet skall bestämmas per verksamhet och per 

stödmottagare utifrån de faktiska bidragsberättigande kostnader och/eller de schablonbelopp 
och/eller de klumpsummor som godtagits av kommissionen. 

2. Villkoren för tillämpningen av schablonbelopp och/eller klumpsummor anges i bilaga III. 
Schablonbeloppens och/eller klumpsummornas maximala belopp bestäms i enlighet med de 
referensbeloppen i arbetsprogrammet och gemenskapens totala uppskattade ekonomiska 
bidrag anges i bilaga I. 

3. Gemenskapens ekonomiska bidrag skall beräknas på grundval av kostnaden för projektet 
som helhet, och ersättningen skall grundas på de godkända kostnaderna för varje 
stödmottagare. 

4. Gemenskapens ekonomiska bidrag får inte leda till att vinst uppstår för någon 
stödmottagare. När den sista redovisningen lämnas skall därför det slutliga beloppet för 
gemenskapens ekonomiska bidrag beräknas med hänsyn till eventuella intäkter för projektet 
som kommit varje stödmottagare till godo. Gemenskapens ekonomiska bidrag för varje 
stödmottagare får inte överstiga de bidragsberättigande kostnaderna minus projektets 
intäkter. 

5. Det sammanlagda beloppet för gemenskapens utbetalningar får inte under några 
omständigheter överstiga det maximala beloppet för gemenskapens ekonomiska bidrag 
enligt artikel 5.  

6. Utan att det påverkar rätten att säga upp bidragsavtalet enligt artikel II.37 och 
kommissionens rätt att tillämpa de påföljder som avses i artiklarna II.23 och II.24 om 
projektet inte genomförs eller om det genomförs otillfredsställande, ofullständigt eller för 
sent, får kommissionen sänka det ursprungliga bidraget med hänsyn till det faktiska 
genomförandet av projektet på de villkor som fastställs i detta bidragsavtal. 

7. Finansieringen i form av schablonbelopp och/eller klumpsummor får inte överstiga de 
belopp som anges i bilaga I. Om villkoren eller skälen för beviljande av dessa bidrag inte 
har uppfyllts eller endast delvis har uppfyllts när projektet slutförts skall kommissionen dra 
tillbaka eller minska sitt bidrag i förhållande till den omfattning i vilken villkoren eller 
kraven faktiskt har uppfyllts. 

II.5. Avkastning till följd av förfinansiering från kommissionen 
 
1. Förfinansiering skall vara gemenskapens egendom fram till slutbetalningen. 

2. Kommissionen skall för varje rapporteringsperiod efter avtalets genomförande kräva 
samordnaren på den avkastning som genererats när förfinansieringen överstiger det belopp 
som anges i budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser.  
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AVSNITT 2 – GARANTIFOND OCH ÅTERKRAV 

II.6. Garantifond  
 

1. Varje stödmottagares ekonomiska ansvar skall vara begränsat till stödmottagarens 
egna skulder, om inte annat följer av följande punkter. 

 
2. Stödmottagarna skall i enlighet med artikel 6 bidra till den garantifond (nedan kallad 

fonden) som upprättats för att hantera risken i samband med skulder till gemenskapen som 
förfallit till betalning av stödmottagare som omfattas av bidragsavtal inom sjunde 
ramprogrammet. Bidraget, som skall överföras av kommissionen för deras räkning, får inte 
räknas av mot en eventuell skuld till gemenskapen.   

 
3. Fonden tillhör stödmottagarna i gällande bidragsavtal inom sjunde ramprogrammet. 

Gemenskapen, företrädd av kommissionen, skall som verkställande organ förvalta den för 
deras räkning. Fonden skall deponeras i en bank (nedan kallad banken) som väljs av 
gemenskapen, företrädd av kommissionen, i dess egenskap av verkställande organ.  

 
4. Avkastning som genereras av fonden skall läggas till fonden och skall användas av 

kommissionen för överföringar eller återkrav från den fond som avses i punkterna 1 och 2 i 
artikel II.20 (nedan kallade transaktioner).   
 
Transaktioner kan göras från dagen för ikraftträdandet av det första bidragsavtalet inom 
sjunde ramprogrammet till dagen för slutbetalningen för det sista. Vid utgången av denna 
period skall eventuell återstående avkastning bli gemenskapens egendom. 

 
Om avkastningen inte räcker för att täcka transaktionerna får bidrag till fonden användas i 
en omfattning som inte överstiger 1 % av gemenskapens ekonomiska bidrag till andra 
stödmottagare än de som avses i punkt 5, vid utgången av den period som avses i 
föregående punkt. Över denna gräns eller efter denna period skall kommissionen kräva in 
eventuella utestående belopp direkt från stödmottagarna. 

 
5. I samband med den slutbetalning som sker efter projektets avslutande skall bidraget till 

fonden enligt detta bidragsavtal återbetalas till stödmottagarna via samordnaren.  
 

  Det belopp som skall återbetalas skall motsvara 
 

”bidraget till fonden enligt detta bidragsavtal” x ”fondindex” 
 

”Fondindex” fastställs av banken i slutet av varje månad för att tillämpas under påföljande 
månad och motsvarar följande kvot, som dock inte får överstiga 1: 
 

fondindex = (C + I + B)/C 
där  
 
 C = bidrag till fonden från alla pågående projekt när index fastställs 
 
 I = ackumulerad avkastning som genererats av fonden sedan periodens början 
 
 B = (återkrav till fondens fördel) - (överföringar från och återkrav på fonden)   
 
Om det belopp som skall återbetalas till stödmottagarna efter denna beräkning är lägre än 
det belopp som betalats till fonden enligt detta bidragsavtal får avdraget inte överstiga 1 % 
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av gemenskapens ekonomiska bidrag, och det får inte tillämpas på skulder till offentliga 
organ eller rättsliga enheter vars deltagande i bidragsavtalet garanteras av en medlemsstat 
eller ett associerat land eller på inrättningar för sekundärutbildning och högre utbildning. 
 
Varje stödmottagare godkänner härmed att det belopp som skall återbetalas till 
stödmottagaren utan vidare formaliteter överlåts för betalning av stödmottagarens 
eventuella skuld till gemenskapen enligt detta bidragsavtal eller enligt någon annan 
skyldighet, oavsett ursprung. 
 

II.7. Återbetalning och återkrav  
 
1. Om en stödmottagare i ett gällande bidragsavtal inom sjunde ramprogrammet inte på 

kommissionens skriftliga begäran återbetalar det begärda beloppet till samordnaren inom 
30 dagar efter det att begäran mottagits, och om övriga stödmottagare samtycker till att 
genomföra bidragsavtalet på samma sätt med avseende på målen, skall kommissionen 
uppdra åt banken att överföra motsvarande belopp direkt från fonden till samordnaren. 
Belopp som överförts från fonden skall ersätta gemenskapens ekonomiska bidrag som inte 
återbetalats av stödmottagaren. 

Om en stödmottagares skuld till gemenskapen skall krävas in efter det att ett bidragsavtal 
inom sjunde ramprogrammet sagts upp eller fullgjorts skall kommissionen, genom ett 
betalningskrav ställt till den berörda stödmottagaren, begära återbetalning av skulden. Om 
betalning inte skett på förfallodagen får gemenskapens fordringar krävas in genom 
avräkning mot eventuella skulder till den berörda stödmottagaren, sedan denne underrättats 
om detta. Under exceptionella omständigheter, som motiveras av behovet av att skydda 
gemenskapernas ekonomiska intressen, får kommissionen kräva in fordringar genom 
avräkning före förfallodagen. Detta får ske utan stödmottagarens medgivande. Om 
avräkning inte kan göras skall kommissionen kräva in fordringarna från fonden. 

2. Om en stödmottagares skuld har överförts eller krävts in från fonden enligt punkterna 1 och 
2 skall stödmottagaren i fråga återbetala beloppet till fonden. Kommissionen skall för detta 
ändamål för fondens räkning utfärda ett betalningskrav ställt till den stödmottagaren. 

3. Varje stödmottagare godkänner härmed att 

- alla utestående betalningar, med undantag av förfinansiering, från gemenskapen 
till stödmottagaren i fråga, oavsett ursprung, överlåts för betalning av 
stödmottagarens skuld till fonden, 

- kommissionen får fatta ett beslut om återkrav i enlighet med punkt 5. 

4. Stödmottagarna är införstådda med att kommissionen, enligt artikel 256 i fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen samt bestämmelserna i budgetförordningen, får 
fatta ett verkställbart beslut enligt vilket ett belopp formellt fastställs som utkrävbart från 
andra personer än stater. 

5. Om skyldigheten att betala skulden inte fullgörs senast den dag som angetts av 
kommissionen skall ränta utgå till den räntesats som anges i artikel II.5. Dröjsmålsräntan 
skall gälla tiden från förfallodagen, denna dag undantagen, fram till den dag då 
kommissionen mottar betalningen av hela skulden, denna dag inräknad. Eventuella 
delbetalningar skall först räknas av mot eventuella avgifter och dröjsmålsränta och därefter 
mot kapitalbeloppet. 
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AVSNITT 3 – KONTROLLER OCH PÅFÖLJDER  
 

II.8. Ekonomiska revisioner och kontroller 
 
1. Kommissionen får när som helst under projektets genomförande och upp till fem år efter det 

att projektet avslutats låta utföra ekonomiska revisioner som görs av externa revisorer eller 
av kommissionens avdelningar, även OLAF. Revisionsförfarandet skall anses ha inletts den 
dag då kommissionens skrivelse i frågan mottogs. Revisionerna kan omfatta finansiella 
aspekter, systemaspekter och annat (t.ex. bokförings- och förvaltningsprinciper) med 
anknytning till ett korrekt genomförande av bidragsavtalet. De skall genomföras på 
konfidentiell basis. 

2. Stödmottagarna skall ge kommissionen direkt tillgång till all utförlig information och alla 
uppgifter som kan begäras av kommissionen eller en företrädare den utsett för kontroll av att 
bidragsavtalet förvaltas korrekt och fullgörs i enlighet med bestämmelserna samt att 
ersättning för kostnader har begärts i enlighet med bidragsavtalet. Informationen och 
uppgifterna skall vara exakta, fullständiga och ändamålsenliga. 

3. Stödmottagarna skall behålla originalen eller, i undantagsfall, bestyrkta kopior – även 
elektroniska kopior – av alla handlingar med anknytning till bidragsavtalet i upp till fem år 
efter det att projektet avslutats. Kommissionen skall ges tillgång till dessa handlingar på 
begäran i samband med revision enligt bidragsavtalet. 

4. För att möjliggöra revisionen skall stödmottagarna se till att kommissionens avdelningar och 
eventuella externa organ som godkänts av kommissionen har ständigt tillträde under rimliga 
tider, främst till stödmottagarens lokaler, datoriserade uppgifter, bokföring och all 
information som behövs för att genomföra revisionen, inklusive information om individuella 
löner för personer som arbetar med projektet. De skall se till att informationen finns 
tillgänglig på platsen vid tidpunkten för revisionen och att uppgifterna på begäran kan 
överlämnas i lämplig form. 

5. En preliminär rapport skall upprättas med utgångspunkt i resultatet av den ekonomiska 
revisionen. Kommissionen eller den företrädare den utsett skall sända rapporten till den 
berörda stödmottagaren, som får lämna synpunkter på rapporten inom en månad efter 
mottagandet. Kommissionen kan besluta att inte beakta synpunkter som lämnats eller 
handlingar som sänts efter denna tidsfrist. Slutrapporten skall sändas till den berörda 
stödmottagaren inom två månader efter det att ovanstående tidsfrist löpt ut.  

6. Kommissionen skall mot bakgrund av resultatet av revisionen vidta alla åtgärder som 
bedöms som nödvändiga, inklusive utfärdande av betalningskrav för alla eller en del av sina 
utbetalningar och tillämpning av eventuella påföljder. 

7. Europeiska revisionsrätten skall ha samma rättigheter som kommissionen, särskilt rätt till 
tillgång, i samband med kontroller och revisioner, utan att det påverkar dess egna regler. 

8. Kommissionen får dessutom genomföra kontroller och inspektioner på platsen enligt rådets 
förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och 
inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter7 och Europaparlamentets och 

                                                 
7  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2. 
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rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)8. 

II.9. Tekniska revisioner och granskningar 
 

1. Kommissionen får inleda en teknisk revision eller granskning när som helst under 
projektets genomförande och upp till fem år efter det att projektet avslutats. Syftet med en 
teknisk revision eller granskning skall vara att bedöma det arbete som utförts inom ramen 
för projektet under en viss period, bl.a. genom utvärdering av projektrapporter och 
delresultat som hänför sig till perioden i fråga. Sådana revisioner och granskningar kan 
gälla vetenskapliga, tekniska eller andra aspekter med anknytning till ett korrekt 
genomförande av projektet och bidragsavtalet.  

2. När det gäller arbetsbeskrivningen (bilaga I) skall revisionen eller översynen innefatta en 
objektiv bedömning av 

- i vilken utsträckning projektets arbetsplan för perioden i fråga följts och de därmed 
sammanhängande delresultaten levererats, 

- målens fortsatta relevans och möjligheten till genombrott med avseende på det aktuella 
forskningsläget på det vetenskapliga och industriella området, 

- planerade och utnyttjade resurser i förhållande till de framsteg som gjorts, i enlighet med 
principerna om ekonomi, ändamålsenlighet och effektivitet, 

- förfaranden och metoder för förvaltning av projektet, 
- stödmottagarnas bidrag och delaktighet i projektet, 
- förväntade potentiella effekter i ekonomiskt, konkurrensmässigt och socialt hänseende, 

och stödmottagarnas plan för utnyttjande och spridning av förgrundsinformation. 
 

3. Revisioner och granskningar skall anses ha inletts den dag då stödmottagaren eller 
stödmottagarna mottog kommissionens skrivelse i frågan.  

4. Alla revisioner och granskningar skall genomföras på konfidentiell basis. 

5. Kommissionen får i samband med tekniska revisioner och granskningar biträdas av externa 
vetenskapliga eller tekniska experter. Innan utvärderingen genomförs skall kommissionen 
underrätta stödmottagarna om de utsedda experternas identitet. Stödmottagarna skall ha 
rätt att neka en viss extern vetenskaplig eller teknisk expert att delta med hänvisning till 
affärshemligheter. 

6. Revisioner och granskningar får genomföras på distans från expertens hem eller 
arbetsplats eller innefatta möten med företrädare för projektet antingen i kommissionens 
eller stödmottagarnas lokaler. Kommissionen eller den externa vetenskapliga eller 
tekniska experten skall ges tillträde till de platser och lokaler där arbetet utförs och till alla 
handlingar med anknytning till arbetet.  

7. Stödmottagarna skall ge kommissionen direkt tillgång till all utförlig information och alla 
uppgifter som kan begäras av kommissionen eller den externa vetenskapliga eller tekniska 
experten i syfte att kontrollera att projektet genomförs/genomförts korrekt och i enlighet 
med bestämmelserna i detta bidragsavtal. 

                                                 
8  EGT L 136, 31.5.1999. 
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8. En rapport om resultatet av revisionerna och granskningarna skall upprättas. 
Kommissionen skall sända rapporten till den berörda stödmottagaren, som får lämna 
synpunkter på rapporten inom en månad efter mottagandet. Kommissionen kan besluta att 
inte beakta synpunkter som lämnats efter denna tid.  

9. Kommissionen skall med utgångspunkt i experternas formella rekommendationer 
underrätta samordnaren om sitt beslut att 

- godkänna eller underkänna delresultaten, 

- låta projektet fortgå utan ändringar av bilaga I eller med smärre ändringar, 

- slå fast att projektet får fortgå endast med omfattande ändringar,  

- inleda uppsägning av bidragsavtalet eller av någon stödmottagare enligt artikel II.37, 

- utfärda ett betalningskrav för alla eller en del av sina utbetalningar och tillämpa 
eventuella påföljder.  

10. Kommissionen får efter eget gottfinnande genomföra en etisk revision upp till fem år efter 
det att projektet avslutats. Punkterna 3–9 skall tillämpas med nödvändiga ändringar. 

II.10. Avtalsviten  

1. Utan att det påverkar tillämpningen av några andra bestämmelser i detta bidragsavtal skall 
en stödmottagare som befunnits ha redovisat för höga belopp och därför har erhållit ett 
ekonomiskt bidrag från gemenskapen som saknar grund vara skyldig att betala ersättning, 
nedan kallat ”avtalsvite”. Stödmottagaren är skyldig att betala avtalsvitet och dessutom 
betala tillbaka det ekonomiska bidrag från gemenskapen som erhållits utan grund. 
Kommissionen får i undantagsfall avstå från att kräva avtalsvite.   

2. Avtalsvitet skall vara proportionellt mot storleken på den för högt angivna delen av beloppet 
och mot storleken på det ekonomiska bidrag från gemenskapen som saknar grund. 
Avtalsvitet skall beräknas enligt följande formel: 

Avtalsvitet = ogrundat ekonomiskt bidrag från gemenskapen x (för högt angiven del av 
beloppet/totalt begärt ekonomiskt bidrag från gemenskapen) 

Beräkningen av avtalsvite skall avse enbart den rapporteringsperiod eller de 
rapporteringsperioder för vilken stödmottagaren begärt ekonomiskt bidrag från 
gemenskapen. Avtalsvitet får inte beräknas på grundval av gemenskapens sammanlagda 
ekonomiska bidrag.  

3. Kommissionen skall underrätta den stödmottagare som den anser vara skyldig att betala 
avtalsvite. Kravet skall vara skriftligt och skickas i rekommenderat brev med 
mottagningsbevis. Stödmottagaren skall ha 30 dagar på sig att besvara gemenskapens krav. 

4. Förfarandet för återbetalning av ogrundade ekonomiska bidrag från gemenskapen och av 
avtalsviten skall fastställas i enlighet med bestämmelserna i artikel II.20. Avtalsviten skall 
dras från nya utbetalningar eller krävas in av kommissionen. 

5. Kommissionen skall ha rätt till avtalsvite i enlighet med punkterna 1–4 när för höga belopp 
har angetts och detta framkommer först efter det att projektet har avslutats. 
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II.11. Ekonomiska påföljder 

1. En stödmottagare som lämnat felaktiga uppgifter eller konstaterats bryta mot sina skyldigheter 
enligt detta bidragsavtal på ett allvarligt sätt skall bli föremål för ekonomiska påföljder på 
mellan 2 % och 10 % av värdet av det ekonomiska bidrag från gemenskapen som den 
stödmottagaren erhållit. Procentsatsen får höjas till mellan 4 % och 20 % om liknande 
händelser upprepas inom fem år från den första förseelsen.  

2. I fall enligt punkt 1 skall stödmottagaren uteslutas från beviljande av bidrag från gemenskapen 
under en period på upp till två år räknat från den dag då förseelsen konstaterades.  

3. Bestämmelserna i denna artikel skall inte påverka administrativa eller ekonomiska påföljder 
som en stödmottagare som inte uppfyller sina förpliktelser kan bli föremål för enligt 
budgetförordningen eller något annat civilrättsligt rättsmedel som gemenskapen eller någon 
annan stödmottagare kan ha rätt till. Dessa bestämmelser skall inte heller utesluta eventuella 
straffrättsliga förfaranden som kan inledas av medlemsstaternas myndigheter.  

Del C           IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, UTNYTTJANDE 
OCH SPRIDNING 

AVSNITT 1 – FÖRGRUNDSINFORMATION 

II.1. Äganderätt 

1. Förgrundsinformation skall tillhöra den stödmottagare som utfört det arbete som resulterat i 
förgrundsinformationen. 

2. I de fall flera stödmottagare gemensamt har utfört det arbete som genererat 
förgrundsinformationen och deras respektive andelar av arbetet inte går att fastställa skall 
förgrundsinformationen vara deras gemensamma egendom. De skall upprätta ett avtal9 om 
fördelningen och villkoren för utövandet av detta gemensamma ägande. 

Om inget avtal om gemensamt ägande har ingåtts ännu skall dock var och en av ägarna ha 
rätt att bevilja icke-exklusiva licenser till tredje part, utan någon rätt att bevilja 
underlicenser, på följande villkor: 

a) Övriga ägare skall underrättas minst 45 dagar i förväg. 

b) Övriga ägare skall kompenseras på ett rättvist och rimligt sätt. 

3. Om anställda eller annan personal som arbetar för en stödmottagare har rätt att hävda 
rättigheter till förgrundsinformation skall stödmottagaren se till att dessa rättigheter kan 
utövas på ett sätt som är förenligt med stödmottagarens skyldigheter enligt detta 
bidragsavtal. 

                                                 
9 De gemensamma ägarna får givetvis komma överens om att inte fortsätta med det gemensamma ägandet utan 

besluta om en alternativ ordning (t.ex. en ägare med nyttjanderätt för övriga stödmottagare som överfört sin del 
av ägarskapet). 
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II.2. Överföring 

1. En stödmottagare som överför äganderätt till förgrundsinformation skall överföra sina 
skyldigheter i samband med denna förgrundsinformation till förvärvaren, inklusive 
skyldigheten att överföra dem till efterföljande förvärvare. 

2. Om inget annat följer av stödmottagarens skyldigheter med avseende på konfidentialitet, 
t.ex. i samband med en sammanslagning eller ett förvärv av en betydande del av 
stödmottagarens tillgångar, skall denne, i de fall stödmottagaren är skyldig att överföra sin 
skyldighet att ge nyttjanderätt, underrätta övriga stödmottagare minst 45 dagar i förväg om 
den planerade överföringen och ge dem tillräckligt med information om den nye ägaren till 
förgrundsinformationen för att de skall kunna utöva sin nyttjanderätt.  

De övriga stödmottagarna får emellertid genom skriftlig överenskommelse enas om en 
annan tidsfrist eller avstå sin rätt att underrättas i förhand, om överföringen av äganderätten 
sker från en stödmottagare till en särskilt identifierad tredje part.  

3. Varje annan stödmottagare får, till följd av ett meddelande i enlighet med punkt 2, inom 
30 dagar efter meddelandet eller inom en annan tidsfrist enligt skriftlig överenskommelse, 
invända mot en planerad överföring av äganderätten med hänvisning till att det skulle 
inverka negativt på stödmottagarens nyttjanderätt. 

Om någon av de övriga stödmottagarna kan visa att deras nyttjanderätt skulle påverkas 
negativt får den avsedda överföringen inte äga rum förrän de berörda stödmottagarna har 
kommit överens. 

4.  Om en stödmottagare har för avsikt att överföra äganderätten till förgrundsinformation till 
en tredje part som är etablerad i ett tredjeland som inte är anslutet till sjunde 
ramprogrammet får kommissionen motsätta sig denna överföring av äganderätt till 
förgrundsinformation, om den anser att detta inte är förenligt med utvecklingen av den 
europeiska ekonomins konkurrenskraft eller med etiska principer eller med hänsyn till 
säkerheten. 

I sådana fall skall överföringen av äganderätt inte äga rum, såvida inte kommissionen 
övertygas om att lämpliga garantier införs och skriftligen har godkänt överföringen. 

II.3. Skydd 

1. Om förgrundsinformation kan användas industriellt eller kommersiellt skall ägaren sörja för 
tillräckligt och effektivt skydd av denna med vederbörlig hänsyn till sina berättigade 
intressen och övriga stödmottagares berättigade intressen, framför allt kommersiella 
intressen. 

Om en stödmottagare som inte är ägare till förgrundsinformationen åberopar sitt berättigade 
intresse skall deltagaren i varje enskilt fall visa att den skulle åsamkas oproportionerligt stor 
skada. 

2. I patentansökningar avseende förgrundsinformation, som lämnas in av en stödmottagare 
eller på dennes vägnar, skall följande förklaring ingå om att den berörda 
förgrundsinformationen genererats med hjälp av ekonomiskt stöd från gemenskapen: 
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Det arbete som lett fram till denna uppfinning har erhållit finansiering från 
[Europeiska gemenskapens] sjunde ramprogram [FP7/2007–2013] enligt bidragsavtal 
nr [xxxxxx].10 

Alla patentansökningar avseende förgrundsinformation som lämnas in skall dessutom 
redovisas i planen för utnyttjande och spridning av förgrundsinformation, med angivande av 
tillräckliga uppgifter/hänvisningar för att kommissionen skall kunna spåra patentet/ansökan. 
Om en ansökan lämnas in efter det att slutrapporten avgetts skall kommissionen underrättas 
om detta, med angivande av samma uppgifter/hänvisningar. 

3. Om förgrundsinformationen kan användas industriellt eller kommersiellt och dess ägare inte 
skyddar den och inte överför den till en annan stödmottagare, till en anknuten enhet 
etablerad i en medlemsstat eller i ett associerat land eller till en annan tredje part etablerad i 
en medlemsstat eller i ett associerat land tillsammans med de därtill knutna skyldigheterna i 
enlighet med artikel II.27 får ingen spridning av denna förgrundsinformation ske innan 
kommissionen har underrättats. Kommissionen skall underrättas minst 45 dagar i förväg om 
den avsedda spridningen. 

I sådana fall får gemenskapen, med den berörda stödmottagarens tillstånd, överta 
äganderätten till förgrundsinformationen och vidta åtgärder för att skydda den på ett 
lämpligt och effektivt sätt. Den berörda stödmottagaren får vägra att ge tillstånd endast om 
den kan visa att dess berättigade intressen skulle åsamkas oproportionerligt stor skada.  

Om gemenskapen övertar äganderätten skall den påta sig skyldigheterna i samband med 
beviljande av nyttjanderätt. 

II.4. Utnyttjande 

1.  Stödmottagarna skall utnyttja den förgrundsinformation som de har äganderätten till, eller 
se till att den utnyttjas.  

2.  Stödmottagarna skall redogöra för det förväntade utnyttjandet av förgrundsinformation i 
planen för utnyttjande och spridning av förgrundsinformation. Informationen skall vara 
tillräckligt detaljerad för att kommissionen skall kunna genomföra relevant revision. 

II.5. Spridning 

1. Varje stödmottagare skall se till att den förgrundsinformation som den har äganderätten till 
sprids så snabbt som möjligt. Om den underlåter att göra detta får kommissionen sprida 
förgrundsinformationen.  

2. Spridningen skall vara förenlig med skyddet av immateriella rättigheter, 
konfidentialitetskrav och de berättigade intressen som ägaren eller ägarna till 
förgrundsinformationen har.  

3.  Övriga berörda stödmottagare skall minst 45 dagar i förväg underrättas om eventuell 
spridning och ges tillräcklig information om den planerade spridningen och de uppgifter den 
avser. 

                                                 
10  Denna förklaring skall översättas till språket för patentansökan. Översättningar till gemenskapens samtliga språk 

kommer att tillhandahållas. 



Sjunde ramprogrammet – Marie Curie – Bidragsavtal – Bilaga II 

 27

Till följd av en sådan underrättelse får en berörd stödmottagare, inom 30 dagar efter 
underrättelsen om den planerade spridningen, göra invändningar om stödmottagaren anser 
sig ha berättigade intressen avseende förgrunds- eller bakgrundsinformationen som skulle 
kunna åsamkas oproportionerligt stor skada. I sådana fall får ingen spridning ske utan att 
lämpliga åtgärder vidtas för att skydda dessa berättigade intressen. 

Stödmottagarna får skriftligen komma överens om andra tidsfrister än de som anges i denna 
punkt, inklusive en tidsfrist för att avgöra vilka lämpliga åtgärder som skall vidtas. 

4.  I publikationer eller i samband med annan spridning avseende förgrundsinformation skall 
följande förklaring ingå om att den berörda förgrundsinformationen genererats med hjälp av 
ekonomiskt stöd från gemenskapen: 

Den forskning som lett fram till dessa resultat har erhållit finansiering från 
[Europeiska gemenskapens] sjunde ramprogram [FP7/2007–2013] enligt bidragsavtal 
nr [xxxxxx]. 11 

All spridning skall redovisas i planen för utnyttjande och spridning av 
förgrundsinformation, med angivande av tillräckliga uppgifter/hänvisningar för att 
kommissionen skall kunna spåra verksamheten. När det gäller vetenskapliga publikationer 
avseende förgrundsinformation som offentliggörs före eller efter slutrapporten skall sådana 
uppgifter/hänvisningar och ett utdrag ur publikationen lämnas till kommissionen senast två 
månader efter offentliggörandet. Dessutom skall en elektronisk kopia av den offentliggjorda 
versionen eller det slutgiltiga manus som godtagits för publicering samtidigt lämnas till 
kommissionen för det ändamål som avses i artikel II.12.2, om inte detta inkräktar på tredje 
parters rättigheter. 

AVSNITT 2 – NYTTJANDERÄTT 

II.6. Bakgrundsinformation som avses 

Stödmottagarna får definiera den bakgrundsinformation som krävs för projektet i en 
skriftlig överenskommelse, och när det är lämpligt enas om att utesluta viss 
bakgrundsinformation12.  

II.7. Principer 

1. Alla ansökningar om nyttjanderätt skall göras skriftligen. 

2. Som villkor för beviljande av nyttjanderätt får krävas godkännande av särskilda villkor för 
att säkerställa att denna rätt endast kommer att användas för det avsedda syftet samt att 
lämpliga konfidentialitetskrav gäller. 

3. Utan att det påverkar deras skyldigheter i fråga om beviljande av nyttjanderätt skall 
stödmottagare snarast informera varandra om begränsningar av beviljandet av nyttjanderätt 

                                                 
11  Denna förklaring skall översättas till det språk som förgrundsinformationen skall spridas på. Översättningar till 

gemenskapens samtliga språk kommer att tillhandahållas. 

12 Uteslutandet kan vara tillfälligt (t.ex. för att möjliggöra ett tillräckligt skydd för bakgrundsinformationen innan 
tillgång ges) eller begränsat (t.ex. för att utesluta endast en eller flera specifika stödmottagare). Eftersom 
bakgrundsinformation per definition anses vara nödvändig för genomförande eller utnyttjande bör uteslutandets 
följder för projektet, särskilt när det gäller ett uteslutande som inte är tillfälligt, granskas av stödmottagarna.   
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till bakgrundsinformation eller om andra begränsningar som väsentligen kan påverka 
beviljandet av nyttjanderätt. 

4. Att en stödmottagare sägs upp skall inte på något sätt påverka dennes skyldighet att bevilja 
övriga stödmottagare nyttjanderätt. 

5. Nyttjanderätt skall inte innefatta en rätt att utfärda underlicenser, såvida inte ägaren av 
förgrunds- eller bakgrundsinformationen samtycker till något annat. 

6. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 7 skall avtal om nyttjanderätt avseende 
förgrunds- eller bakgrundsinformation för stödmottagare eller tredje part garantera att 
möjligheten till nyttjanderätt för andra stödmottagare upprätthålls. 

7. Exklusiva licenser får beviljas för specifik förgrunds- eller bakgrundsinformation under 
förutsättning att alla stödmottagare skriftligen bekräftar att de avstår sin nyttjanderätt till 
den informationen. 

8. Om en stödmottagare har för avsikt att bevilja en exklusiv licens för förgrundsinformation 
till en tredje part som är etablerad i ett tredjeland som inte är anslutet till sjunde 
ramprogrammet får kommissionen motsätta sig beviljandet av en sådan exklusiv licens, om 
den anser att detta inte är förenligt med utvecklingen av den europeiska ekonomins 
konkurrenskraft eller med etiska principer eller med hänsyn till säkerheten.  

I sådana fall skall den exklusiva licensen inte beviljas, såvida inte kommissionen övertygas om 
att lämpliga garantier kommer att införas och skriftligen har godkänt beviljandet. 

II.8. Nyttjanderätt för genomförande 

1.  Nyttjanderätt till förgrundsinformation skall beviljas övriga stödmottagare om det är 
nödvändigt för att dessa stödmottagare skall kunna utföra sitt eget arbete inom projektet. 

Sådan nyttjanderätt skall beviljas utan avgift. 

2. Nyttjanderätt till bakgrundsinformation skall beviljas övriga stödmottagare om det är 
nödvändigt för att dessa stödmottagare skall kunna utföra sitt eget arbete inom projektet, 
under förutsättning att den berörda stödmottagaren har rätt att bevilja denna rätt. 

Sådan nyttjanderätt skall beviljas utan avgift, såvida inte annat avtalats av samtliga 
stödmottagare före anslutningen till detta avtal. 

II.9. Nyttjanderätt för utnyttjande 

1. Stödmottagare skall ha nyttjanderätt till förgrundsinformation om den behövs för att de 
skall kunna utnyttja sin egen förgrundsinformation. 

Sådan nyttjanderätt skall efter överenskommelse beviljas antingen på rättvisa och rimliga 
villkor eller vara avgiftsfri. 

2. Stödmottagare skall ha nyttjanderätt till bakgrundsinformation om den behövs för att de 
skall kunna utnyttja sin egen förgrundsinformation, förutsatt att den berörda stödmottagaren 
har rätt att bevilja den. 

Sådan nyttjanderätt skall efter överenskommelse beviljas antingen på rättvisa och rimliga 
villkor eller vara avgiftsfri. 
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3. Även en anknuten enhet som är etablerad i en medlemsstat eller i ett associerat land skall ha 
nyttjanderätt enligt punkterna 1 och 2 till förgrunds- eller bakgrundsinformation på samma 
villkor som den stödmottagare till vilken den är anknuten, såvida inte annat föreskrivs i 
konsortialavtalet. Eftersom nyttjanderätt enligt punkterna 1 och 2 måste vara nödvändig för 
att egen förgrundsinformation skall kunna utnyttjas, skall denna punkt endast tillämpas om 
äganderätten till förgrundsinformation överförts till en anknuten enhet som är etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land. Stödmottagarna får ingå överenskommelser om 
nyttjanderätt för anknutna enheter i sitt konsortialavtal, även gällande eventuella 
underrättelsekrav. 

4. Ansökningar om nyttjanderätt enligt punkterna 1–3 får lämnas in upp till ett år efter det att 
antingen 

a) projektet avslutats eller 

b)  ägaren av den berörda förgrunds- eller bakgrundsinformationen har sagts 
upp. 

De berörda stödmottagarna får emellertid komma överens om en annan tidsfrist13. 

SLUTBESTÄMMELSER 

II.10. Konkurrensutsatta ansökningsomgångar 

 
1. När så krävs enligt bilaga I skall konsortiet identifiera och för kommissionen föreslå 

deltagande av nya stödmottagare efter en konkurrensutsatt ansökningsomgång i enlighet med 
bestämmelserna i denna artikel. 

 
2. Konsortiet skall utlysa den konkurrensutsatta ansökningsomgången i minst en internationell 

tidskrift och tre olika nationella dagstidningar i tre olika medlemsstater eller associerade 
länder. Det skall också ansvara för att ansökningsomgången får stor spridning via specifika 
informationsmedier, framför allt webbplatser för sjunde ramprogrammet, fackpressen och 
broschyrer samt via de nationella kontaktpunkter som inrättats av medlemsstaterna och de 
associerade länderna. Utlysandet och tillkännagivandet av ansökningsomgången skall 
dessutom överensstämma med instruktioner och riktlinjer som utfärdats av kommissionen. 
Konsortiet skall underrätta kommissionen om ansökningsomgången och dess innehåll minst 
30 dagar före den planerade dagen för utlysandet. 

 
3. Den konkurrensutsatta ansökningsomgången skall stå öppen för inlämning av förslag från 

intresserade parter under en period på minst fem veckor. 
 
4. Konsortiet skall bedöma de anbud som inkommer enligt de kriterier som legat till grund för 

kommissionens bedömning och urval av projektet, vilka framgår av den relevanta 
ansökningsomgången, och med hjälp av minst två oberoende experter som konsortiet utser 
med utgångspunkt i de principer som beskrivs i reglerna för deltagande. 

 
5.  Konsortiet skall underrätta kommissionen om den föreslagna anslutningen av en eller flera 

nya stödmottagare i enlighet med artikel II.35. Det skall samtidigt meddela kommissionen på 
vilket sätt den konkurrensutsatta ansökningsomgången utlysts samt namn på och tillhörighet 

                                                 
13  Denna tidsfrist kan vara längre eller kortare.  
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för de experter som deltar i bedömningen. Kommissionen får invända mot anslutning av en ny 
stödmottagare inom 45 dagar efter det att underrättelsen mottagits. 

 

II.11. Begäran om ändring eller uppsägning på konsortiets initiativ 

 
1. Ändringar av detta bidragsavtal får begäras av någon av parterna. En begäran om ändring 

eller uppsägning skall undertecknas av parternas juridiska ombud och lämnas i enlighet med 
artikel 8. Varje begäran eller godkännande från konsortiets eller en eller flera 
stödmottagares sida skall lämnas av samordnaren. Samordnaren anses agera på samtliga 
stödmottagares vägnar när han undertecknar en begäran, ett godkännande eller en skrivelse 
om underkännande av en ändring liksom vid en begäran om uppsägning. Samordnaren skall 
se till att det finns tillräckliga bevis för att konsortiet samtycker till ändringen eller 
uppsägningen och att dessa ställs till förfogande vid en revision eller på kommissionens 
begäran.  

2. Om samordnaren byts ut utan dennes samtycke skall begäran lämnas av alla övriga 
stödmottagare eller av en av dem som företräder de övriga. 

3. En begäran om ändring som innefattar mer än en ändring av avtalet skall betraktas som ett 
paket som inte kan delas upp i flera delar och skall godkännas eller underkännas som helhet 
av den andra parten, om det inte uttryckligen framgår av begäran att den innehåller separata 
delar som kan godkännas oberoende av varandra. 

4. En begäran om anslutning av en ny stödmottagare skall innefatta ett ifyllt formulär B 
(bilaga V), som undertecknats av den nya enheten. Alla nyanslutningar omfattas av villkoren 
i reglerna för deltagande, den relevanta ansökningsomgången och budgetförordningen. En 
ny enhet skall påta sig stödmottagarnas rättigheter och skyldigheter enligt bidragsavtalet, 
med verkan från dagen för anslutningen enligt det undertecknade formulär B. 

5. Ändringarna får inte syfta eller leda till att avtalet ändras på så sätt att beslutet om beviljande 
av bidrag kan ifrågasättas eller leda till att stödmottagarna behandlas olika. 

6. En begäran om uppsägning av en eller flera stödmottagare skall innefatta  

- konsortiets förslag till omfördelning av den berörda stödmottagarens uppgifter 
och budget,  

- skälen till att uppsägning begärs,  

- angivelse av den dag då uppsägningen föreslås träda i kraft,  

- en skrivelse med synpunkter från den stödmottagare som begäran om 
uppsägning gäller, och  

- de rapporter och delresultat som avses i artikel II.4 gällande det arbete som 
utförts av denna stödmottagare fram till den dag då uppsägningen träder i kraft, 
tillsammans med en kommentar från samordnaren på konsortiets vägnar om 
dessa rapporter och delresultat och en förklaring från samordnaren om 
fördelningen av utbetalningarna till denna stödmottagare.  

Om dessa handlingar inte lämnas skall begäran inte betraktas som giltig.  
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Skrivelsen med den berörda stödmottagarens synpunkter kan ersättas med bevis för att 
stödmottagaren skriftligen ombetts lämna sina synpunkter på den föreslagna uppsägningen 
och sända rapporterna och delresultaten men underlåtit att göra detta inom den tidsfrist som 
framgår av underrättelsen. Tidsfristen skall inte understiga en månad. I sådana fall, om inga 
rapporter lämnats tillsammans med begäran om uppsägning, skall kommissionen inte beakta 
ytterligare krav på ersättning för kostnader från den berörda stödmottagaren, och ingen 
ytterligare ersättning skall betalas ut.  

Om inte något annat överenskommits med kommissionen skall den uppsagda 
stödmottagarens samtliga uppgifter omfördelas inom konsortiet. 

En begäran om uppsägning av bidragsavtalet skall motiveras och innehålla de rapporter och 
delresultat som avses i artikel II.4 för det arbete som utförts fram till den dag uppsägningen 
träder i kraft. 

II.12. Godkännande av ändringar och uppsägning som begärs av konsortiet  

1. Parterna i detta bidragsavtal åtar sig att godkänna eller underkänna en giltig begäran om 
ändring eller uppsägning inom 45 dagar efter mottagandet. Om inget svar lämnats inom 
45 dagar efter mottagandet av begäran skall begäran betraktas som underkänd. 

2. Med avvikelse från punkt 1 skall en begäran från konsortiet om anslutning av en ny 
stödmottagare eller uppsägning av en stödmottagare som inte besvaras av kommissionen inom 
45 dagar efter mottagandet betraktas som godkänd, utom i fall där den berörda 
stödmottagaren inte gett sitt samtycke och i fall där en ny samordnare utses, vilket kräver 
kommissionens skriftliga godkännande.  

Om kommissionen inte framför några invändningar inom denna tid anses den ha godkänt 
begäran på tidsfristens sista dag. Kommissionen åtar sig att i informationssyfte sända en 
skrivelse vid underförstått godkännande.  

Om begäran om anslutning eller uppsägning av en stödmottagare är förknippad med en 
begäran om andra ändringar av bidragsavtalet, som inte direkt hänger samman med 
anslutningen eller avlägsnandet, krävs kommissionens skriftliga godkännande av begäran som 
helhet. 

3. Kommissionens godkännande av den begärda ändringen eller uppsägningen skall meddelas 
samordnaren, som mottar det på konsortiets vägnar. Vid uppsägning av en eller flera 
stödmottagare skall kommissionen sända en kopia till den berörda stödmottagaren. 

4.  Ändringar och uppsägningar träder i kraft den dag som parterna enats om. Om ingen dag 
angetts träder de i kraft den dag då kommissionen ger sitt godkännande. 

II.13. Uppsägning av bidragsavtalet eller av en eller flera stödmottagare på kommissionens 
initiativ 

1. Kommissionen får säga upp bidragsavtalet eller en stödmottagare i följande fall: 

a) Om en eller flera av de rättsliga enheter som anges i artikel 1 inte ansluter sig till detta 
bidragsavtal. 
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b) Om arbetet inte fullgörs eller inte fullgörs tillfredsställande eller vid underlåtenhet att 
uppfylla en väsentlig skyldighet enligt detta bidragsavtal som inte avhjälps efter en 
skriftlig begäran till konsortiet om att åtgärda situationen inom 30 dagar.  

c) Om stödmottagaren avsiktligt eller genom försummelse begått oegentligheter i samband 
med fullgörande av ett bidragsavtal med kommissionen.  

d) Om stödmottagaren brutit mot grundläggande etiska principer. 

e) Om de rapporter eller delresultat som krävs inte lämnas eller kommissionen inte 
godkänner de rapporter eller delresultat som lämnats. 

f) Om det finns väsentliga tekniska eller ekonomiska skäl som har betydande negativ 
inverkan på projektets slutförande. 

g) Om det potentiella utnyttjandet av projektets resultat minskar i avsevärd omfattning. 

h) Om en förändring av juridisk, ekonomisk, organisatorisk eller teknisk art eller en 
förändring av kontrollstrukturen hos en stödmottagare innebär ett ifrågasättande av 
kommissionens beslut att godkänna stödmottagarens deltagande. 

i) Om en förändring enligt punkt h eller en uppsägning av stödmottagaren eller 
stödmottagarna i fråga avsevärt inverkar på projektets genomförande eller 
gemenskapens intressen eller innebär ett ifrågasättande av beslutet att bevilja bidrag från 
gemenskapen. 

j) Vid force majeure som meddelas i enlighet med artikel II.40, om det är omöjligt att 
återuppta projektet efter avbrottet. 

k) Om de villkor för deltagande i projektet som fastställs i reglerna för deltagande eller 
ändringar av dessa enligt den ansökningsomgång som projektet hänför sig till inte längre 
uppfylls, om inte kommissionen anser att genomförandet av det särskilda programmet 
kräver att projektet fortgår. 

l) Om en stödmottagare fälls för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom eller 
har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen, som på något sätt kan 
styrkas. 

m) Om en eller flera stödmottagare sagts upp och konsortiet inte föreslår kommissionen en 
ändring av bidragsavtalet på det sätt som krävs för att projektet skall kunna fortgå, 
inklusive omfördelning av uppgifterna för den stödmottagare som sagts upp inom den 
tidsfrist som angetts av kommissionen, eller om kommissionen inte godtar de föreslagna 
ändringarna. 

n) Om en stödmottagare försätts i konkurs eller träder i likvidation. 

2. Uppsägning av en eller flera stödmottagare på kommissionens initiativ skall meddelas den 
eller de stödmottagare som berörs, med kopia till samordnaren, och uppsägningen träder i 
kraft den dag som anges i meddelandet och senast 30 dagar efter det att det mottagits av 
stödmottagaren. 

Kommissionen skall meddela konsortiet vilken dag uppsägningen träder i kraft. 
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Om bidragsavtalet sägs upp skall samordnaren underrättas, och denne skall i sin tur 
meddela alla övriga stödmottagare. Uppsägningen träder i kraft 45 dagar efter det att 
samordnaren mottagit underrättelsen. 

3. Inom 45 dagar efter det att uppsägningen trätt i kraft skall den eller de stödmottagare som 
sagts upp lämna alla rapporter och delresultat som krävs enligt artikel II.4 för det arbete som 
utförts fram till den dagen (lämnas via samordnaren). Om dessa handlingar inte lämnas 
inom den angivna tidsfristen får kommissionen, efter 30 dagars skriftlig förvarning om att 
handlingarna inte mottagits, besluta att inte beakta ytterligare krav på ersättning för 
kostnader och inte betala ut någon ytterligare ersättning och, i tillämpliga fall, kräva 
återbetalning av eventuell förfinansiering som betalats ut till stödmottagaren eller 
stödmottagarna. 

4. Konsortiet har, efter det att uppsägningen av stödmottagaren trätt i kraft, upp till 30 dagar på 
sig för att förse kommissionen med information om den andel av gemenskapens bidrag som 
faktiskt överförts till denna stödmottagare sedan projektet inleddes. 

5. Om inte denna information lämnas inom tidsfristen skall kommissionen anse att den 
stödmottagare som sagts upp inte är skyldig kommissionen några pengar och att det bidrag 
från gemenskapen som redan betalats ut fortfarande står till förfogande för konsortiet på 
dess ansvar. 

6. Kommissionen skall på grundval av de handlingar och den information som avses i 
ovanstående punkter fastställa den uppsagda stödmottagarens skuld.  

7. Om en eller flera stödmottagare sägs upp skall den eller de stödmottagare som sagts upp 
inom 30 dagar betala tillbaka sin skuld till kommissionen eller på kommissionens begäran 
överföra den till samordnaren. Kommissionen skall sända en kopia av en sådan begäran till 
samordnaren. I det senare fallet skall samordnaren senast 10 dagar efter det att denna 
tidsfrist löpt ut underrätta kommissionen om huruvida beloppet har överförts.  

8. Om bidragsavtalet sägs upp skall kommissionen fastställa konsortiets skuld och meddela 
samordnaren beloppet. 

II.14. Ekonomiskt bidrag efter uppsägning och andra följder av uppsägning  

1. Vid uppsägning skall det ekonomiska bidraget från gemenskapen begränsas till de 
bidragsberättigande kostnader som uppstått och godkänts fram till den dag uppsägningen 
träder i kraft och till de legitima åtaganden som gjorts dessförinnan och som inte kan hävas.  

2. Med avvikelse från ovanstående punkt gäller följande: 

- I fall enligt artikel II.37.1 a får inga kostnader som uppstått för konsortiet inom ramen 
för projektet godkännas eller godtas som berättigande till ersättning från gemenskapen. 
Eventuell förfinansiering som betalats ut till konsortiet och eventuell avkastning till följd 
av förfinansiering skall i sin helhet återbetalas till kommissionen. 

- I fall enligt artikel II.37.1 b skall det ekonomiska bidraget från gemenskapen begränsas 
till de bidragsberättigande kostnader som uppstått fram till dagen för mottagandet av den 
skriftliga begäran om att åtgärda underlåtenheten. 

3. I fall enligt artikel II.37.1 b, c, d, e, l och m får kommissionen dessutom kräva återbetalning 
av hela eller delar av gemenskapens ekonomiska bidrag. I fall enligt artikel II.37.1 b och m 
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skall kommissionen beakta arten och resultatet av det arbete som utförts och dess nytta för 
gemenskapen inom ramen för det berörda särskilda programmet. 

4. Rapporter och delresultat som lämnas i samband med uppsägning skall anses ha lämnats vid 
utgången av motsvarande rapporteringsperiod. 

5. Om gemenskapen gör en utbetalning efter det att en stödmottagare eller bidragsavtalet sagts 
upp skall denna utbetalning betraktas som en slutbetalning med avseende på stödmottagaren 
eller stödmottagarna respektive projektet, och utbetalningen skall under alla omständigheter 
ske via samordnaren. 

Även om bidragsavtalet eller en eller flera stödmottagare sägs upp skall bestämmelserna i 
artiklarna II.9, II.10, II.11, II.12, II.21, II.22, II.23, II.24, II.25, II.35, II.36, II.38, II.41, II.42 och 
del C i bilaga II fortsätta att gälla efter uppsägningen av bidragsavtalet eller stödmottagaren eller 
stödmottagarna. 

II.15. Force majeure 

1. Med force majeure avses alla oförutsedda och exceptionella händelser som påverkar 
parternas fullgörande av skyldigheter enligt detta bidragsavtal, som ligger utanför deras 
kontroll och som inte kan bemästras trots rimliga ansträngningar från parternas sida. Brister 
hos produkter eller tjänster eller förseningar när det gäller att ställa dem till förfogande för 
fullgörandet av detta bidragsavtal, och som påverkar fullgörandet, inklusive exempelvis 
brister i funktion eller prestanda hos sådana produkter eller tjänster, 
arbetsmarknadskonflikter, strejker eller ekonomiska svårigheter, utgör inte force majeure. 

2. Om någon av stödmottagarna drabbas av force majeure som riskerar att påverka 
fullgörandet av skyldigheter enligt detta bidragsavtal skall samordnaren utan dröjsmål 
underrätta kommissionen och uppge vilket slags force majeure det handlar om, den troliga 
varaktigheten och de förutsebara effekterna.  

3. Om gemenskapen drabbas av force majeure som riskerar att påverka fullgörandet av 
skyldigheter enligt detta bidragsavtal skall den utan dröjsmål underrätta samordnaren och 
uppge vilket slags force majeure det handlar om, den troliga varaktigheten och de 
förutsebara effekterna.  

4. Ingen part skall anses bryta mot sin skyldighet att genomföra projektet om den hindrats från 
detta till följd av force majeure. Om stödmottagare inte kan fullgöra sina skyldigheter att 
genomföra projektet till följd av force majeure skall ersättning för godkända 
bidragsberättigande kostnader som uppstått endast betalas ut för uppgifter som faktiskt 
utförts fram till dagen för den händelse som konstaterats utgöra force majeure. Alla åtgärder 
som krävs för att minimera skadan skall vidtas. 

II.16. Överlåtelse  

Stödmottagarna får inte överlåta någon av de rättigheter eller skyldigheter som följer av 
bidragsavtalet, utom i de fall som anges i artikel II.26 (överföring av förgrundsinformation), utan 
att först ha inhämtat skriftligt godkännande från kommissionen och övriga stödmottagare.  

II.17. Ansvar  

1. Gemenskapen ansvarar inte för handlingar eller försummelser som stödmottagarna gör sig 
skyldiga till i samband med detta bidragsavtal. Gemenskapen ansvarar inte för några brister 
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i produkter, processer eller tjänster som skapats på grundval av förgrundsinformation, t.ex. 
brister i funktion eller prestanda hos sådana produkter, processer eller tjänster.  

2. Varje stödmottagare tar på sig hela ansvaret gentemot gemenskapen, och förbinder sig att 
gottgöra denna, vid varje åtgärd, klagomål eller förfarande från tredje part gentemot 
gemenskapen till följd av en skada som antingen har orsakats av handlingar eller 
försummelser som har begåtts av stödmottagaren i samband med detta bidragsavtal, eller av 
produkter, processer eller tjänster som har skapats av stödmottagaren på grundval av 
förgrundsinformation som är ett resultat av projektet. 

Om en tredje part väcker talan mot en stödmottagare i samband med fullgörandet av detta 
bidragsavtal får kommissionen bistå avtalsparten på dennes skriftliga begäran. Kostnader 
som åsamkas kommissionen i detta sammanhang skall bäras av stödmottagaren.  

3. Varje stödmottagare skall ensam ha ansvaret för att se till att deras handlingar inom ramen 
för detta projekt inte inkräktar på tredje parters rättigheter.  

4. Gemenskapen kan inte hållas ansvarig för några konsekvenser som uppstår till följd av ett 
korrekt utövande av gemenskapens rättigheter enligt reglerna för deltagande eller detta 
bidragsavtal.  
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