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ΈΒ∆ΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ   
 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Αριθ. __________ 
 

ΜΕ ΕΝΑΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΟ] 
 

(αναφέρεται ο/η ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ / ∆ΡΑΣΗ) 
 
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (στο εξής «η Κοινότητα»), εκπροσωπούµενη από την Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής «η Επιτροπή»),  
 
 αφενός,  
 
και ο/η/οι (επωνυµία δικαιούχου και νοµική µορφή) (εθνικός αριθµός µητρώου αν υπάρχει), που 
εδρεύει στ… (πλήρης διεύθυνση πόλη/επαρχία/χώρα) και εκπροσωπείται από (επωνυµία νοµίµου 
εκπροσώπου), (ιδιότητα) [ή/και (επωνυµία νοµίµου εκπροσώπου), (ιδιότητα)], ή ο εξουσιοδοτηµένος 
εκπρόσωπός του/της/τους,, στο εξής ο «δικαιούχος»,  
 
 αφετέρου,  
 
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ επί των εξής όρων και προϋποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των παρακάτω 
παραρτηµάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης (στο 
εξής η «συµφωνία επιχορήγησης»). 
 

 Παράρτηµα I   - Περιγραφή των εργασιών  
 Παράρτηµα II   - Γενικοί όροι (αναφορά στην αγγλική έκδοση της ΕΕ) 

 Παράρτηµα III  - [Ειδικοί όροι σχετικά µε [τον συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό 
µηχανισµό ή δραστηριότητα], όπως δηµοσιεύτηκαν στην (αγγλική έκδοση 
της ΕΕ)] [∆εν ισχύει] 

 [Παράρτηµα VI - Έντυπο Γ - Οικονοµική έκθεση ανά χρηµατοδοτικό µηχανισµό, 
όπως δηµοσιεύτηκε στην (αναφορά στην αγγλική έκδοση της ΕΕ)] 

 [Παράρτηµα VII - Έντυπο ∆ – Όροι εντολής για το πιστοποιητικό οικονοµικών 
καταστάσεων και Έντυπο E - Όροι εντολής για το πιστοποιητικό 
µεθοδολογίας, όπως δηµοσιεύτηκαν στην (αναφορά στην αγγλική έκδοση της 
ΕΕ)] 

 
Άρθρο 1 – Αντικείµενο  
 
Η Κοινότητα αποφάσισε να χορηγήσει χρηµατοδοτική συνεισφορά για την υλοποίηση του έργου που 
προσδιορίζεται στο παράρτηµα Ι και το οποίο ονοµάζεται [τίτλος του έργου (αρκτικόλεξο)] (στο εξής 
το «έργο»), στο πλαίσιο του [ονοµασία του ειδικού προγράµµατος ΕΤΑ] και υπό τους όρους της 
παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης. 
 
Άρθρο 2 – ∆ιάρκεια και ηµεροµηνία έναρξης του έργου 
 
Η διάρκεια του έργου είναι [προσθήκη αριθµού] µήνες από την [πρώτη ηµέρα του επόµενου µήνα από 
την έναρξη ισχύος της συµφωνίας επιχορήγησης] [προσθήκη σταθερής ηµεροµηνίας έναρξης1] 

                                                 
1  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις περιπτώσεις που η ηµεροµηνία έναρξης του έργου προηγείται της ηµεροµηνίας υπογραφής της 

συµφωνίας επιχορήγησης από τα δύο µέρη, δηλ. της έναρξης της ισχύος της, σύµφωνα µε το άρθρο 112 του 
∆ηµοσιονοµικού Κανονισµού, απαιτείται από την κοινοπραξία να είναι σε θέση να αποδείξει την ανάγκη έναρξης της 
δράσης πριν από την υπογραφή της συµφωνίας. Εν πάσει περιπτώσει, η ηµεροµηνία έναρξης του έργου δεν µπορεί να 
προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της πρότασης. 
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[πραγµατική ηµεροµηνία έναρξης που κοινοποιεί ο δικαιούχος, η οποία πρέπει να είναι εντός 
[προσθήκη αριθµού] µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας επιχορήγησης] (στο 
εξής η «ηµεροµηνία έναρξης»). 
 
Άρθρο 3 – Περίοδοι αναφοράς και γλώσσα των εκθέσεων 
 
Το έργο υποδιαιρείται σε περιόδους αναφοράς, οι οποίες έχουν την εξής διάρκεια: 
 
 - P1: από τον µήνα 1 έως τον µήνα X 
 - P2: από τον µήνα X+1 έως τον µήνα Y 
 - P3: από τον µήνα Y+1 έως τον µήνα Z 
 - (…) 
 - [τελευταία]: από τον µήνα [N+1] έως τον τελευταίο µήνα του έργου. 
 
Κάθε έκθεση και παραδοτέο, κατά περίπτωση, που προβλέπονται στην παρούσα συµφωνία 
επιχορήγησης, υποβάλλεται στην [προσθήκη γλώσσας] γλώσσα. 
 
 
Άρθρο 4 – Μέγιστη χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας  
 
1. Η µέγιστη χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας στο έργο ανέρχεται σε [προσθήκη ποσού] 

ευρώ ([προσθήκη ποσού ολογράφως] ευρώ). Η πραγµατική χρηµατοδοτική συνεισφορά της 
Κοινότητας υπολογίζεται βάσει των όρων της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης  

 
2. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας παρατίθενται στο 

παράρτηµα Ι της παρούσας συµφωνίας επιχορήγησης, το οποίο περιλαµβάνει: 
 
- πίνακα µε την εκτιµώµενη κατανοµή του προϋπολογισµού και της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς 

της Κοινότητας ανά δραστηριότητα που πρόκειται να αναληφθεί από τον δικαιούχο στο πλαίσιο 
του έργου. Ο δικαιούχος επιτρέπεται να µεταφέρει κονδύλια του προϋπολογισµού µεταξύ των 
διαφόρων δραστηριοτήτων υπό την προϋπόθεση ότι οι εργασίες πραγµατοποιούνται κατά τα 
προβλεπόµενα στο παράρτηµα Ι. 

 
- [πίνακα µε το µέρος του προϋπολογισµού που καταβάλλεται ως κατ' αποκοπή ποσό. Ο δικαιούχος 

δεν επιτρέπεται να µεταφέρει χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας στο µέρος που 
καταβάλλεται ως κατ' αποκοπή ποσό. Αυτό δεν ισχύει για δικαιούχους από χώρες εταίρους 
διεθνούς συνεργασίας.]2 

 
3. Ο τραπεζικός λογαριασµός του δικαιούχου, στον οποίο καταβάλλονται όλες οι πληρωµές της 

χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας, είναι ο εξής: 
  Όνοµα κατόχου λογαριασµού: 
 Επωνυµία της τράπεζας: 
 Στοιχεία λογαριασµού: αριθµός IBAN και κωδικός τραπέζης 

 
Άρθρο 5 – Προχρηµατοδότηση  
 

Στον δικαιούχο καταβάλλεται προχρηµατοδότηση ύψους [προσθήκη ποσού] ευρώ ([προσθήκη 
ποσού ολογράφως3] ευρώ) εντός 45 ηµερών από την [ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
συµφωνίας επιχορήγησης] [ηµεροµηνία έναρξης του έργου].  

                                                 
2  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εδάφιο αυτό περιλαµβάνεται µόνον όταν µέρος της επιχορήγησης καταβάλλεται ως κατ' αποκοπή 

ποσό, κατ' αποκοπή ποσοστό (εκτός των έµµεσων δαπανών) (συµπεριλαµβανοµένης της κλίµακας µοναδιαίου κόστους) 
ή ως συνδυασµός τους. 

3  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ποσό αυτό προορίζεται για την παροχή χρηµατικού αποθέµατος στους δικαιούχους κατά τις 
ενδιάµεσες περιόδους και θα συµφωνηθεί κατά τις διαπραγµατεύσεις. Ενδεικτικά, για έργα µε περισσότερες από δύο 



Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 – «Μαρία Κιουρί» 

 3

 
Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι η Επιτροπή µεταφέρει για λογαριασµό του από την 
προχρηµατοδότηση στο εγγυητικό κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο ΙΙ.18, το ποσό των 
[προσθήκη ποσού] ευρώ ([προσθήκη ποσού ολογράφως] ευρώ), που αντιστοιχεί στη συµµετοχή 
του δικαιούχου στο εγγυητικό κεφάλαιο και αντιπροσωπεύει ποσοστό [5%] της αναφερόµενης 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 µέγιστης χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας. Ωστόσο, ο 
δικαιούχος θεωρείται ότι έχει λάβει ολόκληρη την προχρηµατοδότηση που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο και οφείλει να την αιτιολογήσει βάσει της συµφωνίας επιχορήγησης. 
 

 
Άρθρο 6 – Ειδικές διατάξεις  
 
 [Η παρούσα συµφωνία επιχορήγησης δεν περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις.] 
 
 [Για την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις:] 
 
Άρθρο 7 - Επικοινωνία 
 
1. Κάθε επικοινωνία ή αίτηµα που αφορά τη συµφωνία επιχορήγησης αναφέρει τον αριθµό της 
συµφωνίας επιχορήγησης, τη φύση και τις λεπτοµέρειες του αιτήµατος ή της επικοινωνίας και 
υποβάλλεται στις ακόλουθες διευθύνσεις: 
 
 Για την Επιτροπή: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
       Γ∆ [ονοµασία] 
       [B-1049 Bruxelles 
       [Belgique] [Luxembourg] 
 
 Για τον δικαιούχο: [ονοµατεπώνυµο αρµοδίου] 
       [διεύθυνση αρµοδίου] 
 
 
2. Για πληροφορίες ή έγγραφα που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες 
διευθύνσεις: 
 
 Για την Επιτροπή:  

 Για τον δικαιούχο:  
 

3. Σε περίπτωση απόρριψης της κοινοποίησης ή απουσίας του παραλήπτη, ο δικαιούχος θεωρείται 
ότι έχει ενηµερωθεί κατά την ηµεροµηνία της τελευταίας παράδοσης, εφόσον η κοινοποίηση στον 
δικαιούχο έχει αποσταλεί σε µία από τις διευθύνσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και 
στον νόµιµο εκπρόσωπό του. 
  
4. Κάθε επικοινωνία ή αίτηµα που αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων (άρθρο ΙΙ.12) 
υποβάλλεται, µέσω της διευθύνσεως (ή των διευθύνσεων) της Επιτροπής που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2, στον Ελεγκτή που είναι αρµόδιος για την εν λόγω επεξεργασία: Προϊστάµενος 
της διοικητικής µονάδας (αρµόδια υπηρεσία). 

 
Άρθρο 8 - Εφαρµοστέο δίκαιο και αρµόδιο δικαστήριο 
 
Η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας είναι συνεισφορά από τον προϋπολογισµό έρευνας της 
Κοινότητας µε στόχο την υλοποίηση του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου Έρευνας (ΠΠ7) και την ευθύνη 
                                                                                                                                                        

περιόδους, το εν λόγω ποσό µπορεί να ανέρχεται σε 160% περίπου της µέσης χρηµατοδότησης ανά περίοδο (µέση 
χρηµατοδότηση = συνολική χρηµατοδοτική συνεισφορά της ΕΚ / αριθµός περιόδων). 
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της εκτέλεσης του ΠΠ7 έχει η Επιτροπή. Κατά συνέπεια, η παρούσα συµφωνία επιχορήγησης 
διέπεται από τους όρους της παρούσας συµφωνίας, τις νοµοθετικές πράξεις της Κοινότητας 
που σχετίζονται µε το ΠΠ7, τον δηµοσιονοµικό κανονισµό που εφαρµόζεται στον γενικό 
προϋπολογισµό και τους κανόνες εφαρµογής του, καθώς και από άλλες πράξεις του 
κοινοτικού δικαίου και, επικουρικώς, από το δίκαιο της/του [χώρα όπου έχει την έδρα του ο 
αρµόδιος διατάκτης, σύµφωνα µε τους εσωτερικούς κανόνες για την εκτέλεση του γενικού 
προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων]. 
 
Περαιτέρω ο δικαιούχος γνωρίζει και αποδέχεται το γεγονός ότι η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να 
επιβάλει χρηµατικές υποχρεώσεις, εκτελεστές σύµφωνα µε το άρθρο 256 της συνθήκης περί ιδρύσεως 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  
 
Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος της Επιτροπής να εκδίδει απ' ευθείας τις αποφάσεις ανάκτησης 
που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, το Πρωτοδικείο και, κατόπιν προσφυγής, το ∆ικαστήριο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχουν αποκλειστική αρµοδιότητα εκδίκασης κάθε διαφοράς µεταξύ 
Κοινότητας και δικαιούχου, όσον αφορά την ερµηνεία, την εφαρµογή ή την ισχύ της παρούσας 
συµφωνίας επιχορήγησης και την ισχύ της απόφασης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο. 
 
Άρθρο 9 – Εφαρµογή των διατάξεων της συµφωνίας επιχορήγησης 
 
Όλες οι διατάξεις του παρόντος µέρους της συµφωνίας επιχορήγησης υπερισχύουν των διατάξεων 
όλων των παραρτηµάτων. Οι διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ υπερισχύουν των διατάξεων του 
Παραρτήµατος ΙΙ και οι διατάξεις αµφοτέρων υπερισχύουν των διατάξεων του Παραρτήµατος Ι. 
 
Οι ειδικές  διατάξεις του άρθρου 6 υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης της παρούσας συµφωνίας 
επιχορήγησης. 
 
Άρθρο 10 – Έναρξη ισχύος της συµφωνίας επιχορήγησης  
 
Η παρούσα συµφωνία επιχορήγησης αρχίζει να ισχύει µετά την υπογραφή της από τον δικαιούχο και 
την Επιτροπή κατά την ηµέρα της τελευταίας υπογραφής. 
 
Συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα στην [γλώσσα]. 
 

Για τον δικαιούχο, [συµπληρώνεται η τοποθεσία] 
 
Επωνυµία της νοµικής οντότητας: 
Ονοµατεπώνυµο του νοµίµου εκπροσώπου: 
Σφραγίδα του οργανισµού (όπου ισχύει): 
 
 
Υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου: 
Ηµεροµηνία: 
 
 

Για την Επιτροπή, [Βρυξέλλες] [Λουξεµβούργο] 
 

Ονοµατεπώνυµο του νοµίµου εκπροσώπου: 
 
 
Υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου:  
Ηµεροµηνία: 


