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FI 
 

LIITE XII  
 
 

ERC:N VÄHÄISILLE AVUSTUKSILLE KÄYTETTÄVÄ H20201-
AVUSTUSSOPIMUSMALLI2 (ERC:N VÄHÄISET AVUSTUKSET – YKSI 

RAHOITUKSEN SAAJA) 
 

 Seuraavassa taulukossa on ohjeet erityisavustussopimusmallin koostamiseen. 
 
 

Yleisiä huomioita: 
 
 

 

• Perustuu yleiseen avustussopimusmalliin, jota käytetään, kun rahoituksen 
saajia on yksi 

• Kohdissa [virasto][komissio] on pelkkä ”virasto”  
• Vähäisiä avustuksia (alle 60 000) koskevat vaihtoehdot on valittava 
• Rahoituksen saajaan yhteydessä olevia kolmansia osapuolia koskevat 

vaihtoehdot on poistettava 
• Viittaukset Euratomiin ja Euratomia koskevat vaihtoehdot on poistettava 
• ERC:n vähäisissä avustuksissa liitteet 2 ja 4 ovat erilaisia 
• Sisällysluetteloa on muutettava 
• Alaviitteiden ristiviittauksia on muutettava 

 
Osapuolet Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n vähäisissä 

avustuksissa käytettävät vaihtoehdot: 
 
Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA) 
(”virasto”) Euroopan komission (”komissio”) antaman valtuutuksen 
perusteella,3 
 

Liitteet Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n vähäisissä 
avustuksissa käytettävät liitteet: 
 
Liite 1 Toimen kuvaus  
 
Liite 2 Toimen alustava talousarvio  
 
Liite 3 Ei sovelleta 
 
Liite 4 Kustannusselvityksen malli 
 
Liite 5 Ei sovelleta  
 
Liite 6 Ei sovelleta 
 

                                                 
1  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, 

tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) (”H2020-puiteohjelma-asetus 
N:o 1291/2013”) (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104). 

2  ERC:n vähäisillä avustuksilla rahoitetaan aloitteita, toimia tai selvityksiä, joilla on mahdollisuus vahvistaa 
välittömiä tai välillisiä tutkimukseen tai ERC:n rahoittamiin tutkijoihin kohdistuvia vaikutuksia. 

3  Kursiivilla kirjoitetut avustussopimusmallin vaihtoehdot pätevät tässä sopimuksessa. 
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2 LUKU 
 
4 ARTIKLA – 
ALUSTAVA 
TALOUSARVIO 
JA 
MÄÄRÄRAHA-
SIIRROT 

Korvaava säännös yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n 
vähäisissä avustuksissa: 
 
4 ARTIKLA – ALUSTAVA TALOUSARVIO JA 
MÄÄRÄRAHASIIRROT 
 
4.1 Alustava talousarvio 
 
Toimen ”alustava talousarvio” on liitteessä 2. 
 
Alustavassa talousarviossa esitetään budjettikohta, arvioidut tukikelpoiset 
kustannukset ja kustannuslaji (ks. 5 ja 6 artikla). 
 
4.2 Määrärahasiirrot  
 
Ei sovelleta 

3 LUKU 
 
5 ARTIKLA – 
AVUSTUKSEN 
MÄÄRÄ JA 
AVUSTUS-
MUOTO, 
KORVAUSOSUUS 
JA 
KUSTANNUSLAJI 

Korvaava säännös yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n 
vähäisissä avustuksissa: 
 
5 ARTIKLA – AVUSTUKSEN MÄÄRÄ JA AVUSTUSMUOTO, 
KORVAUSOSUUS JA KUSTANNUSLAJI 
 
5.1 Avustuksen enimmäismäärä  
 
Avustuksen enimmäismäärä on [lisää määrä (lisää määrä kirjaimin)] 
euroa. 
 
5.2 Avustusmuoto, korvausosuus ja kustannuslaji 
 
Avustuksella korvataan 100 % toimen tukikelpoisista kustannuksista (ks. 
6 artikla) (”tukikelpoisten kustannusten korvaamiseen myönnetty 
avustus”) (ks. liite 2).  
 
Toimen tukikelpoiset kustannukset ovat arviolta [lisää määrä (lisää määrä 
kirjaimin)] euroa.   
 
Toimen tukikelpoiset välittömät ja välilliset kustannukset (ks. 6 artikla) 
on ilmoitettava liitteessä 2 määriteltynä kertakorvauksena (eli 
kustannuslajina ”kertakorvauskustannukset”). 
 
5.3 Avustuksen lopullinen määrä – Laskeminen 
 
Avustuksen lopullinen määrä riippuu toimen asianmukaisesta toteutuksesta 
sopimuksen ehtojen mukaan.  
 
Avustuksen määrän laskee virasto – kun loppusumma on suoritettu (ks. 
21 artikla) – seuraavien vaiheiden kautta:  
 

Vaihe 1 – Korvausosuuden soveltaminen  
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Vaihe 2 – Avustuksen määrän pienentäminen velvoitteiden rikkomisen 
vuoksi 

 
5.3.1 Vaihe 1 – Korvausosuuksia sovelletaan tukikelpoisiin 
kustannuksiin 
 
Korvausosuutta (ks. 5.2 artikla) sovelletaan tukikelpoisiin kustannuksiin 
(kertakorvauskustannukset; ks. 6 artikla), jotka rahoituksen saaja on 
ilmoittanut ja jotka virasto on hyväksynyt (ks. 21 artikla). 
 
5.3.2 Vaihe 2 – Avustuksen määrää joudutaan pienentämään 
velvoitteiden rikkomisen vuoksi, kun kyse ei ole hankkeen 
puutteellisesta toteuttamisesta – Vähennetty avustuksen 
enimmäismäärä – Laskenta 
 
Jos avustusta joudutaan pienentämään (ks. 43 artikla), virasto laskee 
vähennetyn avustuksen enimmäismäärän vähentämällä vähennyssumman 
(joka on laskettu 43.2 artiklan mukaisesti suhteutettuna velvoitteiden 
rikkomisen vakavuuteen) 5.1 artiklassa määritellystä avustuksen 
enimmäismäärästä. 

 
Tässä tapauksessa avustuksen lopullinen määrä on seuraavasta kahdesta 
pienempi:  
 

- vaiheen 1 mukaisesti saatu summa tai  
 

- vaiheen 2 mukaisesti saatu summa. 
 

5.4 Tarkistettu avustuksen lopullinen määrä – Laskenta 
 
Jos – loppumaksun suorittamisen jälkeen (ja etenkin tarkastusten, 
arviointien, tilintarkastusten ja tutkimusten jälkeen; ks. 22 artikla) – virasto 
hylkää kustannuksia (ks. 42 artikla) tai pienentää avustusta (ks. 43 artikla), 
se laskee ”tarkistetun avustuksen lopullisen määrän”.  
  
Määrän laskee virasto havaintojen perusteella seuraavalla tavalla:  
 

- jos kustannuksia on hylätty: soveltamalla korvausosuutta viraston 
hyväksymiin tarkistettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin; 

 
- jos avustusta on pienennetty: suhteessa velvoitteiden rikkomisen 

vakavuuteen (ks. 43.2 artikla).  
 
Jos sekä kustannuksia on hylätty että avustusta pienennetty, tarkistettu 
lopullinen avustuksen määrä on näistä kahdesta summasta pienempi.  
 

6 ARTIKLA – 
TUKIKELPOISET 
JA MUUT KUIN 
TUKIKELPOISET 

Korvaava säännös yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n 
vähäisissä avustuksissa: 
 
6 ARTIKLA – TUKIKELPOISET JA MUUT KUIN 
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KUSTANNUKSET TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 
 
6.1 Tukikelpoiset kustannukset 
 
Budjettikohdan kustannukset: 
 

A. Toimen välittömät ja välilliset kustannukset 
 
ovat tukikelpoisia (”tukikelpoiset kustannukset”), jos ne vastaavat 
2 liitteessä esitettyä kertakorvausta ja toimen vastaavat tehtävät tai osiot on 
toteutettu asianmukaisesti liitettä 1 noudattaen. 
 
6.2 Muut kuin tukikelpoiset kustannukset  
 
”Muita kuin tukikelpoisia kustannuksia” ovat 
 

(a) kustannukset, jotka eivät ole edellä esitettyjen edellytysten 
mukaisia (ks. 6.1 artikla) sekä 
 

(b) jostakin toisesta EU- tai Euratom-avustuksesta korvatut 
kustannukset (mukaan lukien jäsenvaltion myöntämät ja EU:n tai 
Euratomin talousarviosta rahoitettavat avustukset sekä avustukset, 
jotka myöntää jokin muu toimielin kuin virasto EU:n ja Euratomin 
talousarvion täytäntöönpanoa varten); etenkin välilliset 
kustannukset, jos rahoituksen saaja saa jo EU:n tai Euratomin 
talousarviosta rahoitettavaa toiminta-avustusta samalle ajanjaksolle. 
 

[(c) VAIHTOEHTO, kun kyse on kustannusluokista, jotka on 
erikseen suljettu työohjelman ulkopuolelle: [lisää ohjelman 
ulkopuolelle suljetun kustannusluokan nimi]].  

 
6.3 Muiden kuin tukikelpoisten kustannusten ilmoittamisesta 
aiheutuvat seuraamukset 
 
Muut kuin tukikelpoiset ilmoitetut kustannukset hylätään (ks. 42 artikla).  
 
Seurauksena voi myös olla jokin muu 6 luvussa esitetty toimenpide.  
 

4 LUKU 
 
7 ARTIKLA – 
YLEINEN 
VELVOITE 
TOTEUTTAA 
TOIMI ASIAN-
MUKAISESTI 
 

Korvaava säännös yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n 
vähäisissä avustuksissa: 
 
7 ARTIKLA – YLEINEN VELVOITE TOTEUTTAA TOIMI 

ASIANMUKAISESTI 
 
7.1 Yleinen velvoite toteuttaa toimi asianmukaisesti 
 
Rahoituksen saajan on toteutettava toimi liitteen 1, sopimuksen määräysten 
ja sovellettavan EU:n, kansainvälisen ja kansallisen lainsäädännön 
oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti.  
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7.2 Laiminlyönnin seuraukset  
 
Jos rahoituksen saaja ei toteuta toimea (tai sen osaa) asianmukaisesti, 
vastaavat kustannukset eivät ole tukikelpoisia (ks. 6 artikla), ja ne hylätään 
(ks. 42 artikla). 
 
Jos rahoituksen saaja rikkoo muita velvoitteita, avustusta voidaan 
pienentää (ks. 43 artikla).  
 
Seurauksena voi myös olla jokin muu 6 luvussa esitetty toimenpide.  
 

8 ARTIKLA – 
TOIMEN 
TOTEUTUKSEEN 
LIITTYVÄT 
VOIMAVARAT – 
TOIMEEN 
OSALLISTUVAT 
KOLMANNET 
OSAPUOLET 

Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävät ERC:n vähäiset avustukset: 
 
8 ARTIKLA – TOIMEN TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT 
VOIMAVARAT – TOIMEEN OSALLISTUVAT KOLMANNET 
OSAPUOLET 
 
Rahoituksen saajalla on oltava asianmukaiset voimavarat toimen 
toteuttamiseksi.  
 
Jos tämä on välttämätöntä toimen toteutuksen kannalta, rahoituksen saaja 
voi  
 

- ostaa tavaroita, töitä ja palveluja (ks. 10 artikla) ja  
 

- käyttää alihankkijoita toteuttamaan liitteessä 1 mainittuja toimeen 
liittyviä tehtäviä (ks. 13 artikla). 

 
Tällöin rahoituksen saaja on yksin vastuussa toimen toteutuksesta 
suhteessa virastoon. 
 

10 ARTIKLA – 
TAVAROIDEN, 
TÖIDEN TAI 
PALVELUIDEN 
OSTAMINEN 

Korvaava säännös yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n 
vähäisissä avustuksissa: 
 
10 ARTIKLA – TAVAROIDEN, TÖIDEN TAI PALVELUIDEN 
OSTAMINEN 
 
10.1 Tavaroiden, töiden tai palvelujen ostamista koskevat säännöt 
 
Rahoituksen saaja voi ostaa tavaroita, töitä tai palveluja, jos tämä on 
välttämätöntä toimen toteuttamiseksi.  
 
Rahoituksen saajan on suoritettava tällaiset ostot valitsemalla 
kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous tai tarvittaessa alhaisin hinta. 
Tällöin sen on pyrittävä välttämään mahdollisia eturistiriitoja (ks. 
35 artikla).  
 
Rahoituksen saajan on varmistettava, että virasto, komissio, Euroopan 
unionin tilintarkastustuomioistuin (ETT) ja Euroopan 
petostentorjuntavirasto (OLAF) voivat käyttää 22 ja 23 artiklan mukaisia 
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oikeuksiaan myös toimeksisaajiin nähden. 
 
10.2 Laiminlyönnin seuraukset 
 
Jos rahoituksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, 
avustusta voidaan pienentää (ks. 43 artikla). 
 
Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin 
toimenpiteisiin. 
 

11 ARTIKLA – 
KOLMANSILTA 
OSAPUOLILTA 
MAKSUA 
VASTAAN 
SAATUJEN 
LUONTOIS-
SUORITUSTEN 
KÄYTTÖ 

Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävät ERC:n vähäiset avustukset: 
 
11 ARTIKLA – KOLMANSILTA OSAPUOLILTA MAKSUA 
VASTAAN SAATUJEN LUONTOISSUORITUSTEN KÄYTTÖ 
 
Ei sovelleta 
 

12 ARTIKLA – 
KOLMANSILTA 
OSAPUOLILTA 
VELOITUK-
SETTA 
SAATUJEN 
LUONTOIS-
SUORITUSTEN 
KÄYTTÖ 

Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävät ERC:n vähäiset avustukset: 
 
12 ARTIKLA – KOLMANSILTA OSAPUOLILTA 
VELOITUKSETTA SAATUJEN LUONTOISSUORITUSTEN 
KÄYTTÖ 
 
Ei sovelleta 
 

13 ARTIKLA – 
ALIHANKKI-
JOIDEN 
TOTEUTTAMAT 
TOIMEEN 
LIITTYVÄT 
TEHTÄVÄT 

Korvaava säännös yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n 
vähäisissä avustuksissa: 
 
13 ARTIKLA – ALIHANKKIJOIDEN TOTEUTTAMAT TOIMEEN 
LIITTYVÄT TEHTÄVÄT 
 
13.1 Toimeen liittyvien tehtävien alihankintaa koskevat säännöt 
 
Rahoituksen saaja voi tehdä alihankintasopimuksia, jotka koskevat 
liitteessä 1 mainittujen tiettyjen toimeen liittyvien tehtävien toteutusta, jos 
tämä on välttämätöntä toimen toteuttamiseksi. 
 
Rahoituksen saajan on tehtävä alihankintasopimukset 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tai tarvittaessa 
alhaisimman hinnan perusteella. Tällöin sen on pyrittävä välttämään 
mahdollisia eturistiriitoja (ks. 35 artikla).  
 
Rahoituksen saajan on varmistettava, että virasto, komissio, Euroopan 
unionin tilintarkastustuomioistuin (ETT) ja Euroopan 
petostentorjuntavirasto (OLAF) voivat käyttää 22 ja 23 artiklan mukaisia 
oikeuksiaan myös alihankkijoihin nähden. 
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Rahoituksen saajan on varmistettava, että sen 35, 36, 38 ja 46 artiklan 
mukaiset velvoitteet koskevat myös alihankkijoita. 
 
13.2 Laiminlyönnin seuraukset 
 
Jos rahoituksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, 
avustusta voidaan pienentää (ks. 43 artikla).  
 
Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin 
toimenpiteisiin. 
 

14 ARTIKLA – 
RAHOITUKSEN 
SAAJAAN 
YHTEYDESSÄ 
OLEVIEN 
KOLMANSIEN 
OSAPUOLTEN 
TOTEUTTAMAT 
TOIMEEN 
LIITTYVÄT 
TEHTÄVÄT 

Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävät ERC:n vähäiset avustukset: 
 
14 ARTIKLA – RAHOITUKSEN SAAJAAN YHTEYDESSÄ 
OLEVIEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOTEUTTAMAT 
TOIMEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT 
 
Ei sovelleta 
 

15 ARTIKLA – 
RAHOITUSTUKI 
KOLMANSILLE 
OSAPUOLILLE  

Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävät ERC:n vähäiset avustukset: 
 
15 ARTIKLA – RAHOITUSTUKI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE 
 
Ei sovelleta 
 

16 ARTIKLA – 
MUIDEN 
MAIDEN 
TUTKIMUS-
INFRASTRUK-
TUURIEN 
KÄYTTÖ-
MAHDOLLI-
SUUKSIEN TAI 
VIRTUAALISTEN 
KÄYTTÖ-
MAHDOLLI-
SUUKSIEN 
TARJOAMINEN  

Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävät ERC:n vähäiset avustukset: 
 
16 ARTIKLA – MUIDEN MAIDEN TUTKIMUSINFRA-
STRUKTUURIEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN TAI 
VIRTUAALISTEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN 
TARJOAMINEN  
 
Ei sovelleta 
 

17 ARTIKLA – 
YLEINEN 
ILMOITTAMIS-
VELVOITE 

17.1 Yleinen velvoite antaa pyynnöstä tietoja  
 
Rahoituksen saajan on pyynnöstä annettava – toimen toteutuksen aikana tai 
myöhemmin – kaikki tarvittavat tiedot toimen asianmukaisen toteutuksen 
ja sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen varmentamiseksi. 

18 ARTIKLA – 
ASIAKIRJOJEN 
JA TOSITTEIDEN 

Korvaava säännös yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n 
vähäisissä avustuksissa: 
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SÄILYTTÄ-
MINEN 
 
 

18 ARTIKLA – ASIAKIRJOJEN JA TOSITTEIDEN 
SÄILYTTÄMINEN 
 
18.1 Velvoite säilyttää asiakirjat ja muut ilmoitettuja kustannuksia 

tukevat tositteet 
 
Rahoituksen saajan on – kolmen vuoden ajan loppumaksun suorittamisesta 
– säilytettävä tarvittavat asiakirjat ja muut tositteet sen osoittamiseksi että 
liitteessä 1 kuvatut vastaavat tehtävät tai toimen osa on toteutettu 
asianmukaisesti. Rahoituksen saajan ei tarvitse yksilöidä katettuja 
toteutuneita tukikelpoisia kustannuksia tai toimittaa tositteita (kuten 
kirjanpitoa), joilla osoitetaan kertakorvauksena ilmoitettu määrä. 
 
Sen on esitettävä ne pyynnöstä (ks. 17 artikla) tai tarkastusten, arviointien, 
tilintarkastusten tai tutkimusten yhteydessä (ks. 22 artikla).  
 
Jos tarkastuksia, arviointeja, tilintarkastuksia, tutkimuksia, 
oikeudenkäyntejä tai muita sopimukseen liittyviä vaatimuksia (mukaan 
lukien havaintojen laajentaminen, ks. 22 artikla) on vireillä tai käynnissä, 
rahoituksen saajan on säilytettävä asiakirjat ja muut tositteet, kunnes nämä 
menettelyt ovat päättyneet. 
 
Rahoituksen saajan on säilytettävä alkuperäiset asiakirjat. Digitaalisia ja 
digitalisoituja asiakirjoja pidetään alkuperäisinä, jos ne hyväksytään 
sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä. Virasto voi hyväksyä muita 
kuin alkuperäisiä asiakirjoja, jos se katsoo, että niiden luotettavuuden taso 
on vastaava kuin alkuperäisten. 
 
18.2 Laiminlyönnin seuraukset 
 
Jos rahoituksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, 
kustannukset, joita ei ole perusteltu riittävästi, eivät ole tukikelpoisia (ks. 
6 artikla), ja ne hylätään (ks. 42 artikla).  
 
Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin 
toimenpiteisiin. 
 

20 ARTIKLA – 
RAPORTOINTI – 
MAKSU-
PYYNNÖT 
 
 

Korvaava säännös yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n 
vähäisissä avustuksissa: 

 
20 ARTIKLA – RAPORTOINTI – MAKSUPYYNNÖT 
 
20.1 Velvoite toimittaa raportti  
 
Rahoituksen saajan on toimitettava virastolle (ks. 52 artikla) tässä 
artiklassa vahvistettu loppuraportti. Rahoitusraporttiin kuuluu myös 
maksupyyntö.  
 
Raportti on laadittava käyttäen sähköisessä tiedonvaihtojärjestelmässä 
esitettyjä muotoja ja malleja (ks. 52 artikla).  
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20.2 Raportointijakso 
 
Toimessa on yksi raportointijakso (RP): 
 
 - RP1: kuukausi 1 – kuukausi [X] 
 
20.3 Väliraportit – Välimaksuja koskevat pyynnöt 
 
Ei sovelleta 
 
20.4 Loppuraportti – Loppumaksun suorittamista koskeva pyyntö 
 
Rahoituksen saajan on toimitettava virastolle (ks. 52 artikla) – 60 päivän 
kuluessa raportointijakson päättymisestä – loppuraportti, joka sisältää 
myös loppumaksun suorittamista koskevan pyynnön. 
 
Loppuraportissa on oltava: 

 
(a) ”tekninen loppuraportti”, johon kuuluu yhteenveto, joka sisältää: 

 
(i) yleiskatsauksen tuloksista ja 

 
(ii) toimea koskevat päätelmät; 

 
(b) ”rahoitusta koskeva loppuraportti”, johon sisältyy 

”kustannusselvitys” (ks. liite 4), joka sisältää myös loppumaksun 
suorittamista koskevan pyynnön.  

 
Kustannusselvityksessä on esitettävä tukikelpoiset kustannukset 
(kertakorvauksena maksettavat kustannukset; ks. 6 artikla ja liite 2). 
 
Virasto ei ota huomioon määriä, joita ei ilmoiteta 
kustannusselvityksessä. 
. 
 
Rahoituksen saajan on annettava vakuutus siitä, että: 
 

- toimitetut tiedot ovat täydelliset, luotettavat ja oikeat; 
 

- ilmoitetut kustannukset ovat tukikelpoisia (eli toimi on 
toteutettu asianmukaisesti; ks. 6 artikla); 
 

- kustannusten (eli toimen asianmukaisen toteutuksen) tueksi 
voidaan esittää asianmukaiset asiakirjat ja tositteet (ks. 
18 artikla), jotka esitetään pyynnöstä (ks. 17 artikla) tai 
tarkistusten, arviointien, tilintarkastusten ja tutkimusten 
yhteydessä (ks. 22 artikla). 

 
20.5 Aiheutuneita kumulatiivisia menoja koskevat tiedot 
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Ei sovelleta 
 
20.6 Kustannusselvitysten valuutta  
 
Kustannusselvitys on laadittava euroina.  
 
20.7 Raportointikieli 
 
Raportti (tekninen loppuraportti ja rahoitusta koskeva loppuraportti, myös 
kustannusselvitys) on toimitettava sopimuksen kielellä. 
 
20.8 Laiminlyönnin seuraukset – Maksujen määräajan lykkääminen 

– Irtisanominen 
 
Jos toimitettu raportti ei ole tämän artiklan mukainen, virasto voi lykätä 
maksun määräaikaa (ks. 47 artikla) ja soveltaa muita 6 luvussa mainittuja 
toimenpiteitä. 
 
Jos rahoituksen saaja laiminlyö raportin toimittamista koskevaa 
velvoitettaan eikä se noudata tätä velvoitetta 30 päivän kuluessa siitä, kun 
se sai viraston lähettämän kirjallisen muistutuksen, sopimus voidaan 
irtisanoa (ks. 50 artikla). 
 

21 ARTIKLA – 
MAKSUT JA 
MAKSU-
JÄRJESTELYT 
 
21.1 artikla 
Suoritettavat 
maksut  
 

Korvaava säännös yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n 
vähäisissä avustuksissa: 

 
21.1 Suoritettavat maksut  
 
Rahoituksen saajalle suoritetaan seuraavat maksut: 
  

- yksi ennakkomaksu; 
 

- yksi loppumaksu loppumaksun suorittamista koskevan pyynnön 
perusteella (ks. 20 artikla). 

 
21.2 artikla 
Ennakkomaksu – 
Määrä – 
Takuurahastoa 
varten pidätetty 
määrä 

Korvaava säännös yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n 
vähäisissä avustuksissa: 

 
21.2 Ennakkomaksu – Määrä – Takuurahastoa varten pidätetty 
määrä 
 
[OLETUSVAIHTOEHTO: Ennakkomaksun tarkoituksena on tarjota 
rahoituksen saajalle käteisvaroja. 
  
Se on EU:n omaisuutta, kunnes loppumaksu on suoritettu. 
 
Ennakkomaksun määrä on [määrä numeroin (määrä kirjaimin)].  
   
Virasto suorittaa – paitsi jos sovelletaan 48 artiklaa – ennakkomaksun 
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rahoituksen saajalle 30 päivän kuluessa laskettuna joko sopimuksen 
voimaantulopäivästä (ks. 58 artikla) tai kymmenennestä päivästä ennen 
toimen aloituspäivää (ks. 3 artikla), sen mukaan kumpi on myöhäisempi.  
  
Virasto pidättää ennakkomaksusta [määrä numeroin (määrä kirjaimin)] 
euroa, joka on viisi prosenttia avustuksen enimmäismäärästä (ks. 
5.1 artikla), ja siirtää sen ”takuurahastoon”.] 
 
[VAIHTOEHTO, jos Yhteinen tutkimuskeskus on rahoituksen saaja: 
Virasto suorittaa [määrä, johon sisältyy takuurahastoon maksettava 
viiden prosentin osuus (määrä kirjaimin)] euron suuruisen 
ennakkomaksun 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Yhteinen 
tutkimuskeskus (JRC) on toimittanut veloitusilmoituksen ”järjestelyn” 
allekirjoittamisen jälkeen.  

 
Yhteinen tutkimuskeskus hyväksyy, että virasto siirtää sen nimissä 
takuurahastoon [lisää määrä; viisi prosenttia Yhteiselle 
tutkimuskeskukselle tarkoitetusta avustussummasta (määrä kirjaimin)] 
euron suuruisen summan, joka vastaa sen maksuosuutta takuurahastoon 
(ks. 21.2 artikla).] 
 

21.3 artikla 
Välimaksut – 
Määrä – 
Laskeminen 

Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävät ERC:n vähäiset avustukset: 
 
21.3 Välimaksut – Määrä – Laskeminen 
 
Ei sovelleta 
 

21.4 Loppumaksu – 
Määrä – 
Laskeminen – 
Takuurahastoa 
varten pidätetyn 
määrän 
vapauttaminen 
 
 
 

21.4 Loppumaksu – Määrä – Laskeminen – Takuurahastoa varten 
pidätetyn määrän vapauttaminen 

 
Loppumaksulla korvataan loput rahoituksen saajalle toimen toteutuksesta 
aiheutuneet tukikelpoiset kustannukset.  
 
Jos jo suoritettujen maksujen kokonaismäärä on suurempi kuin avustuksen 
lopullinen määrä (ks. 5.3 artikla), loppumaksu tapahtuu takaisinperintänä 
(ks. 44 artikla).  
 
Jos jo suoritettujen maksujen kokonaismäärä on alhaisempi kuin 
avustuksen lopullinen määrä, virasto suorittaa loppumaksun 90 päivän 
kuluessa loppuraportin vastaanottamisesta (ks. 20.4 artikla), paitsi jos 47 
tai 48 artiklaa sovelletaan. 
 
Maksun edellytyksenä on loppuraportin hyväksyminen. Raportin 
hyväksyminen ei merkitse sisällön vaatimustenmukaisuuden, aitouden, 
täydellisyyden tai oikeellisuuden tunnustamista. 
 
Virasto laskee suoritettavan loppumaksun vähentämällä jo suoritettujen 
ennakkomaksujen yhteenlasketun määrän 5.3 artiklan mukaisesti 
määritellystä avustuksen lopullisesta määrästä seuraavasti: 
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{avustuksen lopullinen määrä (ks. 5.3 artikla), 
 

josta vähennetään 
 

suoritetut ennakkomaksut}. 
 
Loppumaksun suorittamisen yhteydessä takuurahastoa varten pidätetty 
määrä (ks. edellä) vapautetaan ja: 
 

- jos loppusumma on positiivinen: vapautettu määrä sekä suoritettava 
loppumaksu maksetaan täysimääräisenä rahoituksen saajalle;  

 
- jos loppusumma on negatiivinen (loppumaksu suoritetaan 

takaisinperintänä): se vähennetään vapautetusta määrästä (ks. 
44.1.2 artikla). Jos jäljelle jäävä määrä 
 

- on positiivinen, se maksetaan rahoituksen saajalle 
 

- on negatiivinen, se peritään takaisin.  
 
Takaisin maksettava määrä voidaan kuitenkin – ilman rahoituksen saajan 
suostumusta – vähentää määristä, jotka rahoituksen saajan on (EU:n tai 
Euratomin talousarvion nojalla) määrä maksaa virastolle, komissiolle tai 
muulle toimenpanovirastolle alustavassa talousarviossa rahoituksen 
saajalle osoitetun EU:n rahoitustuen enimmäismäärään asti (ks. liite 2). 
 

21.5 artikla 
Maksettavia 
määriä koskeva 
ilmoitus 

Korvaava säännös yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n 
vähäisissä avustuksissa: 

 
21.5 Maksettavia määriä koskeva ilmoitus 
 
Virasto ilmoittaa rahoituksen saajalle virallisesti maksettavasta määrästä ja 
yksilöi avustuksen lopullisen määrän.  
 
Kun kyse on avustuksen pienentämisestä tai aiheettomasti maksettujen 
määrien takaisinperinnästä, ennen ilmoitusta on järjestettävä 43 ja 
44 artiklassa mainittu kuulemismenettely. 
 

23a ARTIKLA – 
HENKISEN 
OMAISUUDEN 
HALLINNOINTI 
 

Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävät ERC:n vähäiset avustukset: 
 
23a ARTIKLA – HENKISEN OMAISUUDEN HALLINNOINTI 
 
Ei sovelleta 
 

24 ARTIKLA – 
TAUSTA-
AINEISTOA 
KOSKEVA 
SOPIMUS 
 

Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävät ERC:n vähäiset avustukset: 
 
24 ARTIKLA – TAUSTA-AINEISTOA KOSKEVA SOPIMUS 
 
Ei sovelleta 
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25 ARTIKLA – 
TAUSTA-
AINEISTON 
KÄYTTÖ-
OIKEUDET 

Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävät ERC:n vähäiset avustukset: 
 
25 ARTIKLA – TAUSTA-AINEISTON KÄYTTÖOIKEUDET 
 
Ei sovelleta 
 

26 ARTIKLA – 
TULOSTEN 
OMISTUS 

Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n vähäisissä 
avustuksissa käytettävät vaihtoehdot: 

 
26 ARTIKLA – TULOSTEN OMISTUS 
 
[VAIHTOEHTO: 26.1 Tulokset tuottavan rahoituksen saajan 
omistusoikeus 
 
Tulokset ovat sen rahoituksen saajan omaisuutta, joka on ne tuottanut.  
 
”Tuloksilla” tarkoitetaan toimen (aineellisia tai aineettomia) tuotoksia, 
kuten toimessa tuotettavaa dataa, tietämystä tai tietoja – riippumatta 
niiden muodosta tai luonteesta taikka siitä, voidaanko ne suojata – sekä 
niihin liittyviä oikeuksia, muun muassa teollis- ja tekijänoikeuksia.  
 
26.2 Usean rahoituksen saajan yhteinen omistusoikeus 
 
Ei sovelleta 
 
26.3 Kolmansien osapuolten (mukaan lukien henkilöstö) oikeudet  
 
Jos kolmannet osapuolet (mukaan lukien henkilöstö) voivat vaatia 
oikeuksia tuloksiin, rahoituksen saajan on huolehdittava siitä, että se 
noudattaa sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.  
 
Jos kolmas osapuoli tuottaa tuloksia, rahoituksen saajan on saatava kaikki 
tarvittavat oikeudet (siirto, lisenssit tai muut) kolmannelta osapuolelta, 
jotta se voi noudattaa velvoitteitaan ikään kuin kyseiset tulokset olisivat 
itse rahoituksen saajan tuottamia. 
 
Jos oikeuksien saaminen on mahdotonta, rahoituksen saaja ei voi käyttää 
kolmatta osapuolta tulosten tuottamiseen. 
 
26.4 Viraston omistus ja tulosten suojaaminen  
 
26.4.1 Virasto voi – rahoituksen saajan suostumuksella – ottaa tulokset 
omistukseensa niiden suojaamiseksi, jos rahoituksen saaja aikoo – neljän 
vuoden kuluessa 3 artiklassa vahvistetun ajanjakson päättymisestä – 
levittää tuloksiaan suojaamatta niitä, paitsi seuraavissa tapauksissa: 
 

(a) suojaa ei haeta, koska tulosten suojaaminen ei ole mahdollista, 
kohtuullista tai (olosuhteisiin nähden) perusteltua;  

 
(b) suojaa ei haeta, koska tuloksilla ei ole kaupallisia tai teollisia 
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hyödyntämismahdollisuuksia tai 
 
(c) rahoituksen saaja aikoo siirtää tulokset EU:n jäsenvaltioon tai 

assosioituneeseen maahan4 sijoittautuneelle kolmannelle 
osapuolelle, joka suojaa ne. 

  
Ennen kuin tuloksia levitetään ja jollei kyse ole edellä a, b tai c kohdassa 
mainituista tapauksista, rahoituksen saajan on virallisesti ilmoitettava 
asiasta virastolle ja samanaikaisesti ilmoitettava sille suostumuksen 
epäämisen syyt. Rahoituksen saaja voi kieltäytyä antamasta suostumustaan 
ainoastaan, jos se voi osoittaa, että tämä vahingoittaisi merkittävästi sen 
oikeutettuja etuja. 
 
Jos virasto päättää ottaa tulokset omistukseensa, se ilmoittaa asiasta 
virallisesti rahoituksen saajalle 45 päivän kuluessa ilmoituksen 
saamisesta. 
 
Näitä tuloksia ei voida levittää ennen tämän määräajan päättymistä tai, jos 
virasto tekee myönteisen päätöksen, ennen kuin se on ryhtynyt tarvittaviin 
toimenpiteisiin tulosten suojaamiseksi.  
 
26.4.2 Virasto voi – rahoituksen saajan suostumuksella – ottaa tulokset 
omistukseensa niiden suojaamiseksi, jos rahoituksen saaja aikoo – neljän 
vuoden kuluessa 3 artiklassa vahvistetun ajanjakson päättymisestä – 
luopua tulosten suojaamisesta tai ei aio jatkaa niiden suojaamista, paitsi 
seuraavissa tapauksissa:  
 

(a) suojaamisesta luovutaan, koska tuloksilla ei ole kaupallisia tai 
teollisia hyödyntämismahdollisuuksia; 

 
(b) suojaamisen jatkaminen ei olisi perusteltua olosuhteisiin nähden. 

 
Rahoituksen saajan, joka aikoo luopua tulosten suojaamisesta tai ei aio 
jatkaa sitä – jollei kyse ole edellä a tai b kohdassa mainituista tapauksista 
– on virallisesti ilmoitettava asiasta virastolle vähintään 60 päivää ennen 
suojan päättymistä tai ennen kuin sen jatkaminen ei enää ole mahdollista 
ja samalla ilmoitettava sille suostumuksensa epäämisen syyt. Rahoituksen 
saaja voi kieltäytyä antamasta suostumustaan ainoastaan, jos se voi 
osoittaa, että tämä vahingoittaisi merkittävästi sen oikeutettuja etuja. 
 
Jos virasto päättää ottaa tulokset omistukseensa, se ilmoittaa asiasta 
virallisesti rahoituksen saajalle 45 päivän kuluessa ilmoituksen 
saamisesta. 

                                                 
4  Määritelmästä on säädetty tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) 

osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1290/2013 (”osallistumissääntöjä koskeva asetus 
N:o 1290/2013”) (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81) 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa: ”assosioituneella 
maalla” [tarkoitetaan] EU:n ulkopuolista kolmatta maata, joka on unionin kanssa tehdyn kansainvälisen 
sopimuksen osapuoli H2020-puiteohjelma-asetuksen (EU) N:o 1291/2013 7 artiklan mukaisesti. Asetuksen 
7 artiklassa esitetään ehdot EU:n ulkopuolisten maiden liittämisestä Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. 
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26.5 Laiminlyönnin seuraukset 
 
Jos rahoituksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, 
avustusta voidaan pienentää (ks. 43 artikla).  
  
Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin 
toimenpiteisiin.] 
 
[Ei sovelleta] 
 

27 ARTIKLA – 
TULOSTEN 
SUOJAAMINEN – 
EU:N 
RAHOITUKSEN 
NÄKYVYYS 
 

Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävät ERC:n vähäiset avustukset: 
 
27 ARTIKLA – TULOSTEN SUOJAAMINEN – EU:N 
RAHOITUKSEN NÄKYVYYS 
 
Ei sovelleta 
 

28 ARTIKLA — 
TULOSTEN 
HYÖDYNTÄ-
MINEN 

Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävät ERC:n vähäiset avustukset: 
 
28 ARTIKLA — TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN 
 
Ei sovelleta 
 

29 ARTIKLA – 
TULOSTEN 
LEVITTÄMINEN 
– AVOIN 
SAATAVUUS — 
EU:N 
RAHOITUKSEN 
NÄKYVYYS 

Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävät ERC:n vähäiset avustukset: 
 
29 ARTIKLA – TULOSTEN LEVITTÄMINEN – AVOIN 
SAATAVUUS — EU:N RAHOITUKSEN NÄKYVYYS 
 
Ei sovelleta 
 

30 ARTIKLA – 
TULOSTEN 
SIIRTO JA 
LISENSOINTI 

Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n vähäisissä 
avustuksissa käytettävät vaihtoehdot: 

 
30 ARTIKLA – TULOSTEN SIIRTO JA LISENSOINTI 
 
Ei sovelleta 
 

31 ARTIKLA – 
TULOSTEN 
KÄYTTÖ-
OIKEUDET 

Korvaava säännös yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n 
vähäisissä avustuksissa: 

 
31 ARTIKLA – TULOSTEN KÄYTTÖOIKEUDET 
 
[VAIHTOEHTO: 31.1 EU:n toimielinten, elinten ja laitosten sekä 
EU:n jäsenvaltioiden käyttöoikeudet  
 
Rahoituksen saajan on myönnettävä EU:n toimielimille, elimille ja 
laitoksille käyttöoikeudet tuloksiinsa maksutta EU:n politiikkojen tai 
ohjelmien kehittämistä, täytäntöönpanoa tai seurantaa varten.  
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Tällaiset käyttöoikeudet rajoitetaan muuhun kuin kaupallisessa tai 
kilpailutarkoituksessa tapahtuvaan käyttöön. 
 
Tämä ei muuta oikeutta käyttää rahoituksen saajalta saatuja materiaaleja, 
asiakirjoja tai tietoja viestintä- tai julkaisutoimintaan (ks. 38.2 artikla). 
 
31.2 Laiminlyönnin seuraukset 
 
Jos rahoituksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, 
avustusta voidaan pienentää (ks. 43 artikla).] 
 
[VAIHTOEHTO: Ei sovelleta] 
 

32 ARTIKLA – 
TUTKIJOIDEN 
TYÖHÖNOTTO 
JA TYÖOLO-
SUHTEET 
 

Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävät ERC:n vähäiset avustukset: 
 
32 ARTIKLA – TUTKIJOIDEN TYÖHÖNOTTO JA 
TYÖOLOSUHTEET 
 
Ei sovelleta 

33 ARTIKLA – 
SUKUPUOLTEN 
TASA-ARVO 
 

Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävät ERC:n vähäiset avustukset: 
 
33 ARTIKLA – SUKUPUOLTEN TASA-ARVO 
 
Ei sovelleta 
 

35 ARTIKLA – 
ETURISTIRIITA 

Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n vähäisissä 
avustuksissa käytettävät vaihtoehdot: 

 
35 ARTIKLA – ETURISTIRIITA  
 
[VAIHTOEHTO: 35.1 Velvoite välttää eturistiriitaa 
 
Rahoituksen saajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
estääkseen tilanteet, joissa toimen puolueeton ja objektiivinen toteutus 
vaarantuu taloudellisiin etuihin, poliittiseen tai kansalliseen 
yhteenkuuluvuuteen tai perhe- tai tunnesiteisiin liittyvästä tai mistä 
tahansa muusta syystä, jossa on kyse yhteisestä edusta (”eturistiriita”). 
 
Sen on virallisesti ja viipymättä ilmoitettava virastolle tilanteesta, jossa on 
tai jossa todennäköisesti syntyy eturistiriita, ja ryhdyttävä heti tarvittaviin 
toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.  
 
Virasto voi tarkistaa, että toteutetut toimenpiteet ovat asianmukaisia, ja voi 
vaatia lisätoimenpiteiden toteuttamista tiettyyn määräaikaan mennessä. 
 
35.2 Laiminlyönnin seuraukset  
 
Jos rahoituksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, 
avustusta voidaan pienentää (ks. 43 artikla) ja sopimus voidaan irtisanoa 
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(ks. 50 artikla). 
 
Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin 
toimenpiteisiin.] 
 
[Ei sovelleta] 

36 ARTIKLA – 
LUOTTAMUK-
SELLISUUS 

Korvaava säännös yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n 
vähäisissä avustuksissa: 

 
36 ARTIKLA – LUOTTAMUKSELLISUUS 
 
36.1 Yleinen velvoite säilyttää luottamuksellisuus 
 
Osapuolten on pidettävä luottamuksellisina kaikki tiedot, asiakirjat ja muu 
aineisto (muodosta riippumatta), jotka on määritelty luottamuksellisiksi 
niiden luovutuksen yhteydessä (”luottamukselliset tiedot”). 
 
Osapuolet voivat käyttää luottamuksellisia tietoja sopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi.  
 
Luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita ei enää sovelleta, jos 
 

(a) tiedot antanut osapuoli suostuu vapauttamaan toisen osapuolen 
luottamuksellisuutta koskevasta velvoitteesta; 
 

(b) vastaanottajalla oli jo kyseiset tiedot tai vastaanottaja sai ne ilman 
luottamuksellisuutta koskevaa velvoitetta kolmannelta osapuolelta, 
jota kyseinen velvollisuus ei sido; 
 

(c) vastaanottaja osoittaa, että tiedot tuotettiin ilman luottamuksellisten 
tietojen käyttöä; 
 

(d) tiedot tulevat julkisesti saataville ilman, että luottamuksellisuutta 
koskevaa velvoitetta rikotaan tai 
 

(e) tietojen julkaisemista tai luovuttamista edellytetään EU:n tai 
kansallisessa lainsäädännössä.  
 

36.2 Laiminlyönnin seuraukset 
 
Jos rahoituksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, 
avustusta voidaan pienentää (ks. 43 artikla).  
 
Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin 
toimenpiteisiin. 
 

37 ARTIKLA – 
TURVALLI-
SUUTEEN 
LIITTYVÄT 

Yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävät ERC:n vähäiset avustukset: 
 
37 ARTIKLA – TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT 

VELVOITTEET 
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VELVOITTEET 
 

 
Ei sovelleta 
 

38 ARTIKLA – 
TOIMEN 
EDISTÄMINEN – 
EU:N 
RAHOITUKSEN 
NÄKYVYYS 

Korvaava säännös yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n 
vähäisissä avustuksissa: 

 
38 ARTIKLA – TOIMEN EDISTÄMINEN – EU:N RAHOITUKSEN 

NÄKYVYYS 
 
38.1 Velvoite edistää toimea ja sen tuloksia – EU:n rahoituksesta 
tiedottaminen – Velvoite ja oikeus käyttää EU:n tunnusta – 
Vastuuvapauslauseke, jossa virasto vapautetaan vastuusta – Viraston 
oikeus käyttää materiaaleja, asiakirjoja tai tietoja 
 
Rahoituksen saajan on edistettävä toimea ja sen tuloksia.  
 
Jollei virasto pyydä tai sovi toisin tai jollei se ole mahdotonta, toimeen 
liittyvässä viestintätoiminnassa (myös sähköisessä muodossa, sosiaalisessa 
mediassa jne.), avustuksella rahoitettavissa infrastruktuureissa, 
laitteistoissa ja tärkeimmissä tuloksissa on: 
 

(a) esitettävä EU:n tunnus ja ERC:n logo sekä 
 

(b) esitettävä seuraava teksti: 
 

Viestintätoimissa: ”Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan 
tutkimusneuvostolta (ERC) Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelmasta Horisontti 2020 avustussopimuksen nro [numero] 
mukaisesti”. 
 
Infrastruktuurissa, laitteistoissa ja tärkeimmissä tuloksissa: ”Tämä 
[infrastruktuuri][laite][lisää tuloksen tyyppi] kuuluu hankkeeseen, joka on 
saanut rahoitusta Euroopan tutkimusneuvostolta (ERC) Euroopan unionin 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 
avustussopimuksen nro [numero] mukaisesti”. 

 
Toimeen liittyvän viestintätoiminnan yhteydessä on mainittava, että 
esitetyt näkemykset ovat yksinomaan tekijöiden omia ja että virasto ei 
vastaa viestinnän yhteydessä esitettyjen tietojen käytöstä. 
 
Virasto voi käyttää viestintä- ja julkaisutoiminnassaan toimeen liittyviä 
tietoja, asiakirjoja, erityisesti julkaistavia tiivistelmiä, ja julkisia suoritteita 
sekä muuta materiaalia, kuten kuvia tai audiovisuaalista materiaalia, joita 
se saa rahoituksen saajalta (myös sähköisessä muodossa olevia). 
 
Rahoituksen saajan materiaalien, asiakirjojen ja tietojen käyttöoikeus 
kattaa seuraavat: 
 

(a) käyttö omaan tarkoitukseen (erityisesti niiden antaminen 
virastolle työskentelevien henkilöiden tai EU:n toimielinten, elinten 
tai laitosten tai EU:n jäsenvaltioiden elinten tai toimielinten 
käyttöön; ja niiden rajaton kopiointi tai jäljentäminen kokonaan tai 
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osittain); 
 

(b) yleisölle levittäminen (erityisesti julkaiseminen paperiversiona ja 
sähköisessä tai digitaalisessa muodossa, julkaiseminen internetissä 
ladattavana tai muuna kuin ladattavana tiedostona, yleislähetys 
millä tahansa kanavalla, julkinen esittäminen tai esillepano, 
viestintä lehdistön tietopalvelujen kautta, tai sisällyttäminen laajalti 
käytettävissä oleviin tietokantoihin tai hakemistoihin); 

 
(c) editointi tai uudelleenlaadinta viestintä- ja julkaisutoimintaa 

varten (mukaan lukien lyhentäminen, tiivistäminen, muiden 
elementtien (kuten metadatan, kuvatekstin, muiden graafisten tai 
visuaalisten elementtien, äänielementtien tai tekstiin liittyvien 
elementtien) lisääminen, otteiden ottaminen (esim. ääni- tai 
videotiedostot), osiin jakaminen, käyttö kokoelmassa);   

 
(d) kääntäminen;  

 
(e) käyttöoikeuden myöntäminen asetuksen (EY) N:o 1049/2001 

nojalla tehtyjen yksittäisten pyyntöjen perusteella, ilman oikeutta 
jäljentää tai hyödyntää; 

 
(f) säilyttäminen paperiversiona tai sähköisessä tai muussa muodossa; 

 
(g) arkistointi sovellettavien asiakirjan hallintaa koskevien sääntöjen 

mukaisesti ja 
 

(h) oikeus valtuuttaa kolmannet osapuolet toimimaan sen puolesta tai 
myöntää alilisenssejä kolmansille osapuolille edellä b, c, d ja 
f kohdassa esitettyjen hyödyntämistapojen osalta, jos tämä on 
tarpeen viraston viestintä- ja julkaisutoimintaa varten. 

 
38.2 Laiminlyönnin seuraukset 
 
Jos rahoituksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, 
avustusta voidaan pienentää (ks. 43 artikla).  
 
Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin 
toimenpiteisiin. 
 

39 ARTIKLA – 
HENKILÖ-
TIETOJEN 
KÄSITTELY 

39 ARTIKLA – HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY  
 
[VAIHTOEHTO: 39.1 Viraston ja komission suorittama henkilötietojen 

käsittely  
 
Virasto tai komissio käsittelee kaikkia sopimukseen liittyviä henkilötietoja 
asetuksen N:o 45/20015 mukaisesti ja viraston tai komission tietosuojasta 

                                                 
5  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, 

yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).  
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vastaavalle henkilölle annettavien ”käsittelytoimia koskevien ilmoitusten” 
mukaisesti (julkisesti saatavilla tietosuojasta vastaavan henkilön 
rekisteristä).  
 
Viraston tai komission ”rekisterinpitäjä” käsittelee tällaiset tiedot 
sopimuksen täytäntöönpanoa, hallinnointia ja seurantaa tai EU:n tai 
Euratomin taloudellisten etujen suojaamista (mukaan lukien tarkastukset, 
arvioinnit, tilintarkastukset ja tutkimukset; ks. 22 artikla) varten.  
 
Henkilöillä, joiden henkilötietoja käsitellään, on oikeus nähdä itseään 
koskevat henkilötiedot ja korjata niitä. Tätä varten niiden on lähetettävä 
henkilötietojensa käsittelyä koskevat kyselyt rekisterinpitäjälle viraston ja 
komission verkkosivustolla olevassa ”erityisessä tietosuojaselosteessa” 
(Service Specific Privacy Statement, SSPS) mainitun yhteyspisteen kautta. 
 
Niillä on myös oikeus saattaa asia milloin tahansa Euroopan 
tietosuojavaltuutetun (EDPS) käsiteltäväksi.  
 
39.2 Rahoituksen saajan suorittama henkilötietojen käsittely  
 
Rahoituksen saajan on käsiteltävä sopimukseen sisältyviä henkilötietoja 
sovellettavien tietosuojaa koskevan EU:n ja kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti (mukaan lukien luvat ja ilmoitusvaatimukset). 
 
Rahoituksen saaja voi myöntää henkilöstölleen oikeuden päästä vain 
sellaisiin tietoihin, jotka ovat välttämättömiä sopimuksen täytäntöönpanoa, 
hallinnointia ja seurantaa varten.  
 
Rahoituksen saajan on ilmoitettava asiasta niille henkilöstön jäsenille, 
joiden henkilötietoja virasto tai komissio kerää ja käsittelee. Tätä varten 
rahoituksen saajan on annettava heille erityinen tietosuojaseloste (SSPS) 
(ks. edellä) ennen kyseisten tietojen lähettämistä virastolle tai komissiolle.  
 
39.3 Laiminlyönnin seuraukset 
 
Jos rahoituksen saaja laiminlyö 39.2 artiklan mukaisia velvoitteitaan, 
virasto voi soveltaa 6 luvussa mainittuja toimenpiteitä.] 
 
[Ei sovelleta] 
 

6 LUKU 
 
42 ARTIKLA – 
MUIDEN KUIN 
TUKI-
KELPOISTEN 
KUSTANNUSTEN 
HYLKÄÄMINEN   
 
42.1 artikla 

Korvaava säännös yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n 
vähäisissä avustuksissa: 

 
42.1 Ehdot 
 
42.1.1. Virasto hylkää – loppumaksun suorittamisen yhteydessä tai 
myöhemmin – kustannukset, jotka eivät ole tukikelpoisia (eli jos liitteessä 
1 kuvattua toimea ei ole toteutettu asianmukaisesti; ks. 6 artikla), etenkin 
tehtyjen tarkastusten, arviointien, tilintarkastusten tai tutkimusten tulosten 
perusteella (ks. 22 artikla). 
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Ehdot 
 
42.1.1 artikla 
 
42.2 artikla 
Muut kuin 
tukikelpoiset 
kustannukset, jotka 
hylätään – 
Laskeminen – 
Menettely 

42.2 Muut kuin tukikelpoiset kustannukset, jotka hylätään – 
Laskeminen – Menettely 

 
Muut kuin tukikelpoiset kustannukset hylätään suhteutettuna toimen 
toteuttamatta jätettyihin tehtäviin tai osiin. 
 
Jos virasto hylkää kustannukset pienentämättä avustusta (ks. 43 artikla) 
tai perimättä takaisin aiheettomasti maksettuja määriä (ks. 44 artikla), 
se ilmoittaa virallisesti rahoituksen saajalle kustannusten hylkäämisestä, 
hylätyistä määristä ja hylkäämisen perusteista (ja esittää tarvittaessa 
maksettavia määriä koskevan ilmoituksen; ks. 21.5 artikla). Rahoituksen 
saaja voi – 30 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta – ilmoittaa 
virallisesti virastolle mahdollisen erimielisyyden syyt.  
 
Jos virasto hylkää kustannukset pienentämällä avustusta tai perimällä 
takaisin aiheettomasti maksetut määrät, se ilmoittaa hylkäämisestä 
virallisesti 43 ja 44 artiklassa tarkoitetussa avustuksen pienentämistä tai 
takaisinperintää koskevassa ”ennakkokirjeessä”. 
 

42.3 Vaikutukset 42.3 Vaikutukset 
 
Jos virasto hylkää kustannukset loppumaksun suorittamisen yhteydessä, 
se vähentää ne kustannusselvityksessä ilmoitetusta toimea koskevista 
tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä (ks. 20.4 artikla). Se laskee 
sen jälkeen loppumaksun määrän 21.4 artiklan mukaisesti.    
 
Jos virasto hylkää kustannukset loppumaksun suorittamisen jälkeen, se 
vähentää hylätyn määrän kustannusselvityksessä ilmoitetusta 
tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä. Se laskee sen jälkeen 
lopullisen tarkistetun avustuksen määrän 5.4 artiklan mukaisesti.  
 

47 ARTIKLA – 
MAKSUJEN 
MÄÄRÄAJAN 
LYKKÄÄMINEN  
 

47.1 Ehdot 
 
Virasto voi – milloin tahansa – lykätä maksujen määräaikaa (ks. 21.2–
21.4 artikla), jos maksupyyntöä (ks. 20 artikla) ei voida hyväksyä, koska:  
 

(a) se ei ole sopimusehtojen mukainen (ks. 20 artikla)  
 

(b) teknistä raporttia tai rahoitusraporttia ei ole toimitettu, ne eivät ole 
täydellisiä tai ne edellyttävät lisätietoa tai 
 

(c) kustannusselvityksessä esitettyjen kustannusten tukikelpoisuus on 
epäselvä ja on tehtävä uusia tarkastuksia, arviointeja, 
tilintarkastuksia tai tutkimuksia. 

 
47.2 Menettely 
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Virasto ilmoittaa rahoituksen saajalle virallisesti maksujen määräajan 
lykkäämisestä ja sen perusteista.  
 
Lykkäys tulee voimaan sinä päivänä, jona virasto lähettää ilmoituksen (ks. 
52 artikla).  
 
Jos maksujen määräajan lykkäämisen ehdot eivät enää täyty, lykkäys 
päättyy – ja loppujakson toteutusta jatketaan. 
 
Jos lykkäyksen kesto ylittää kaksi kuukautta, rahoituksen saaja voi pyytää 
virastolta tietoa lykkäyksen jatkumisesta.  
 
Jos maksujen määräaikaa on lykätty teknisen raportin tai rahoitusta 
koskevan raportin puutteellisuuden vuoksi (ks. 20 artikla) eikä tarkistettua 
raporttia tai selvitystä ole toimitettu, tai ne on toimitettu, mutta ne on 
hylätty, virasto voi myös irtisanoa rahoituksen saajan sopimuksen (ks. 
50.3.1 artiklan l kohta). 
 

48 ARTIKLA – 
MAKSUJEN 
LYKKÄÄMINEN  
 

48.1 Ehdot  
 
Virasto voi – milloin tahansa – lykätä kokonaan tai osittain 
ennakkomaksuja tai loppumaksuja, jos rahoituksen saaja: 
 

(a) on syyllistynyt tai sen epäillään syyllistyneen myöntämismenettelyn 
tai sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä huomattaviin 
virheisiin, sääntöjenvastaisuuksiin, petoksiin tai velvoitteiden 
vakaviin laiminlyönteihin tai  

 
(b) on syyllistynyt – sille vastaavin ehdoin myönnettyjen muiden EU:n 

tai Euratomin avustusten yhteydessä – järjestelmällisiin tai 
toistuviin virheisiin, sääntöjenvastaisuuksiin, petoksiin tai 
velvoitteiden laiminlyönteihin, jotka vaikuttavat merkittävästi tähän 
avustukseen (muita avustuksia koskevat havainnot, jotka 
laajennetaan koskemaan tätä avustusta; ks. 22.5.2 artikla).  

 
48.2 Menettely 
 
Ennen maksujen lykkäämistä virasto ilmoittaa asiasta virallisesti 
rahoituksen saajalle ja:  
 

- tiedottaa tälle aikomuksestaan lykätä maksuja ja asiaa koskevista 
perusteista ja  
 

- pyytää esittämään mahdolliset huomautukset 30 päivän kuluessa 
ilmoituksen saamisesta. 

  
Jos virasto ei saa asiaa koskevia huomautuksia tai jos se päättää panna 
menettelyn täytäntöön saamistaan huomautuksista huolimatta, se antaa 
virallisesti tiedoksi vahvistuksen lykkäämisestä. Muussa tapauksessa se 
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ilmoittaa virallisesti, ettei lykkäysmenettelyä jatketa.  
 

Lykkäys tulee voimaan sinä päivänä, jona virasto lähettää 
vahvistusilmoituksen.  
 
Jos maksujen jatkamisen edellytykset täyttyvät, lykkäys päättyy. Virasto 
ilmoittaa asiasta virallisesti rahoituksen saajalle. 
 
Rahoituksen saaja voi lykätä toimen toteutusta (ks. 49.1 artikla) tai 
irtisanoa sopimuksen (ks. 50.1 ja 50.2 artikla). 
 

50 ARTIKLA – 
SOPIMUKSEN 
IRTISANOMINEN  
 
50.1 artikla 
Sopimuksen 
irtisanominen 
rahoituksen saajan 
aloitteesta 
 
50.1.2 artikla 
Vaikutukset 
 

Korvaava säännös yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n 
vähäisissä avustuksissa: 

 
50.1.2 Vaikutukset 
 
Rahoituksen saajan on – 60 päivän kuluessa irtisanomisen voimaantulosta 
– toimitettava loppuraportti (ks. 20 artikla). 

 
Jos virasto ei saa raporttia määräaikaan mennessä (ks. edellä), mitään 
kustannuksia ei korvata. 
 
Virasto laskee avustuksen lopullisen määrän (ks. 5.3 artikla) ja 
loppumaksun (ks. 21 artikla) toimitetun raportin, tukikelpoisten 
kustannusten ja sopimuksesta johtuvien muiden velvoitteiden 
noudattamisen perusteella.  
 
Sääntöjenvastainen irtisanominen voi johtaa avustuksen pienentämiseen 
(ks. 43 artikla). 
 

50.3 artikla 
Sopimuksen 
irtisanominen 
viraston aloitteesta 
 
50.3.3 artikla 
Vaikutukset  
 

Korvaava säännös yhdelle rahoituksen saajalle myönnettävissä ERC:n 
vähäisissä avustuksissa: 

 
50.3.3 Vaikutukset  

 
Rahoituksen saajan on – 60 päivän kuluessa irtisanomisen voimaantulosta 
– toimitettava loppuraportti (ks. 20 artikla). 
 
Jos virasto ei saa raporttia määräaikaan mennessä (ks. edellä), mitään 
kustannuksia ei korvata. 
 
Virasto laskee avustuksen lopullisen määrän (ks. 5.3 artikla) ja 
loppumaksun (ks. 21 artikla) toimitetun raportin, tukikelpoisten 
kustannusten ja sopimuksesta johtuvien muiden velvoitteiden 
noudattamisen perusteella.  
 
Tällä ei ole vaikutusta viraston oikeuteen pienentää avustusta (ks. 
43 artikla) tai määrätä hallinnollisia tai taloudellisia seuraamuksia 
(45 artikla).  
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Rahoituksen saaja ei voi vaatia vahingonkorvauksia, jos virasto irtisanoo 
sopimuksen (ks. 46 artikla). 

 



Avustussopimus nro: [lisää numero] [lisää lyhytnimi] [lisää ehdotuspyynnön / alatason ehdotuspyynnön tunniste]

 Tulostusmuoto: A4

Kustannukset 
yhteensä

Korvausosuus 
(%)

EU:n tuen 
enimmäismäär

ä2

Avustuksen 
enimmäismää

rä3

Kustannuslaji
4

Rahoituksen saaja

1 Tukikelpoisuuden edellytyksistä ks. 6 artikla

MALLI: LIITE 2 – H2020 ERC:N VÄHÄISET AVUSTUKSET (YKSI RAHOITUKSEN SAAJA)

TOIMEN ALUSTAVA TALOUSARVIO

Arvioidut tukikelpoiset1 kustannukset 
(budjettikohdittain)

EU:n rahoitustuki

4 Kustannuslajeista ks. 5 artikla

3 ”Avustuksen enimmäismäärä” on komission/viraston päättämä avustuksen enimmäismäärä. Se vastaa yleensä haettua avustussummaa, mutta voi olla myös pienempi.  

A. Toimen välittömät ja välilliset 
kustannukset

2 Tämä on EU:n rahoitustuen teoreettinen  määrä, jonka järjestelmä laskee automaattisesti (kertomalla kaikki budjetoidut kustannukset korvausosuudella). Tämän teoreettisen 
määrän ylärajana on ”avustuksen enimmäismäärä” (jonka komissio/virasto on päättänyt myöntää toimelle) (ks. 5.1 artikla).

Kertakorvaus



Avustussopimus nro: [lisää numero] [lisää lyhytnimi] [lisää ehdotuspyynnön / alatason ehdotuspyynnön tunniste]

Tulostusmuoto: A4

Kustannuks
et yhteensä

Korvausosuus 
(%)

EU:n tuen 
enimmäismäär

ä

Haettu EU:n 
rahoitustuki

Kustannuslaji
2

Rahoituksen saaja

MALLI: LIITE 4 – H2020 ERC:N VÄHÄISET AVUSTUKSET (YKSI RAHOITUKSEN SAAJA)

Tukikelpoiset1 kustannukset 
(budjettikohdittain)

EU:n rahoitustuki

A. Toimen välittömät ja välilliset 
kustannukset

Toimitetut tiedot ovat täydelliset, luotettavat ja oikeat.

[RAHOITUKSEN SAAJAN [nimi] KUSTANNUSSELVITYS RAPORTOINTIJAKSOLTA [raportointijakso]

2 Kustannuslajeista ks. 5 artikla

1 Tukikelpoisuuden edellytyksistä ks. 6 artikla 

Rahoituksen saaja vakuuttaa seuraavaa:

Ilmoitetut kustannukset ovat tukikelpoisia (ks. 6 artikla).
Kustannusten tueksi voidaan esittää asianmukaiset asiakirjat ja tositteet, jotka esitetään pyynnöstä tai tarkastusten, arviointien, tilintarkastusten ja tutkimusten yhteydessä (ks. 
17, 18 ja 22 artikla).

Kertakorvaus
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