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SYVENDE RAMMEPROGRAM  
 

TILSKUDSAFTALE NR. __________ 
 

FLERE MODTAGERE 
 

PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) 
 

(angiv FINANSIERINGSORDNING) 
 
Det [Europæiske Fællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De 
Europæiske Fællesskaber ("Kommissionen"), 
 
på den ene side, 
 
og (koordinatorens navn og retlige status) (evt. nationalt registreringsnummer), etableret i 
(fuldstændig adresse, by/stat/land), repræsenteret af (navn på retlig repræsentant), (funktion) 
[og/eller repræsenteret af (navn på retlig repræsentant), (funktion)] eller dennes/deres 
bemyndigede repræsentant, modtageren, der handler som koordinator for konsortiet, 
("koordinatoren"), ("modtager nr. 1"), 
 
 på den anden side  
 
HAR AFTALT følgende vilkår og betingelser, herunder de i følgende bilag angivne, som udgør en 
integrerende del af denne tilskudsaftale ("tilskudsaftalen"). 
 

 Bilag I   - Beskrivelse af arbejdet  
 Bilag II   - Generelle betingelser (henvisning til engelsk udgave af EUT) 

 Bilag III   - [Specifikke bestemmelser i relation til [denne finansieringsordning eller 
aktivitet] som offentliggjort i (henvisning til engelsk udgave af EUT)][finder 
ikke anvendelse] 

[Bilag IV  - Skema A – Modtageres tiltrædelse af tilskudsaftalen som 
offentliggjort i (henvisning til engelsk udgave af EUT)] 

[Bilag V  - Skema B – Anmodning om inddragelse af en ny modtager i 
tilskudsaftalen som offentliggjort i (henvisning til engelsk udgave af 
EUT)] 

 [Bilag VI  - Skema C – Udgiftsopgørelse for hver finansieringsordning som 
offentliggjort i (henvisning til engelsk udgave af EUT)] 

 [Bilag VII - Skema D – Anvendelsesområde for attest vedrørende udgiftsopgørelser og 
skema E – Anvendelsesområde for attest vedrørende metodologi som 
offentliggjort i (henvisning til engelsk udgave af EUT)] 

 
Artikel 1 – Andre modtageres tiltrædelse af tilskudsaftalen 
 
Koordinatoren tilstræber at sikre, at hver juridisk enhed som angivet nedenfor tiltræder denne 
tilskudsaftale som modtager og påtager sig de rettigheder og forpligtelser, der er omfattet af 
tilskudsaftalen med virkning fra datoen for tilskudsaftalens ikrafttrædelse ved at underskrive 
skema A i tre originaleksemplarer, som medunderskrives af koordinatoren. 
 

- (modtagerens fulde navn og retlige status) (eventuelt nationalt 
registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse, by/stat/land), repræsenteret af 
(navn på retlig repræsentant), (funktion), [og/eller (navn på retlig repræsentant) 
(funktion)] og/eller dennes/disses bemyndigede repræsentant ("modtager nr. 2"), 
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- (modtagerens fulde navn og retlige status) (eventuelt nationalt 
registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse, by/stat/land), repræsenteret af 
(navn på retlig repræsentant), (funktion), [og/eller (navn på retlig repræsentant) 
(funktion)] og/eller dennes/disses bemyndigede repræsentant ("modtager nr. 3"), 
– (_) 

 
Alle modtagere danner sammen konsortiet ("konsortiet"). 
 
2. Koordinatoren tilstiller Kommissionen et behørigt udfyldt og underskrevet eksemplar af 
skema A pr. modtager senest 45 kalenderdage efter tilskudsaftalens ikrafttrædelse. De to 
resterende underskrevne originaler opbevares af koordinatoren og den pågældende modtager 
og stilles til rådighed for gennemsyn på foranledning af den/de andre modtagere. 
 
Hvis en af de ovenfor anførte juridiske enheder ikke tiltræder eller afslår at tiltræde 
tilskudsaftalen inden for den i foregående stk. fastsatte frist, er Kommissionen ikke længere 
bundet af sit tilbud til den/de nævnte juridiske enhed/enheder. 
 
3.  Konsortiet kan foreslå Kommissionen hensigtsmæssige løsninger inden for en af 
Kommissionen fastsat tidsfrist for at sikre projektets gennemførelse. Proceduren i bilag II 
vedrørende ændringer af denne tilskudsaftale finder anvendelse. 
 
4. [Modtagerne anses for at have indgået en konsortieaftale ("konsortieaftalen") vedrørende 
dets interne organisation.]1 
 
Artikel 2 – Aftalens genstand  
 
 Fællesskabet har besluttet at yde økonomisk støtte til gennemførelsen af projektet som angivet i Bilag 
I, benævnt [projekttitel (kort betegnelse)] ("projektet") inden for rammerne af [navn på det specifikke 
FTU-program] og i henhold til betingelserne i nærværende tilskudsaftale. 
 
Artikel 3 – Varighed og startdato for projektet 
 
Varigheden af projektet er [indsæt antal] måneder fra den første i måneden, efter at 
tilskudsaftalen] er trådt i kraft [indsæt fastsat startdato2 [den faktiske startdato som meddelt 
af koordinatoren/modtageren, som skal være inden [indsat antal] måneder fra den dato, hvor 
tilskudsaftalen træder i kraft] (i det følgende benævnt “startdatoen”). 
 
Artikel 4 – Rapporteringsperioder og sprog i rapporterne 
 
Projektet er opdelt i rapporteringsperioder af følgende varighed: 
 
 - P1: fra måned 1 til måned X 
 - P2: fra måned X+1 til måned Y 
 - P3: fra måned Y+1 til måned Z 

                                                 
1  BEMÆRK: Denne sætning vil ikke indgå i tilfælde, hvor en konsortieaftale ikke er obligatorisk som anført i 

forslagsindkaldelsen. 

2  NB: I tilfælde hvor projektets startdato falder, inden tilskudsaftalen er undertegnet af begge parter, 
dvs. inden den er trådt i kraft, kræves det ifølge artikel 112 i finansforordningen, at konsortiet kan 
godtgøre, at det er nødvendigt at starte projektet, inden aftalen er undertegnet. Under alle 
omstændigheder kan projektets startdato ikke ligge før indsendelsen af forslaget. 
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 – (_) 
 - [endelig]: fra måned [N+1] til den sidste måned i projektet 
 
Alle rapporter og eventuelle projektresultater, som skal indsendes i henhold til nærværende 
tilskudsaftale, skal affattes på [indsæt sprog]. 
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Artikel 5 – Maksimalt økonomisk bidrag fra Fællesskabet  
 
1. Det maksimale økonomiske bidrag fra Fællesskabet til projektet er [indsæt beløb] EUR 

([indsæt beløb med bogstaver] EURO).  Det faktiske bidrag fra Fællesskabet beregnes i 
overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende tilskudsaftale. 

 
2. De nærmere bestemmelser vedrørende Fællesskabets økonomiske bidrag findes i bilag I til 

nærværende tilskudsaftale, som omfatter: 
 
- en tabel med den forventede opdeling af budgettet og Fællesskabets økonomiske bidrag til de 

enkelte aktiviteter, der skal udføres af de enkelte modtagere under projektet. Modtagerne kan 
overføre budgetmidler mellem forskellige aktiviteter og mellem hinanden, under forudsætning af 
at arbejdet udføres som beskrevet i bilag I. 

 
- [en tabel pr. modtager med angivelse af budgettet, der skal godtgøres som et engangsbeløb. 

Modtagerne må ikke overføre Fællesskabets økonomiske midler til den del, der skal godtgøres 
som et engangsbeløb. Sidstnævnte gælder ikke modtagere fra partnerlandene i det internationale 
samarbejde.]3 

 
3. Bankkontoen tilhørende koordinatoren, hvortil betalingerne af Fællesskabets økonomiske bidrag 

skal ske, er: 
  Kontohavers navn: 
 Bankens navn: 
 Kontonummer: IBAN-/sort-kode og nummer 

 
Artikel 6 – Forskud  
 

Et forskud på [indsæt beløb] EUR ([indsæt beløb med bogstaver)] EURO) udbetales til 
koordinatoren inden for 45 dage efter [ikrafttrædelsesdato for denne tilskudsaftale] 
[projektets startdato].  Koordinatoren distribuerer forskuddet til de modtagere, der har tiltrådt 
nærværende tilskudsaftale, og efter at det minimale antal modtagere, som kræves i 
deltagelsesreglerne som beskrevet i forslagsindkaldelsen, som projektet vedrører, har tiltrådt 
tilskudsaftalen. 
 
Modtagerne accepterer hermed, at Kommissionen overfører et beløb på EUR [indsæt 
beløb] ([indsæt beløb med bogstaver] EURO) svarende til støttemodtagernes bidrag til 
Garantifonden, som omtales i artikel II.19, og som udgør [5 %] af Fællesskabets samlede 
økonomiske bidrag i henhold til artikel 5,1, i deres navn fra forskuddet til Garantifonden. 
Men modtagerne anses for at have modtaget det samlede forskud, som omtales i første led, og vil 
skulle begrunde den i henhold til tilskudsaftalen. 
 
 

 
Artikel 7 – Særlige bestemmelser  
 
                                                 
3  NB: Dette punkt optræder kun, når en del af tilskuddet udbetales som et engangsbeløb, som et fast beløb (ud over 

indirekte omkostninger) (inklusive enhedsomkostninger) eller en kombination af disse. 

4  NB: Dette beløb skal give modtagerne adgang til finansieringen mellem perioderne, og det skal aftales ved 
forhandlingerne. Som et vejledende tal kan dette beløb for projekter med mere end 2 perioder ligge på omkring 160 % 
af den gennemsnitlige finansiering pr. periode (gennemsnit = samlet EF-bidrag/antal perioder).  
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 [Ingen særlige bestemmelser finder anvendelse på nærværende tilskudsaftale.] 
 
 [Følgende særlige bestemmelser finder anvendelse på nærværende tilskudsaftale.] 
 
Artikel 8 – Aftalens genstand 
 
1. Alle meddelelser eller spørgsmål vedrørende tilskudsaftalen skal indeholde tilskudsaftalens 
nummer, arten af og de nærmere detaljer om spørgsmålet eller meddelelsen og skal indsendes til 
følgende adresser: 
 
 For Kommissionen: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 
       GD [navn] 
       B-1049 BRUXELLES 
       [Belgien] [Luxembourg] 
 
 For koordinatoren: [kontaktpersonens navn] 
       [kontaktadresse] 
 
 
2. Hvis oplysninger eller dokumenter skal fremsendes ad elektronisk vej, skal følgende adresser 
anvendes: 
 
På Kommissionens vegne: 

 For koordinatoren:  
 

3. Hvis modtageren nægter modtagelsen eller ikke er til stede, anses modtageren eller konsortiet for 
at have modtaget henvendelsen på datoen for den seneste leverance, hvis meddelelsen til 
koordinatoren er afsendt til en af adresserne i stk. 1 og 2 og til deres juridiske repræsentant. 
Andre modtagere anses for at modtaget meddelelsen, hvis meddelelsen er sendt til adressen i 
artikel 1.1. 
  
4. Enhver meddelelse eller anmodning vedrørende behandling af personoplysninger (artikel 
II.13) skal indsendes til adresserne hos Kommissionen, som er angivet i stk. 1 og 2 til den 
registeransvarlige for behandlingen: Kontorchef for (ansvarlig tjenestegren). 

 
Artikel 9 – Gældende lov og værneting 
 
Fællesskabets økonomiske bidrag er et bidrag fra Fællesskabets forskningsbudget, der har til 
formål at gennemføre det syvende rammeprogram for forskning (RP7), og det påhviler 
Kommissionen at gennemføre RP7. Derfor skal nærværende tilskudsaftale være omfattet af 
bestemmelserne i nærværende tilskudsaftale, Fællesskabets retsakter vedrørende RP7, 
finansforordningen for det almindelige budget med tilhørende gennemførelsesbestemmelser 
samt anden fællesskabslovgivning og, subsidiært, lovgivningen i [landet, hvor den ansvarlige 
anvisningsberettigede i henhold til de interne gennemførelsesbestemmelser for Det 
Europæiske Fællesskabers almindelige budget, har hjemsted]. 
 
Desuden er modtageren klar over og accepterer, at Kommissionen kan beslutte at indføre 
økonomiske forpligtelser, der skal håndhæves i overensstemmelse med artikel 256 i traktaten 
om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. 
 
Med forbehold af Kommissionens ret til umiddelbart at vedtage beslutninger om inddrivelse 
som omtalt i ovenstående afsnit har Retten i Første Instans eller i appelsager De Europæiske 
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Fællesskabers Domstol enekompetence til at behandle enhver tvist mellem Fællesskabet og 
modtagere vedrørende fortolkningen, anvendelsen eller gyldigheden af nærværende 
tilskudsaftale samt gyldigheden af beslutningen, som omtales i andet afsnit. 
 
Artikel 10 – Anvendelse af tilskudsaftalens bestemmelser 
 
Enhver bestemmelse i denne del af tilskudsaftalen har forrang frem for bestemmelserne i 
bilagene. Bestemmelserne i bilag III har forrang frem for bestemmelserne i bilag II, og de har 
begge forrang frem for bestemmelserne i bilag I. 
 
De særlige bestemmelser i artikel 7 har forrang frem for alle andre bestemmelser i 
nærværende tilskudsaftale. 
 
Artikel 11 – Tilskudsaftalens ikrafttrædelse 
 
Nærværende tilskudsaftale træder i kraft, når koordinatoren og Kommissionen har 
underskrevet den, på datoen for den sidste af underskrifterne. 
 
Udfærdiget i to originaleksemplarer på [sprog]. 
 

For koordinatoren, udfærdiget i [indsæt sted]: 
 
Navn på den juridiske enhed: 
Navn på den juridiske repræsentants: 
Organisationens stempel (eventuelt): 
 
Den juridiske repræsentants underskrift: 
Dato: 
 
 
 

For Kommissionen udfærdiget i [Bruxelles][Luxembourg]: 
 

Navn på den juridiske repræsentant: 
 

 
Den juridiske repræsentants underskrift:  
Dato: 


