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ZEVENDE KADERPROGRAMMA 
 

SUBSIDIEOVEREENKOMST NR. __________ 
 

ÉÉN BEGUNSTIGDE 
 

PROJECTTITEL [ACRONIEM] 
 

(FINANCIERINGSSYSTEEM/ACTIE vermelden) 
 
De Europese Gemeenschap (de "Gemeenschap"), vertegenwoordigd door de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen (de "Commissie"), 
 
 enerzijds, 
 
en (naam van de begunstigde en rechtsvorm) (eventueel nationaal registratienummer), gevestigd 
te (volledig adres plaats/staat/provincie/land), vertegenwoordigd door (naam van de wettelijke 
vertegenwoordiger), (functie) [en/of (naam van de wettelijke vertegenwoordiger), (functie)], of 
zijn/haar/hun gemachtigde vertegenwoordiger, de begunstigde, 
 
 anderzijds, 
 
ZIJN TOT OVEREENSTEMMING GEKOMEN over de volgende voorwaarden en bepalingen, 
met inbegrip van de voorwaarden en bepalingen in de volgende bijlagen, die een integrerend deel van 
deze subsidieovereenkomst (de "subsidieovereenkomst”) vormen. 
 

 Bijlage I   - Beschrijving van de werkzaamheden 
 Bijlage II  - Algemene voorwaarden (verwijzing naar de Engelse versie van het PB) 

 Bijlage III  - Specifieke bepalingen die verband houden met [dit financieringssysteem of 
deze activiteit] zoals gepubliceerd in (verwijzing naar de Engelse versie van 
het PB)][niet van toepassing] 

 [Bijlage VI - Formulier C – Financiële staat per financieringssysteem zoals gepubliceerd 
in (verwijzing naar de Engelse versie van het PB)] 

 [Bijlage VII - Formulier D – Voorwaarden voor het certificaat betreffende de financiële 
staten en formulier E - Voorwaarden voor het certificaat betreffende de 
methodologie zoals gepubliceerd in (verwijzing naar de Engelse versie van 
het PB)] 

 
 
Artikel 1 – Omvang 
 
De Gemeenschap heeft besloten een financiële bijdrage toe te kennen voor de uitvoering van het 
project als vermeld in bijlage I, getiteld [projectnaam (acroniem)] (het "project") in het kader van het  
[naam van het specifieke OTO-programma] en onder de in deze subsidieovereenkomst beschreven 
voorwaarden. 
 
Artikel 2 – Duur en aanvangsdatum van het project 
 
De duur van het project is [aantal invullen] maanden na [de eerste dag van de maand na de 
inwerkingtreding van de subsidieovereenkomst] [vastgestelde aanvangsdatum1 invullen] [de door de 

                                                 
1  OPMERKING: indien de aanvangsdatum van het project is gelegen vóór de ondertekening van de 

subsidieovereenkomst door beide partijen, d.w.z. vóór inwerkingtreding van de subsidieovereenkomst, is het ingevolge 
artikel 112 van het Financieel Reglement vereist dat het consortium kan aantonen dat het noodzakelijk was met de actie 
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begunstigde medegedeelde daadwerkelijke aanvangsdatum, die moet liggen binnen [aantal invullen] 
maanden na de datum van inwerkingtreding van de subsidieovereenkomst] (hierna de 
“aanvangsdatum” genoemd). 
 
Artikel 3 – Verslagperiodes en taal van verslagen 
 
Het project wordt verdeeld in de volgende verslagperiodes: 
 
 - P1: van maand 1 tot en met maand X 
 - P2: van maand X+1 tot en met maand Y 
 - P3: van maand Y+1 tot en met maand Z 
 - (…) 
 - [laatste]: van maand [N+1] tot en met de laatste maand van het project 
 
De krachtens deze subsidieovereenkomst vereiste verslagen en projectprestaties worden, indien van 
toepassing, in het [taal invullen] opgesteld. 
 
 
Artikel 4 – Maximale communautaire financiële bijdrage 
 
1. De maximale communautaire financiële bijdrage voor het project bedraagt EUR [bedrag invullen] 

([voluit geschreven bedrag invullen] euro). De daadwerkelijke communautaire financiële bijdrage 
wordt in overeenstemming met de bepalingen van deze subsidieovereenkomst berekend. 

 
2. Bijzonderheden omtrent de communautaire financiële bijdrage zijn opgenomen in bijlage I van 

deze subsidieovereenkomst met onder andere: 
 
- een tabel met de geraamde specificatie van het budget en de communautaire financiële bijdrage 

per activiteit die door de begunstigde in het kader van het project moet wordt uitgevoerd. Het is de 
begunstigde toegestaan om het budget aan te passen door overdrachten tussen verschillende 
activiteiten, voor zover het werk wordt uitgevoerd zoals voorzien in bijlage I. 

 
- [een tabel waarin het te vergoeden budget op basis van forfaitaire bedragen wordt gespecificeerd. 

Het is de begunstigde niet toegestaan de communautaire financiële bijdrage over te dragen naar 
het deel dat op basis van forfaitaire bedragen wordt uitgekeerd. Dit laatste is niet van toepassing 
op begunstigden uit partnerlanden voor internationale samenwerking.]2 

 
3. De bankrekening van de begunstigde waarop alle betalingen van de communautaire financiële 

bijdrage zullen plaatsvinden, is: 
  Naam van de rekeninghouder: 
 Naam van de bank: 
 Rekeningreferentie: IBAN/sorteercode en nummer 

 
Artikel 5 – Voorfinanciering 
 

                                                                                                                                                        
te beginnen vóór de ondertekening van de overeenkomst. De aanvangsdatum van het project kan echter in geen geval 
vóór de indiening van het voorstel zijn gelegen. 

2  OPMERKING: dit gedachtestreepje wordt alleen opgenomen indien een deel van de subsidie wordt uitgekeerd op 
basis van een forfaitaire bedragen, vaste tarieven (anders dan indirecte kosten) (inclusief eenheidskostenschaal) of een 
combinatie daarvan. 
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Een voorfinanciering van EUR [bedrag invullen] ([voluit geschreven bedrag invullen3] euro) 
wordt de begunstigde verstrekt binnen 45 dagen na [de datum van inwerkingtreding van deze 
subsidieovereenkomst] [de aanvangsdatum van het project]. 
 
De begunstigde stemt ermee in dat het bedrag van EUR [bedrag invullen] ([voluit geschreven 
bedrag invullen] euro), dat overeenkomt met de bijdrage van de begunstigde aan het in artikel 
II.18 genoemd garantiefonds en dat [5%] uitmaakt van de in artikel 4.1 vermelde maximale 
communautaire financiële bijdrage, in zijn naam door de Commissie wordt overgedragen van de 
voorfinanciering naar het garantiefonds. De begunstigde wordt echter geacht de volledige 
voorfinanciering te hebben ontvangen die onder het eerste gedachtestreepje wordt vermeld, en zal 
deze in overeenstemming met de subsidieovereenkomst moeten verantwoorden. 
 

 
Artikel 6 – Speciale clausules 
 
 [Op deze subsidieovereenkomst zijn geen speciale clausules van toepassing.] 
 
 [Op deze subsidieovereenkomst zijn de volgende speciale clausules van toepassing:] 
 
Artikel 7 – Communicatie 
 
1. Mededelingen of verzoeken betreffende de subsidieovereenkomst dienen het nummer van de 
subsidieovereenkomst, alsmede de aard en bijzonderheden van het verzoek of de mededeling te 
vermelden en moeten op de volgende adressen worden ingediend: 
 
 Voor de Commissie: Commissie van de Europese Gemeenschappen 
       DG [naam] 
       [B-1049 Brussel 
       [België] [Luxemburg] 
 
 Voor de begunstigde: [naam van de contactpersoon] 
       [contactadres] 
 
 
2. Voor informatie of documenten die via elektronische middelen worden overgebracht, worden de 
volgende adressen gebruikt: 
 
 Voor de Commissie:  

 Voor de begunstigde:  
 

3. In geval van weigering van de kennisgeving of afwezigheid van de ontvanger wordt de 
begunstigde geacht op de datum van de laatste postbezorging in kennis te zijn gesteld, indien de 
kennisgeving aan de begunstigde is verstuurd naar een van de in de leden 1 en 2 vermelde adressen en 
naar zijn wettelijke vertegenwoordiger. 
  
4. Mededelingen of verzoeken die verband houden met de verwerking van persoonlijke gegevens 
(artikel II.12) moeten, met gebruikmaking van het (de) in de leden 1 en 2 vermelde adres(sen) voor de 

                                                 
3  OPMERKING: dit bedrag is bedoeld om de begunstigden tussen periodes een reserve te verstrekken en wordt tijdens 

de onderhandelingen overeengekomen. Als indicatie kan dit bedrag, voor projecten met meer dan twee periodes, 
ongeveer 160% van de gemiddelde financiering per periode bedragen (gemiddelde = totale EG-bijdrage/aantal 
periodes).    
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Commissie, worden ingediend bij de controleur die verantwoordelijk is voor de verwerking: hoofd van 
eenheid (verantwoordelijke dienst). 

 
Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
De communautaire financiële bijdrage is een bijdrage uit de communautaire onderzoeksbegroting  
voor de uitvoering van het zevende kaderprogramma voor onderzoek (KP7) en het is de taak van de 
Commissie om het KP7 uit te voeren. Dienovereenkomstig zijn op deze subsidieovereenkomst van 
toepassing de voorwaarden en bepalingen van deze subsidieovereenkomst, de communautaire 
regelgeving die verband houdt met het KP7, het Financieel Reglement dat van toepassing is op de 
algemene begroting, zijn uitvoeringsvoorschriften en het overig communautair recht en,  subsidiair, 
het recht van [land waar het hoofdkantoor is gevestigd van de ordonnateur die krachtens het 
intern reglement verantwoordelijk is voor de uitvoering van de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen]. 
 
Bovendien is de begunstigde zich ervan bewust en stemt hij ermee in dat de Commissie een besluit 
kan nemen tot het opleggen van geldelijke verplichtingen, die afdwingbaar zijn overeenkomstig artikel 
256 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. 
 
Niettegenstaande het recht van de Commissie om de in de voorgaande alinea vermelde 
terugvorderingsbesluiten direct te nemen, is het Gerecht van eerste aanleg, of in het geval van beroep, 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, uitsluitend bevoegd tot kennisname van de 
geschillen tussen de Gemeenschap en een begunstigde wanneer het de interpretatie, de toepassing of 
de geldigheid van deze subsidieovereenkomst en de geldigheid van het in de tweede alinea vermelde 
besluit betreft. 
 
Artikel 9 – Toepassing van de bepalingen van de subsidieovereenkomst 
 
De bepalingen van dit deel van de subsidieovereenkomst hebben voorrang boven de bepalingen van de 
bijlagen. De bepalingen van bijlage III hebben voorrang boven de bepalingen van bijlage II, en beide 
hebben voorrang boven de bepalingen van bijlage I. 
 
De in artikel 6 beschreven speciale clausules hebben voorrang boven de andere bepalingen van deze 
subsidieovereenkomst. 
 
Artikel 10 – Inwerkingtreding van de subsidieovereenkomst 
 
Deze subsidieovereenkomst treedt in werking na de ondertekening ervan door de begunstigde en de 
Commissie, op de dag dat de laatste handtekening wordt geplaatst. 
 
Gedaan in tweevoud in het [taal]. 
 

Voor de begunstigde gedaan te [ plaats invullen]: 
 
Naam van de juridische entiteit: 
Naam van de wettelijke vertegenwoordiger: 
Stempel van de organisatie (indien van toepassing): 
 
Handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger: 
Datum: 
 
 

Voor de Commissie gedaan te [Brussel][Luxemburg]: 
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Naam van de wettelijke vertegenwoordiger: 
 

 
Handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger: 
Datum: 
 


