
Vastuuvapauslauseke 
Tämä asiakirja on laadittu avuksi Horisontti 2020 -rahoitusta hakeville. Se sisältää kaikki sopimusmääräykset, joita 
tämäntyyppisessä avustussopimuksessa voidaan soveltaa, ja se on tarkoitettu vain tiedoksi. Oikeudellisesti sitova 
avustussopimus on kunkin toimen osapuolten allekirjoittama sopimus. 
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KOOSTE MUUTOKSISTA 

Versio 
Julkaisu-

päivä 
Muutokset 

1.0 11.12.2013  Alkuperäinen versio 

2.0 & 2.1 1.10.2014 

1.10.2015 

 Pääasialliset muutokset verrattuna avustussopimusmallin versioon 
1: 

 Artikla 21.2 ”Ennakkomaksu – Määrä – Takuurahastoa varten 
pidätetty määrä”. Konsortio voi saada ennakkomaksun 
aikaisemmin eli 10 päivää ennen toimen aloituspäivää.  

 Artikla 38.1.2 ”EU:n rahoitusta koskevat tiedot – Velvoite ja 
oikeus käyttää EU:n tunnusta”. EU:n rahoitukselle 
varmistetaan suurempi näkyvyys tiedotustoiminnassa, joka 
liittyy käytettyyn infrastruktuuriin ja laitteistoon ja H2020-

toimen keskeisiin tuloksiin. 

 Vähäisemmät sanamuodon ja kirjoitusvirheiden korjaukset käyvät 
ilmi versiosta, jossa muutokset näkyvät yli- ja alleviivattuina 

(tracked changes). 

3.0 20.7.2016  Pääasialliset muutokset verrattuna avustussopimusmallin versioon 

2.1: 

 Kolmansien osapuolten osallistuminen toimen tehtävien 
toteutukseen. 

 Artikla 20.3 ”Väliraportit – Välimaksuja koskevat pyynnöt”. 

Rahoituksen saajan toimittamassa teknisessä raportissa on 

esitettävä myös viestintätoimet.  

 Artikla 34.1 ”Velvoite noudattaa eettisiä ja tutkimuksen 

integriteetin periaatteita”. Korostetaan tutkimustoiminnan 
integriteettiä koskevia standardeja, joita rahoituksen saajien 
on noudatettava. 

 Artikla 34.2 ”Toiminta, johon liittyy eettisiä kysymyksiä”. 
Yksinkertaistetaan tutkimusetiikkaan liittyviä rahoituksen 
saajien raportointivelvoitteita ennen sellaisen toimen 
aloittamista, johon liittyy eettisiä kysymyksiä. 

 Artikla 36.1 ”Yleinen velvoite säilyttää luottamuksellisuus”. 
Mahdollistetaan, että luottamukselliset tiedot ovat paremmin 
käytettävissä tapauksissa, joissa on kyse komission/viraston 

henkilöstöstä ja muista EU:n toimielimistä ja elimistä.  

 Artikla 50.3 ”Sopimuksen irtisanominen komission/viraston 
aloitteesta”. Komissio/virasto voi irtisanoa sopimuksen, jos 

rahoituksen saaja ei ole pyytänyt avustussopimuksen 
muuttamista sellaisen oikeussubjektin osallistumisen 
päättämiseksi, jolla on pääomayhteys tai oikeudellinen 
yhteys rahoituksen saajaan ja joka on samassa tilanteessa, 

jossa sopimus voidaan rahoituksen saajan osalta irtisanoa 
(esim. konkurssissa).   

 Vähäisemmät sanamuodon ja kirjoitusvirheiden korjaukset käyvät 

ilmi versiosta, jossa muutokset näkyvät yli- ja alleviivattuina 

(tracked changes). 

4.0 27.2.2017  Pääasialliset muutokset verrattuna avustussopimusmallin versioon 
3.0: 

 Artikla 6.3 ”Muut kuin tukikelpoiset kustannukset” 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_v2.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_v3.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_track-v2.1-v3.0_en.doc
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 Artikla 50.3.1(n) ”Sopimuksen irtisanominen viraston 

aloitteesta” 

 Artikla 52.1 ”Tiedonvaihdon muoto ja keinot”  

 Artikla 55.2 ”Sopimukseen tehtävät muutokset – Menettely” 

 Liitteet 2 ja 4 – alaviitteet 

Vähäisemmät sanamuodon ja kirjoitusvirheiden korjaukset käyvät 
ilmi versiosta, jossa muutokset näkyvät yli- ja alleviivattuina (tracked 
changes). 

 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_track-v3.0-v4.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/msca/h2020-mga-msca-if-mono_track-v3.0-v4.0_en.doc
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AVUSTUSSOPIMUSMALLI  

HORISONTTI 2020 -OHJELMA
1
 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE -TOIMET: HENKILÖKOHTAISET APURAHAT
2
 

(AVUSTUSSOPIMUSMALLI H2020 MSCA-IF — YKSI RAHOITUKSEN SAAJA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sinisellä merkityt alaviitteet eivät näy tietojärjestelmän allekirjoitettavaksi tuottamassa tekstissä 
(sisältävät vain sisäisiä ohjeita). 

 Harmaat  tekstit viittaavat yleisen H2020-avustussopimusmallin kohtiin, joita ei sovelleta tässä 
avustussopimuksessa. 

 [Kursiivilla ja hakasulkeissa olevista] vaihtoehdoista tietojärjestelmä valitsee kulloinkin 
sovellettavan. Valitsematta jätetyt vaihtoehdot piilotetaan automaattisesti tai ne näkyvät merkintänä 
”ei sovelleta”.  Valitut vaihtoehdot näkyvät kursiivilla ilman sulkeita ja ilman Vaihtoehto-otsikkoa 
(jolloin rahoituksen saajat näkevät helposti, että tapauksessa sovelletaan erityistä sääntöä). 

 [Harmaalla hakasulkeissa oleviin] kenttiin (silloinkin, kun kenttä on osa edellisessä kohdassa 
tarkoitettua vaihtoehtoa) merkitään tarvittavat tiedot tietojärjestelmässä.  

 Tietojärjestelmä luo yhteenvedon, jossa näkyvät valitut vaihtoehdot ja syötetyt tiedot. 

 

                                                 
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  MSCA-IF-apurahoilla tuetaan kokeneiden tukijoiden urakehitystä kansainvälisen liikkuvuuden avulla. 

   

 

EUROPEAN COMMISSION 
RESEARCH EXECUTIVE AGENCY (REA)  
 
 
Director 

Alustava huomautus 

Avustussopimusmalli H2020 MSCA-IF (yksi rahoituksen saaja) poikkeaa yleisestä 

avustussopimuksesta (yksi rahoituksen saaja) seuraavissa kohdissa: 

 Artikla 3 (ilmoitettu aloituspäivä) 

 Artiklat 4.2, 9–16, 41.4 ja 41.5 (poistettu, koska näitä artikloja ei sovelleta) 

 Artikla 5.2 (erityiset kustannuslajit) 

 Artikla 5.3 (poistettu ”Vaihe 3 – Avustuksen määrää joudutaan pienentämään voiton 

muodostumisen kieltävän säännöksen nojalla”) 

 Artikla 6 (erityinen kustannusten tukikelpoisuus) 

 Artikla 8 (erityiset toimen toteutukseen liittyvät voimavarat)   

 Artikla 18.1.2 (rajattu yksikkökustannuksiin)  

 Artiklat 20.3 ja 20.4 (erityinen raportointi sen mukaan, onko raportointijaksoja yksi vai 

useampi)  

 Artikla 20.6 (kustannusselvityksen valuutta) 

 Artikla 25.5 (tutkijan käyttöoikeudet) 

 Artiklat 27.3, 28.2, 29.2, 29.4 ja 38.1.2 (lisätty ”Marie Skłodowska-Curie -toimet”) 

 Artikla 31.6 (tutkijan käyttöoikeudet) 

 Artikla 32 (erityiset velvoitteet) 

 Artikla 38.1.1 (”näkyvyys valtavirran tiedotusvälineissä”) 

 Artikla 49.1 (erityisehdot lykkäämiselle) 

 Artikla 50.3 (erityisehdot irtisanomiselle) 

 Artikla 55 (erityisehdot muutoksille) 

 Artikla 56a (siirrettävyys) 

 Liitteet 2 ja 4 (erityisliitteet) 

 Liitteet 5 ja 6 (ei sovelleta)  
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AVUSTUSSOPIMUS  

 

NUMERO [lisää numero] – [lisää lyhytnimi] 

 

Tämä sopimus (”sopimus”) on tehty seuraavien osapuolten kesken:  

 

1. osapuoli: 

 

tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)] (”virasto”) Euroopan komission (”komissio”) 

siirtämän toimivallan nojalla, jota tämän sopimuksen allekirjoittamista varten edustaa 

[[tehtävä, [pääosasto, osasto, yksikkö] [osasto]], [etunimi ja sukunimi],
3
 

 

sekä  

 

osapuoli: 

 

taho, josta käytetään nimitystä ”rahoituksen saaja”: 

 

[[koko virallinen nimi (lyhytnimi)], jonka kotipaikka on [koko virallinen osoite], 

[VAIHTOEHTO rahoituksen saajille, joilla on ALV-tunniste: ALV-tunniste [lisää 

numero]], jota sopimuksen allekirjoittamista varten edustaa [tehtävä, etunimi ja sukunimi] ] 

 

Edellä mainitut osapuolet ovat sopineet tekevänsä tämän sopimuksen jäljempänä mainituin 

ehdoin.  

 

Allekirjoittamalla sopimuksen rahoituksen saaja hyväksyy avustuksen sekä suostuu 

käyttämään sitä omalla vastuullaan sopimuksen ja kaikkien siinä määriteltyjen velvoitteiden 

ja ehtojen mukaisesti.  

 

Sopimuksen osat ovat seuraavat: 

 

Sopimusehdot 

 

Liite 1       Toimen kuvaus  

 

Liite 2     Toimen alustava talousarvio  

 

Liite 2a Lisätietoa talousarviosta 

 

Liite 3    Liittymislomake 

 

Liite 4 Kustannusselvityksen malli 

 

Liite 5    Ei sovelleta 

 

Liite 6    Ei sovelleta 

                                                 
3 

 Virastoa edustavan henkilön on oltava 22 päivänä helmikuuta 2001 päivätyn asiakirjan 60008, Mise en place 

de la Charte des ordonnateurs, mukaisesti valtuutettu tai edelleen valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä. 
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1 LUKU  YLEISTÄ 
 

1 ARTIKLA – SOPIMUSALA  
 

Tässä sopimuksessa määritellään rahoituksen saajalle 2 luvussa tarkoitetun toimen 

toteuttamista varten myönnettyä avustusta koskevat oikeudet, velvollisuudet ja ehdot. 

 
 

2 LUKU TOIMI 
 

2 ARTIKLA – TOTEUTETTAVA TOIMI  
 

Avustus myönnetään liitteessä 1 kuvatulle toimelle, jonka nimi on [lisää toimen nimi] – [lisää 

lyhytnimi] (”toimi”). 
 

3 ARTIKLA – TOIMEN KESTO JA ALOITUSPÄIVÄ 

 

Toimi kestää [lisää numero] kuukautta alkaen [VAIHTOEHTO 1 (oletusvaihtoehto): 

sopimuksen voimaantulopäivää seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä (ks. 

58 artikla)][VAIHTOEHTO 2, jos toimi sitä edellyttää: rahoituksen saajan ilmoittama 

varsinainen aloituspäivä, joka saa olla enintään [lisää numero] kuukautta sopimuksen 

voimaantulopäivästä] [VAIHTOEHTO 3, jos toimi sitä edellyttää: [lisää päivämäärä]]
4
 

(”toimen aloituspäivä”). 

 

4 ARTIKLA – ALUSTAVA TALOUSARVIO JA MÄÄRÄRAHASIIRROT  

 

4.1 Alustava talousarvio 

 

Toimen alustava talousarvio on liitteessä 2. 

 

Alustavassa talousarviossa esitetään arvioidut tukikelpoiset kustannukset ja kustannuslajit 

rahoituksen saajan ja budjettikohtien mukaan eriteltyinä (ks. 5 ja 6 artiklat]). 

 

4.2 Määrärahasiirrot 

 

Ei sovelleta 

 

 

3 LUKU AVUSTUS 

 

5 ARTIKLA – AVUSTUKSEN MÄÄRÄ JA AVUSTUSMUOTO, 

KORVAUSOSUUDET JA KUSTANNUSLAJIT 

 

5.1 Avustuksen enimmäismäärä  

 

Avustuksen enimmäismäärä on [lisää määrä (lisää määrä kirjaimin)] euroa. 

                                                 
4 Kursiivilla kirjoitetut avustussopimusmallin vaihtoehdot pätevät tässä sopimuksessa. 
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5.2 Avustusmuoto, korvausosuus ja kustannuslaji 

 

Avustuksella korvataan 100 % toimen tukikelpoisista kustannuksista (ks. 6 artikla) 

(”tukikelpoisten kustannusten korvaaminen”) (ks. liite 2). 

 

Toimen tukikelpoiset kustannukset ovat arviolta [lisää määrä (lisää määrä kirjaimin)] euroa. 

 

Tukikelpoiset kustannukset (ks. 6 artikla) on ilmoitettava seuraavassa muodossa 

(”kustannuslaji”): 

 

(a) työhönotetun tutkijan kustannukset (elinkustannuskorvaus, liikkuvuuskorvaus ja 

perhelisä): liitteessä 2 määriteltyjen yksikkökohtaisten kustannusten perusteella 

(yksikkökustannukset) ja 

 

(b) institutionaaliset kustannukset (tutkimus-, koulutus- ja 

verkostoitumiskustannukset sekä hallinnointikustannukset ja välilliset 

kustannukset): liitteessä 2 määriteltyjen yksikkökohtaisten kustannusten perusteella 

(yksikkökustannukset). 

 

5.3 Avustuksen lopullinen määrä – Laskenta 

 

”Avustuksen lopullinen määrä” riippuu siitä, kuinka paljon tointa sopimuksen ehtojen 

mukaan tosiasiallisesti toteutetaan.  

 

Avustuksen määrän laskee virasto – kun loppusumma on suoritettu (ks. 21.4 artikla) – 

seuraavien vaiheiden kautta:  

 

Vaihe 1 – Korvausosuutta sovelletaan tukikelpoisiin kustannuksiin 

 

Vaihe 2 – Avustuksen määrä rajataan avustuksen enimmäismäärään 

 

Vaihe 3 – Avustuksen määrää joudutaan pienentämään huomattavien virheiden, 

sääntöjenvastaisuuksien tai petoksien vuoksi tai velvoitteiden vakavan rikkomisen 

vuoksi 

 

5.3.1 Vaihe 1 – Korvausosuuden soveltaminen tukikelpoisiin kustannuksiin 

 

Korvausosuutta (ks. 5.2 artikla) sovelletaan tukikelpoisiin kustannuksiin 

(yksikkökustannukset; ks. 6 artikla), jotka rahoituksen saaja on ilmoittanut ja jotka virasto on 

hyväksynyt (ks. 21 artikla). 

 

5.3.2 Vaihe 2 – Avustuksen määrä rajataan avustuksen enimmäismäärään 

 

Jos vaiheessa 1 saatu avustuksen määrä on suurempi kuin 5.1 artiklassa määritelty avustuksen 

enimmäismäärä, sovelletaan enimmäismäärää. 
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5.3.3 Vaihe 3 – Avustuksen määrän pienentäminen huomattavien virheiden, 

sääntöjenvastaisuuksien tai petoksien vuoksi tai velvoitteiden vakavan rikkomisen 

vuoksi – Vähennetty avustuksen määrä – Laskenta 

 

Jos avustusta joudutaan pienentämään (ks. 43 artikla), virasto laskee vähennetyn avustuksen 

enimmäismäärän vähentämällä vähennyssumman (joka on laskettu 43.2 artiklan mukaisesti 

suhteutettuna virheiden, sääntöjenvastaisuuksien tai petoksien vakavuuteen tai velvoitteiden 

rikkomisen vakavuuteen) 5.1 artiklassa määritellystä avustuksen määrästä. 

 

Avustuksen lopullinen määrä on seuraavasta kahdesta pienempi:  

 

- vaiheiden 1–2 jälkeen saatu summa tai  

 

- vaiheen 3 jälkeen saatu vähennetty avustuksen enimmäismäärä.  

 

 

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 virheiden, sääntöjenvastaisuuksien tai 

petoksien vakavuuteen tai 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 

KUSTANNUKSET 

 

6.1 Tukikelpoisten kustannusten yleiset edellytykset 

 

Yksikkökustannukset ovat tukikelpoisia (”tukikelpoiset kustannukset”), jos  

 

(a) ne on laskettu seuraavasti:  

 

{liitteessä 2 määritellyt yksikkökohtaiset kustannukset 

 

kerrottuna 

  

toteutuneiden yksiköiden määrällä}. 
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(b) Toteutuneiden yksiköiden määrä täyttää seuraavat edellytykset: 

 

- yksiköt on tosiasiallisesti käytetty tai tuotettu 3 artiklassa määritellyn ajanjakson 

aikana; 

 

- yksiköt ovat toimen toteuttamisen kannalta välttämättömiä tai toimenpiteen 

tuottamia, ja 

 

- yksiköiden määrä on yksilöitävissä ja todennettavissa etenkin kirjanpidon ja 

todentavien asiakirjojen perusteella (ks. 18 artikla). 

 

6.2 Tukikelpoisten kustannusten erityisedellytykset 

 

Kustannukset ovat tukikelpoisia, jos ne täyttävät yleiset edellytykset (ks. edellä) sekä 

kummallekin seuraavista budjettikohdista jäljempänä määritellyt erityisedellytykset: 

 

A. Työhönotetun tutkijan kustannukset (A.1 elinkustannuskorvaus, A.2 

liikkuvuuskorvaus ja A.3 perhelisä) ovat tukikelpoisia, jos: 

 

(a) ilmoitettu yksiköiden määrä 

 

(i) vastaa työhönotetun tutkijan tutkijakoulutustoimintaan tosiasiallisesti 

käyttämien kuukausien lukumäärää eikä 

 

(ii) ylitä [VAIHTOEHTO 1 (oletusvaihtoehto): 24][VAIHTOEHTO 2, kun kyse 

on Global Fellowships -apurahoista: 36] kuukautta; 

 

(b) työhönotettu tutkija täyttää seuraavat edellytykset: 

 

(i) hänet on otettu työsuhteeseen (tai muuhun suoraan palvelussuhteeseen, johon 

liittyy vastaavat edut, mukaan lukien sosiaaliturva) tai – ellei se kansallisen 

lainsäädännön puitteissa ole muutoin mahdollista – otettu työhön 

kiinteämääräisen apurahasopimuksen nojalla, johon kuuluu 

vähimmäissosiaaliturva myös ajalta, joksi hänet lähetetään 

kumppaniorganisaation palvelukseen; 

 

(ii) hän työskentelee kokoaikaisesti, paitsi jos virasto on antanut luvan osa-

aikaiseen työskentelyyn henkilökohtaisten tai perhesyiden vuoksi (ks. 

55 artikla), ja 

 

(iii) hän työskentelee toimessa täysipäiväisesti; 

 

(c) kustannukset on käytetty täysimääräisesti työhönotetun tutkijan hyväksi. 

 

Viimeksi mainittu ehto toteutuu, jos 
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{{{palkkakustannukset yhteensä (palkat, sosiaaliturvamaksut, verot ja muut työsopimukseen tai 

muuhun suoraan sopimukseen perustuvat palkkaan sisältyvät kustannukset) tai 

kiinteämääräisen apurahan kokonaiskustannukset tutkijan osalta toimen aikana 

 

sekä 

 

liikkuvuuskustannukset yhteensä (kotitalous-, muutto- ja matkakulut sekä verot, maksut ja 

sosiaaliturvamaksut, jos niitä on kansallisen lainsäädännön nojalla maksettava) tutkijan osalta 

toimen aikana} 

 

sekä 

 

perhekustannukset yhteensä tutkijan osalta toimen aikana}  

 
jaettuna  

 

toteutuneiden yksiköiden määrällä} 

 

vastaa vähintään seuraavaa summaa: 

 

{{liitteessä 2 elinkustannuskorvaukseksi määritellyt yksikkökohtaiset kustannukset 

 

sekä 

 

liitteessä 2 liikkuvuuskorvaukseksi määritellyt yksikkökohtaiset kustannukset}  

 

sekä 

 

liitteessä 2 perhelisäksi määritellyt yksikkökohtaiset kustannukset, jos perhelisää on maksettu}. 

 

B. Institutionaaliset kustannukset (B.1 tutkimus-, koulutus- ja 

verkostoitumiskustannukset sekä B.2 hallinnointikustannukset ja välilliset 

kustannukset) ovat tukikelpoisia, jos työhönotetun tutkijan kustannukset 

(elinkustannuskorvaus, liikkuvuuskorvaus, perhelisä; ks. edellä) ovat tukikelpoisia. 

 

6.3 Muut kuin tukikelpoiset kustannukset 

 

”Muita kuin tukikelpoisia kustannuksia” ovat 

 

(a) kustannukset, jotka eivät ole edellä (6.1 artiklassa) esitettyjen edellytysten mukaisia, 

etenkin toimen toteutuksen lykkäämisestä aiheutuneet kustannukset (ks. 49 artikla); 

 

(b) jotain toista EU- tai Euratom-avustusta varten ilmoitetut kustannukset (mukaan 

lukien jäsenvaltion myöntämät ja EU:n tai Euratomin talousarviosta rahoitettavat 

avustukset sekä avustukset, jotka myöntää jokin muu toimielin kuin virasto EU:n tai 

Euratomin talousarvion täytäntöönpanoa varten); etenkin välilliset kustannukset, jos 

rahoituksen saaja saa jo EU:n tai Euratomin talousarviosta rahoitettavaa toiminta-

avustusta samalle ajanjaksolle, paitsi jos se voi osoittaa, ettei toiminta-avustus kata 

mitään toimen kustannuksia. 
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[(c) VAIHTOEHTO, kun kyse on kustannusluokista, jotka on erikseen suljettu 

työohjelman ulkopuolelle: [lisää ohjelman ulkopuolelle suljetun kustannusluokan 

nimi]]. 

 

6.4 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 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOITTEET 

 

1 JAKSO TOIMEN TOTEUTUKSEEN LIITTYVÄT OIKEUDET JA 

VELVOITTEET 

 

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.  

 

7.2 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.  

 

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  

 

- käyttää oikeussubjekteja, joilla on pääomayhteys tai oikeudellinen yhteys rahoituksen 

saajaan
5
, toteuttamaan tiettyjä liitteessä 1 mainittuja toimeen liittyviä tehtäviä 

(toimimaan tutkijan isäntänä ja antamaan koulutusta tutkijalle); 

 

- käyttää kumppaniorganisaatioita toteuttamaan tiettyjä liitteessä 1 mainittuja toimeen 

liittyviä tehtäviä (toimimaan tutkijan isäntänä ja antamaan koulutusta tutkijalle 

tilapäisen siirron aikana). 

 

                                                 
5 ”Oikeussubjekteja, joilla on rahoituksen saajaan oikeudellinen yhteys tai pääomayhteys”, joka ei rajoitu 

ainoastaan kyseiseen toimeen eikä ole luotu ainoastaan sen toteuttamista varten. 
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Tällöin rahoituksen saaja on yksin vastuussa toimen toteutuksesta suhteessa virastoon.  

 

9 ARTIKLA – SELLAISTEN RAHOITUKSEN SAAJIEN, JOTKA EIVÄT SAA EU-

RAHOITUSTA, TOTEUTTAMAT TOIMEEN LIITTYVÄT 

TEHTÄVÄT  

 

Ei sovelleta 

 

10 ARTIKLA – TAVAROIDEN, TÖIDEN TAI PALVELUIDEN OSTAMINEN 

 

Ei sovelleta 

 

11 ARTIKLA – KOLMANSILTA OSAPUOLILTA MAKSUA VASTAAN SAATUJEN 

LUONTOISSUORITUSTEN KÄYTTÖ 

 

Ei sovelleta 

 

12 ARTIKLA – KOLMANSILTA OSAPUOLILTA VELOITUKSETTA SAATUJEN 

LUONTOISSUORITUSTEN KÄYTTÖ 

 

Ei sovelleta 

 

13 ARTIKLA – ALIHANKKIJOIDEN TOTEUTTAMAT TOIMEEN LIITTYVÄT 

TEHTÄVÄT 

 

Ei sovelleta 

 

14 ARTIKLA – RAHOITUKSEN SAAJIIN YHTEYDESSÄ OLEVIEN 

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOTEUTTAMAT TOIMEEN 

LIITTYVÄT TEHTÄVÄT 

 

Ei sovelleta 

 

15 ARTIKLA – RAHOITUSTUKI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE 

 

Ei sovelleta 

 

16 ARTIKLA – MUIDEN MAIDEN TUTKIMUSINFRASTUKTUURIEN 

KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN TAI VIRTUAALISTEN 

KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN TARJOAMINEN 

 

Ei sovelleta 

 

 

2 JAKSO AVUSTUKSEN HALLINNOINTIIN LIITTYVÄT OIKEUDET JA 

VELVOITTEET  

 

17 ARTIKLA – YLEINEN ILMOITTAMISVELVOITE 
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17.1 Yleinen velvoite antaa pyynnöstä tietoja  

 

Rahoituksen saajan on pyynnöstä annettava – toimen toteutuksen aikana tai myöhemmin – 

kaikki tarvittavat tiedot kustannusten tukikelpoisuuden ja toimen asianmukaisen toteutuksen 

toteamiseksi sekä sopimuksen mukaisten muiden velvoitteiden täyttämisen varmentamiseksi.  

 

17.2 Velvoite päivittää tietoja ja ilmoittaa tapahtumista ja olosuhteista, jotka 

todennäköisesti vaikuttavat sopimukseen 

 

Rahoituksen saajan on pidettävä osallistujaportaaliin sisältyvässä rahoituksen saajien 

rekisterissä (sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän välityksellä; ks. 52 artikla) olevat tiedot 

ajantasaisina, erityisesti rahoituksen saajan nimi, osoite, lailliset edustajat, oikeudellinen 

muoto ja organisaation tyyppi. 

 

Rahoituksen saajan on viipymättä ilmoitettava virastolle kaikista seuraavassa luetelluista 

asioista:  

 

(a) tapahtumat, jotka todennäköisesti vaikuttavat merkittävästi toimen toteutukseen tai 

EU:n taloudellisiin etuihin tai viivyttävät niitä, erityisesti: 

 

(i) sen oikeudellisen, taloudellisen, teknisen tai organisatorisen rakenteen tai 

omistusrakenteen muutokset (tai oikeussubjektin, jolla on rahoituksen saajaan 

oikeudellinen yhteys tai pääomayhteys, oikeudellisen, taloudellisen, teknisen tai 

organisatorisen rakenteen tai omistusrakenteen muutokset); 

 

(ii) oikeussubjektin, jolla on rahoituksen saajaan oikeudellinen yhteys tai 

pääomayhteys, nimen, osoitteen, oikeudellisen muodon tai organisaation tyypin 

muutokset; 

 

(b) olosuhteet, jotka vaikuttavat: 

 

(i) avustuksen myöntämistä koskevaan päätökseen tai 

 

(ii) sopimuksen mukaisten vaatimusten noudattamiseen. 

 

17.3 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. 

 

 

18 ARTIKLA – ASIAKIRJOJEN JA TOSITTEIDEN SÄILYTTÄMINEN 

 

18.1 Velvoite säilyttää asiakirjoja ja muita tositteita 
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Rahoituksen saajan on – viiden vuoden ajan loppumaksun suorittamisesta – säilytettävä 

asiakirjoja ja muita tositteita, jotta se voi osoittaa, että toimet on toteutettu asianmukaisesti ja 

että ilmoitetut kustannukset ovat tukikelpoisia.  

 

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. [Komissio][virasto] voi hyväksyä muita kuin alkuperäisiä asiakirjoja, jos se 

katsoo, että niiden luotettavuuden taso on vastaava kuin alkuperäisten.   

 

18.1.1 Tieteellistä ja teknistä toteutusta koskevat asiakirjat ja muut tositteet 

 

Rahoituksen saajan on säilytettävä toimen tieteellistä ja teknistä toteutusta koskevat asiakirjat 

ja muut tositteet kyseisellä alalla hyväksyttyjen standardien mukaisesti. 

 

18.1.2 Ilmoitettuja kustannuksia tukevat asiakirjat ja muut tositteet 

 

Rahoituksen saajan on säilytettävä asianmukaiset asiakirjat ja muut tositteet, joilla osoitetaan 

ilmoitettujen yksiköiden määrä sekä se, että työhönotetun tutkijan kustannukset 

(elinkustannuskorvaus, liikkuvuuskorvaus, perhelisä) on käytetty täysimääräisesti tutkijan 

hyväksi.  

 

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), 

ja avustusta voidaan pienentää (ks. 43 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.  

 

 

19 ARTIKLA – SUORITTEIDEN TOIMITTAMINEN 

 

19.1 Velvoite toimittaa suoritteet  

 

Rahoituksen saajan on toimitettava liitteessä 1 määritellyt ”suoritteet” kyseisessä liitteessä 

esitettyjen määräaikojen ja ehtojen mukaisesti.  

 

19.2 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos koordinaattori laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, virasto voi soveltaa 

6 luvussa mainittuja toimenpiteitä. 
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20 ARTIKLA – RAPORTOINTI – MAKSUPYYNNÖT 

 

20.1 Velvoite toimittaa raportteja  

 

Rahoituksen saajan on toimitettava virastolle (ks. 52 artikla) tässä artiklassa vahvistetut 

raportit. Näihin raportteihin kuuluvat myös maksupyynnöt, ja ne on laadittava käyttäen 

sähköisessä tiedonvaihtojärjestelmässä esitettyjä muotoja ja malleja (ks. 52 artikla). 

 

20.2 Raportointijaksot 

 

Toimi on jaettu seuraaviin ”raportointijaksoihin” (RP): 

 

 - RP1: kuukausi 1 – kuukausi [X] 

 [- RP2: kuukausi [X+1] – kuukausi [Y] 

 - RP3: kuukausi [Y+1] – kuukausi [Z] 

 [muut raportointijaksot saman kaavan mukaan] 

 - viimeinen RP: kuukausi [N+1]– [hankkeen viimeinen toteutuskuukausi].] 

 

[VAIHTOEHTO 1, kun kyse on toimesta, jossa raportointijaksoja on vain yksi: 20.3 

Väliraportit – Välimaksuja koskevat pyynnöt 

 

Ei sovelleta 

 

20.4 Loppuraportti – Loppumaksun suorittamista koskeva pyyntö 

 

Rahoituksen saajan on – 60 päivän kuluessa raportointijakson päättymisestä – toimitettava 

virastolle loppuraportti.  

  

Loppuraportissa on oltava 

 

(a)  ”tekninen loppuraportti”, joka sisältää:  

 

(i) yleiskatsauksen tuloksista, jotka edistävät toimen tavoitteita, mukaan lukien 

liitteessä 1 määritettyjen välitavoitteiden ja suoritteiden aikaansaaminen. 

 

Tässä raportissa on selostettava, miten tosiasiallisesti suoritettu työ poikkeaa 

liitteessä 1 kaavaillusta työstä.  

  

Raportissa on myös annettava yksityiskohtainen kuvaus tulosten 

hyödyntämisestä ja levittämisestä. 

 

Raportissa on esitettävä viestintätoimet; 

  

(ii) yhteenvedon, jonka virasto julkaisee;  

 

(iii) vastaukset ”kyselyyn”, joka kattaa toimen toteutukseen ja taloudellisiin ja 

yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyviä asioita, erityisesti Horisontti 2020 -
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ohjelman keskeisten suorituskykyindikaattoreiden ja Horisontti 2020 -

ohjelman seurantavaatimusten yhteydessä;  

 

(b) ”rahoitusta koskeva loppuraportti”, johon sisältyy ”kustannusselvitys” (ks. liite 4) 

ja loppumaksun suorittamista koskeva pyyntö. 

 

Kustannusselvityksessä on esitettävä tukikelpoiset kustannukset (ks. 6 artikla) kunkin 

budjettikohdan osalta (ks. liite 2). 

  

Rahoituksen saajan on ilmoitettava kaikki tukikelpoiset kustannukset, vaikka niiden 

määrä ylittäisi alustavassa talousarviossa esitetyt kustannukset (ks. 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 (ks. 6 artikla), ja 

 

- kustannusten 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).] 

 

[VAIHTOEHTO 2, kun kyse on toimesta, jossa on useampi kuin yksi raportointijakso: 20.3 

Väliraportit – Välimaksuja koskevat pyynnöt 

 

Rahoituksen saajan on toimitettava väliraportti 60 päivän kuluessa kunkin raportointijakson 

päättymisestä.  

 

Väliraportissa on oltava: 

 

(a) ”tekninen väliraportti”, joka sisältää:  

 

(i) selvityksen rahoituksen saajan tekemästä työstä; 

 

(ii) yleiskatsauksen työn etenemisestä kohti toimen tavoitteita, mukaan lukien 

liitteessä 1 määritettyjen välitavoitteiden ja suoritteiden aikaansaaminen.  

 

Tässä raportissa on selostettava, miten tosiasiallisesti suoritettu työ poikkeaa 

liitteessä 1 kaavaillusta työstä.  

 

Raportissa on myös selvitettävä tulosten hyödyntämistä ja levittämistä ja – jos 

liitteessä 1 niin vaaditaan – esitettävä päivitetty ”suunnitelma tulosten 

hyödyntämisestä ja levittämisestä”. 

 

Raportissa on esitettävä viestintätoimet; 

 

(iii) yhteenvedon, jonka virasto julkaisee;  
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(iv) vastaukset ”kyselyyn”, joka kattaa toimen toteutukseen ja taloudellisiin ja 

yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyviä asioita, erityisesti Horisontti 2020 -

ohjelman keskeisten suorituskykyindikaattoreiden ja Horisontti 2020 -

ohjelman seurantavaatimusten yhteydessä;  

 

(b) ”rahoitusta koskeva väliraportti”, joka sisältää: 

 

(i) ”kustannusselvityksen” (ks. liite 4) rahoituksen saajalta kyseiseltä 

raportointijaksolta, mukaan lukien välimaksupyyntö. 

 

Kustannusselvityksessä on esitettävä tukikelpoiset kustannukset (ks. 6 artikla) 

kunkin budjettikohdan osalta (ks. liite 2). 

 

Rahoituksen saajan on ilmoitettava kaikki tukikelpoiset kustannukset, vaikka 

niiden määrä ylittäisi alustavassa talousarviossa esitetyt kustannukset (ks. 

liite 2). Virasto ei ota huomioon määriä, joita ei ilmoiteta 

kustannusselvityksessä. 

 

Jos raportointijaksolta ei toimiteta kustannusselvitystä, se voidaan sisällyttää 

seuraavan raportointijakson rahoitusta koskevaan väliraporttiin. 

 

Rahoituksen saajan on annettava vakuutus siitä, että: 

 

- toimitetut tiedot ovat täydelliset, luotettavat ja oikeat; 

 

- ilmoitetut kustannukset ovat tukikelpoisia (ks. 6 artikla), ja 

 

- kustannusten 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). 

 

20.4 Loppuraportti – Loppumaksun suorittamista koskeva pyyntö 

 

Viimeisen raportointijakson väliraportin lisäksi rahoituksen saajan on toimitettava 

loppuraportti 60 päivän kuluessa viimeisen raportointijakson päättymisestä. 

 

Loppuraportissa on oltava: 

 

(a) ”tekninen loppuraportti”, jossa on julkaistava yhteenveto, joka sisältää: 

 

(i) yleiskatsauksen tuloksista ja niiden hyödyntämisestä ja levittämisestä 

 

(ii) toimea koskevat päätelmät ja 

 

(iii) toimen sosioekonomiset vaikutukset; 

 

(b) ”rahoitusta koskeva loppuraportti”, joka sisältää ”kustannuksia koskevan 

lopullisen yhteenvetoselvityksen” (ks. liite 4), jonka sähköinen 



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

 

H2020-avustussopimusmallit: Avustussopimusmalli H2020 MSCA-IF — yksi rahoituksen saaja: v4.0 –

27.2.2017 

24 

tiedonvaihtojärjestelmä on luonut automaattisesti ja johon on koottu yhteen jokaista 

raportointijaksoa koskevat erilliset kustannusselvitykset ja loppumaksun 

suorittamista koskeva pyyntö.] 

 

20.5 Aiheutuneita kumulatiivisia menoja koskevat tiedot 

 

Ei sovelleta 

 

20.6 Kustannusselvitysten valuutta 

 

Kustannusselvitykset on laadittava euroina.  

 

20.7 Raportointikieli 

 

Raportit (myös kustannusselvitykset) on toimitettava sopimuksen kielellä. 

 

20.8 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos toimitetut raportit eivät ole tämän artiklan mukaisia, virasto voi lykätä maksun 

määräaikaa (ks. 47 artikla) ja soveltaa muita 6 luvussa mainittuja toimenpiteitä. 

 

Jos rahoituksen saaja laiminlyö raporttien toimittamista koskevaa velvoitettaan eikä se 

noudata tätä velvoitetta 30 päivän kuluessa siitä, kun se sai kirjallisen muistutuksen, virasto 

voi irtisanoa sopimuksen tai soveltaa 6 luvussa mainittuja muita toimenpiteitä. 

 

 

 

21 ARTIKLA – MAKSUT JA MAKSUJÄRJESTELYT  

 

21.1 Suoritettavat maksut   

 

Rahoituksen saajalle suoritetaan seuraavat maksut: 

 

- yksi ennakkomaksu; 

 

- [VAIHTOEHTO, kun kyse on toimesta, jossa on useampi kuin yksi 

raportointijakso: vähintään yksi välimaksu välimaksua koskevan pyynnön (koskevien 

pyyntöjen) perusteella (ks. 20 artikla) ja] 

 

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

artikla). 

 

 

21.2  Ennakkomaksu – Määrä – Takuurahastoa varten pidätetty määrä 

 

[VAIHTOEHTO 1 (oletusvaihtoehto): Ennakkomaksun tarkoituksena on tarjota rahoituksen 

saajalle käteisvaroja.  

 

Se on EU:n omaisuutta, kunnes loppumaksu on suoritettu. 
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Ennakkomaksun määrä on [määrä numeroin (määrä kirjaimin)] euroa.  

 

Virasto suorittaa – paitsi jos sovelletaan 48 artiklaa – ennakkomaksun 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 2 silloin, kun rahoituksen saajana on JRC: [Pääosasto][virasto] 

suorittaa [määrä, johon sisältyy takuurahastoon maksettava viiden prosentin osuus (määrä 

kirjaimin)] euron suuruisen ennakkomaksun 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Yhteinen 

tutkimuskeskus on toimittanut veloitusilmoituksen ”järjestelyn” allekirjoittamisen jälkeen.  

 

Yhteinen tutkimuskeskus hyväksyy, että [pääosasto][virasto] siirtää sen nimissä 

takuurahastoon [määrä; viisi prosenttia JRC:lle tarkoitetusta avustussummasta (määrä 

kirjaimin)] euron suuruisen summan, joka vastaa sen maksuosuutta takuurahastoon (ks. 

21.2 artikla).] 

 

21.3 Välimaksut – Määrä – Laskeminen 

 

[VAIHTOEHTO 1, kun kyse on toimesta, jossa raportointijaksoja on vain yksi: Ei 

sovelleta] 

 

[VAIHTOEHTO 2, kun kyse on toimesta, jossa on useampi kuin yksi raportointijakso: 

Välimaksuilla korvataan toimen toteutuksesta asianomaisen raportointijakson aikana 

aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia. 

 

Virasto maksaa rahoituksen saajalle välimaksuna suoritettavan määrän 90 päivän kuluessa 

väliraportin saamisesta (ks. 20.3 artikla), paitsi jos 47 tai 48 artiklaa sovelletaan. 

 

Maksun edellytyksenä on väliraportin hyväksyminen. Raportin hyväksyminen ei merkitse 

sisällön vaatimustenmukaisuuden, aitouden, täydellisyyden tai oikeellisuuden tunnustamista. 

 

Virasto laskee välimaksuna maksettavan määrän seuraavasti: 

 

Vaihe 1 – Korvausosuuksien soveltaminen 

 

Vaihe 2 – Enintään 90 prosenttia avustuksen enimmäismäärästä  

 

21.3.1 Vaihe 1 — Korvausosuuksien soveltaminen  

 

Korvausosuutta (korvausosuuksia) sovelletaan (ks. 5.2 artikla) rahoituksen saajan (ks. 

20 artikla) ilmoittamiin ja viraston (ks. edellä) hyväksymiin kyseisen raportointijakson 

tukikelpoisiin kustannuksiin (toteutuneisiin kustannuksiin, yksikkökustannuksiin ja 

kiinteämääräisiin kustannuksiin; ks. 6 artikla). 
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21.3.2 Vaihe 2 — Enintään 90 prosenttia avustuksen enimmäismäärästä 

 

Ennakkomaksun ja välimaksujen kokonaismäärä saa olla enintään 90 prosenttia 

5.1 artiklassa esitetystä avustuksen enimmäismäärästä. Välimaksun enimmäismäärä 

lasketaan seuraavasti:  

 

{90 prosenttia avustuksen enimmäismäärästä (ks. 5.1 artikla)  

 

josta vähennetään 

 

{ennakkomaksu ja aiemmat välimaksut}}.] 

 

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 [VAIHTOEHTO 1, kun kyse on 

toimesta, jossa raportointijaksoja on vain yksi: raportin] [VAIHTOEHTO 2, kun kyse on 

toimesta, jossa on useampi kuin yksi raportointijakso: loppuraportin] vastaanottamisesta 

(ks. 20.4 artikla), paitsi jos 47 tai 48 artiklaa sovelletaan. 

 

Maksun edellytyksenä on [VAIHTOEHTO 1, kun kyse on toimesta, jossa raportointijaksoja 

on vain yksi: raportin] [VAIHTOEHTO 2, kun kyse on toimesta, jossa on useampi kuin 

yksi raportointijakso: loppuraportin] hyväksyminen. Raportin hyväksyminen ei merkitse 

sisällön vaatimustenmukaisuuden, aitouden, täydellisyyden tai oikeellisuuden tunnustamista. 

 

Virasto laskee suoritettavan loppumaksun vähentämällä (mahdollisten) jo suoritettujen 

ennakkomaksujen ja välimaksujen yhteenlasketun määrän 5.3 artiklan mukaisesti 

määritellystä avustuksen lopullisesta määrästä: 

 

{avustuksen lopullinen määrä (ks. 5.3 artikla), 
 

josta vähennetään 

 

{(mahdolliset) jo suoritetut ennakkomaksut ja välimaksut}}. 

 

Loppumaksun suorittamisen yhteydessä takuurahastoa varten pidätetty määrä (ks. edellä) 

vapautetaan ja: 

 

- jos loppusumma on positiivinen: vapautettu määrä sekä suoritettava loppumaksu 

maksetaan täysimääräisenä rahoituksen saajalle;  

 



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

 

H2020-avustussopimusmallit: Avustussopimusmalli H2020 MSCA-IF — yksi rahoituksen saaja: v4.0 –

27.2.2017 

27 

- 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 saaja on (EU:n tai Euratomin talousarvion nojalla) 

velkaa virastolle, komissiolle tai muulle toimeenpanovirastolle alustavassa talousarviossa 

rahoituksen saajalle osoitetun EU:n rahoitustuen enimmäismäärään asti (ks. liite 2). 

 

21.5 Maksettavia määriä koskeva ilmoitus  

 

Maksujen suoritusten yhteydessä virasto ilmoittaa virallisesti rahoituksen saajalle 

maksettavan määrän [VAIHTOEHTO, kun kyse on toimesta, jossa on useampi kuin yksi 

raportointijakso: ja yksilöi, onko kyse välimaksun vai loppumaksun suorittamisesta].  

 

Loppumaksun suorittamisen yhteydessä ilmoituksessa on myös yksilöitävä avustuksen 

lopullinen määrä.  

 

Kun kyse on avustuksen pienentämisestä tai aiheettomasti maksettujen määrien 

takaisinperinnästä, ennen ilmoitusta on järjestettävä 43 ja 44 artiklassa mainittu 

kuulemismenettely.  

 

21.6 Maksujen valuutta  

 

Virasto suorittaa kaikki maksut euroina.  

 

21.7 Maksujen suorittaminen rahoituksen saajalle  

 

Maksut suoritetaan rahoituksen saajalle.  

 

Suorittamalla maksut virasto vapautuu maksuvelvoitteestaan.  

 

21.8 Maksujen pankkitili  

 

[VAIHTOEHTO 1 (oletusvaihtoehto): Kaikki maksut maksetaan seuraavalle pankkitilille: 

  

Pankin nimi: […]  

Tilinomistajan täydellinen nimi: […]  

Täydellinen tilinumero (mukaan lukien pankin koodit): […]  

[IBAN-koodi: […]]
6
] 

 

[VAIHTOEHTO 2 silloin, kun rahoituksen saajana on JRC: Kaikki maksut suoritetaan 

komission sisäistä laskutusta koskevien kirjanpitosääntöjen mukaisesti viraston 

toimintamäärärahoista Yhteisen tutkimuskeskuksen oikeussubjektilomakkeen (Legal Entity 

                                                 
6  BIC- tai SWIFT-koodia sovelletaan niiden maiden osalta, joissa IBAN-koodia ei sovelleta. 
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File, LEF) numerolle perintämääräyksen numeroon viitaten. Yhteinen tutkimuskeskus antaa 

jokaisesta maksusta (myös ennakkomaksusta) veloitusilmoituksen.] 

 

21.9 Maksujen siirroista aiheutuvat kustannukset 

 

Maksujen siirtojen kustannukset jakautuvat seuraavasti:  

 

- virasto vastaa oman pankkinsa perimistä siirtokustannuksista; 

 

- rahoituksen saaja vastaa oman pankkinsa perimistä siirtokustannuksista; 

 

- osapuoli, joka aiheuttaa siirron uusimisen, vastaa siirron uusimisesta aiheutuvista 

kustannuksista. 

 

21.10 Maksupäivä 

 

Viraston maksupäiväksi katsotaan se päivä, jona sen tiliä veloitetaan.  

 

21.11 Laiminlyönnin seuraukset 

 

21.11.1 [VAIHTOEHTO 1 (oletusvaihtoehto): Jos virasto ei suorita maksua määräajassa 

(ks. edellä), rahoituksen saaja on oikeutettu viivästyskorkoon, joka on Euroopan 

keskuspankin (EKP) euromääräisiin perusrahoitusoperaatioihinsa soveltama korko 

(”viitekorko”) korotettuna kolmella ja puolella prosenttiyksiköllä. Viitekorkona käytetään 

Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistua erääntymiskuukauden 

ensimmäisenä kalenteripäivänä voimassa olevaa korkoa.  

 

Jos viivästyskorko on enintään 200 euroa, se maksetaan rahoituksen saajalle ainoastaan 

pyynnöstä, joka on esitetty kahden kuukauden kuluessa myöhästyneen maksun saamisesta. 

 

Myöhästyneelle maksulle ei makseta korkoa, jos rahoituksen saaja on EU:n jäsenvaltio 

(mukaan lukien alue- ja paikallisviranomaiset tai muut julkisyhteisöt, jotka toimivat 

jäsenvaltioiden puolesta tätä sopimusta sovellettaessa). 

 

Maksun määräajan tai maksujen lykkäämistä (katso 47 ja 48 artikla) ei pidetä 

myöhästyneenä maksuna. 

 

Myöhästyneen maksun korkoa peritään maksun erääntymispäivää seuraavasta päivästä (ks. 

edellä) aina maksupäivään saakka.  

 

Myöhästyneen maksun korkoa ei oteta huomioon laskettaessa avustuksen lopullista määrää.] 

 

[VAIHTOEHTO 2 silloin, kun rahoituksen saajana on JRC: Ei sovelleta] 

 

21.11.2 Ei sovelleta 

 

22 ARTIKLA – TARKASTUKSET, ARVIOINNIT, TILINTARKASTUKSET JA 

TUTKIMUKSET – HAVAINTOJEN LAAJENTAMINEN 
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22.1 Viraston ja komission suorittamat tarkastukset, arvioinnit ja tilintarkastukset 

 

22.1.1 Oikeus tehdä tarkastuksia 

 

Virasto tai komissio tarkastaa – toimen toteutuksen aikana tai myöhemmin – toimen 

asianmukaisen toteutuksen ja sopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamisen sekä arvioi 

suoritteita ja raportteja.  

 

Tätä varten ulkopuoliset henkilöt tai elimet voivat avustaa virastoa tai komissiota. 

 

Virasto tai komissio voi myös pyytää lisätietoja 17 artiklan mukaisesti. 

 

Toimitettujen tietojen on oltava oikeita, täsmällisiä ja täydellisiä, ja ne on toimitettava 

pyydetyssä muodossa, myös sähköisessä muodossa. 

 

22.1.2 Oikeus tehdä arviointeja  

 

Virasto tai komissio voi – toimen toteutuksen aikana tai myöhemmin – arvioida toimen 

asianmukaista toteutusta (mukaan lukien suoritteiden ja raporttien arviointi), sopimuksen 

mukaisten velvoitteiden noudattamista ja toimen tieteellistä tai teknologista merkitystä.  

 

Arvioinnit voidaan käynnistää kahden vuoden kuluessa loppumaksun suorittamisen jälkeen. 

Niistä ilmoitetaan virallisesti rahoituksen saajalle, ja niiden katsotaan alkaneen päivänä, jona 

virallinen ilmoitus annettiin. 

 

Virasto tai komissio voi tehdä arvioinnit suoraan (oman henkilöstönsä avulla) tai välillisesti 

(valtuuttamiensa ulkopuolisten henkilöiden tai elinten avulla). Se ilmoittaa rahoituksen 

saajalle ulkopuolisten henkilöiden tai elinten nimet. Sillä on oikeus vastustaa nimitystä 

liikesalaisuuksien suojaamiseksi.  

 

Rahoituksen saajan on toimitettava – pyydetyssä määräajassa – jo toimitettujen suoritteiden 

ja raporttien lisäksi kaikki tarvittavat tiedot (mukaan lukien voimavarojen käyttöä koskevat 

tiedot). 

 

Rahoituksen saajaa voidaan pyytää osallistumaan kokouksiin, myös ulkopuolisten 

asiantuntijoiden kanssa pidettäviin kokouksiin.  

 

Paikalla tehtävien arviointien osalta rahoituksen saajan on sallittava pääsy, myös 

ulkopuolisten henkilöiden tai elinten pääsy, toimitiloihinsa, ja sen on varmistettava, että 

pyydetyt tiedot ovat helposti saatavilla. 

 

Toimitettujen tietojen on oltava oikeita, täsmällisiä ja täydellisiä, ja ne on toimitettava 

pyydetyssä muodossa, myös sähköisessä muodossa. 

  

Arvioinnin havaintojen perusteella laaditaan ”arviointiraportti”.  

 

Virasto tai komissio antaa arviointiraportin virallisesti tiedoksi rahoituksen saajalle, joka voi 

esittää virallisesti huomautuksensa 30 päivän kuluessa (”arvioinnin kuulemismenettely”).  
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Arvioinnit (myös arviointiraportit) on laadittava sopimuksen kielellä.  

 

22.1.3  Oikeus tehdä tilintarkastuksia 

 

Virasto tai komissio voi – toimen toteutuksen aikana tai myöhemmin – tehdä 

tilintarkastuksia, jotka liittyvät toimen asianmukaisen toteutukseen ja sopimuksen mukaisten 

velvoitteiden noudattamiseen.  

 

Tilintarkastukset voidaan käynnistää kahden vuoden kuluessa loppumaksun 

suorittamisesta. Niistä ilmoitetaan virallisesti rahoituksen saajalle, ja niiden katsotaan 

alkaneen päivänä, jona virallinen ilmoitus annettiin. 

 

Virasto tai komissio voi tehdä tarkastukset suoraan (oman henkilöstönsä avulla) tai välillisesti 

(valtuuttamiensa ulkopuolisten henkilöiden tai elinten avulla). Se ilmoittaa rahoituksen 

saajalle ulkopuolisten henkilöiden tai elinten nimet. Sillä on oikeus vastustaa nimitystä 

liikesalaisuuksien suojaamiseksi.  

 

Rahoituksen saajan on annettava – pyydetyssä määräajassa – kaikki tiedot (mukaan lukien 

täydelliset tilitiedot, yksittäiset palkkatiedot tai muut henkilökohtaiset tiedot) sopimuksen 

noudattamisen tarkistamiseksi. 

 

Paikalla tehtävien tarkastusten osalta rahoituksen saajan on sallittava pääsy, myös 

ulkopuolisten henkilöiden tai elinten pääsy, toimitiloihinsa, ja sen on varmistettava, että 

pyydetyt tiedot ovat helposti saatavilla. 

 

Toimitettujen tietojen on oltava oikeita, täsmällisiä ja täydellisiä, ja ne on toimitettava 

pyydetyssä muodossa, myös sähköisessä muodossa. 

  

Tilintarkastushavaintojen pohjalta laaditaan ”tilintarkastusraporttiluonnos”.  

 

Komissio [tai virasto] antaa tilintarkastusraporttiluonnoksen virallisesti tiedoksi rahoituksen 

saajalle, joka voi esittää virallisesti huomautuksensa 30 päivän kuluessa (”arvioinnin 

kuulemismenettely”). Komissio [tai virasto] voi pidentää tätä määräaikaa perustelluissa 

tapauksissa. 

 

”Lopullisessa tilintarkastusraportissa” on otettava huomioon rahoituksen saajan 

huomautukset. Raportti annetaan sille virallisesti tiedoksi.  

 

Tilintarkastukset (myös tilintarkastusraportit) on laadittava sopimuksen kielellä.  

 

Virasto tai komissio voi myös tutustua rahoituksen saajan lakisääteiseen kirjanpitoon 

yksikkökustannusten tai kiinteämääräisen rahoituksen väliarviointia varten. 

 

22.2 Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset  
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Asetuksen N:o 883/2013
7
 ja N:o 2185/96

8
 (ja niiden säännösten ja menettelyjen mukaisesti) 

Euroopan petostentorjuntavirasto voi – milloin tahansa toimen toteutuksen aikana tai 

myöhemmin – tehdä tutkimuksia, myös paikan päällä suoritettavia tarkastuksia ja 

todentamisia petosten, lahjonnan tai EU:n taloudellisia etuja vahingoittavan muun laittoman 

toiminnan osoittamiseksi.  

 

22.3 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ETT) suorittamat tarkastukset  

 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan ja 

varainhoitoasetuksen N:o 966/2012
9
 161 artiklan mukaan Euroopan unionin 

tilintarkastustuomioistuin voi – milloin tahansa toimen toteutuksen aikana ja myöhemmin – 

suorittaa tarkastuksia. 

 

Tilintarkastustuomioistuimella on oikeus saada tietoja tarkastusten suorittamiseksi. 

 

22.4 Kansainvälisiä organisaatioita koskevat tarkastukset, arvioinnit, 

tilintarkastukset ja tutkimukset  

 

[VAIHTOEHTO 1, kun kyse on kansainvälisistä järjestöistä: Euroopan unioni, mukaan 

lukien Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) ja Euroopan unionin 

tilintarkastustuomioistuin (ETA), voi varainhoitoasetuksensa mukaisesti tehdä tarkastuksia, 

arviointeja, tilintarkastuksia ja tutkimuksia, myös paikalla.  

 

Tätä artiklaa sovelletaan kansainvälisen organisaation ja Euroopan unionin välillä tältä osin 

tehdyn minkä tahansa erityisen sopimuksen mukaisesti.] 

 

[VAIHTOEHTO 2: ei sovelleta] 

 

22.5 Tarkastusten, arviointien, tilintarkastusten ja tutkimusten havaintojen 

seuraukset – Havaintojen laajentaminen 

 

22.5.1 Tätä avustusta koskevat havainnot 

 

Tämän avustuksen yhteydessä tehtyjen tarkastusten, arviointien, tilintarkastusten tai 

tutkimusten havainnot voivat johtaa siihen, että kustannukset, jotka eivät ole tukikelpoisia, 

hylätään (ks. 42 artikla), avustuksen leikkaamiseen (ks. 43 artikla), aiheettomasti maksettujen 

määrien takaisinperintään (ks. 44 artikla) tai 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.   

 

                                                 
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 

2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 

248, 18.9.2013, s. 1). 
8 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan 

päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien 

petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2). 
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 

unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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Kustannusten hylkääminen tai avustuksen pienentäminen loppumaksun suorittamisen jälkeen 

johtaa avustuksen lopullisen määrän tarkistamiseen (ks. 5.4 artikla). 

 

Tarkastusten, arviointien, tilintarkastusten tai tutkimusten havainnot voivat johtaa liitteen 1 

muuttamista koskevaan pyyntöön (ks. 55 artikla).  

 

Tarkastukset, arvioinnit, tilintarkastukset tai tutkimukset, joissa havaitaan järjestelmällisiä tai 

toistuvia virheitä, sääntöjenvastaisuuksia, petoksia tai velvoitteiden laiminlyöntejä, voivat 

myös johtaa seuraamuksiin vastaavin ehdoin myönnettyjen EU:n tai Euratomin muiden 

avustusten yhteydessä (”tätä avustusta koskevat havainnot, jotka laajennetaan 

koskemaan muita avustuksia ”). 

 

Euroopan petostorjuntaviraston tutkimuksessa tehdyt havainnot voivat myös johtaa 

kansallisen lainsäädännön nojalla rikosoikeudenkäyntiin. 

 

22.5.2 Muita avustuksia koskevat havainnot  

 

Virasto tai komissio voi laajentaa muita avustuksia koskevat havainnot koskemaan tätä 

avustusta (”muita avustuksia koskevat havainnot, jotka laajennetaan koskemaan tätä 

avustusta”), jos: 

 

(a) rahoituksen saaja 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 ja 

 

(b) nämä havainnot – sekä luettelo avustuksista, joihin havainnot ovat vaikuttaneet – 

ilmoitetaan virallisesti rahoituksen saajalle viimeistään kahden vuoden kuluessa 

tämän avustuksen loppumaksun suorittamisesta.  

 

Havaintojen laajentaminen voi johtaa kustannusten hylkäämiseen (ks. 42 artikla), avustuksen 

pienentämiseen (ks. 43 artikla), aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintään (ks. 44 

artikla), maksujen keskeyttämiseen (ks. 48 artikla), toimen toteutuksen keskeyttämiseen (ks. 

49 artikla) tai irtisanomiseen (ks. 50 artikla). 

 

22.5.3 Menettely  

 

Virasto tai komissio ilmoittaa virallisesti rahoituksen saajalle järjestelmällisistä tai toistuvista 

virheistä ja aikomuksestaan laajentaa tilintarkastushavainnot koskemaan tätä avustusta sekä 

toimittaa sille luettelon avustuksista, joihin havainnot vaikuttavat.  

 

22.5.3.1 Jos havainnot koskevat kustannusten tukikelpoisuutta, viralliseen ilmoitukseen on 

sisällytettävä: 

 

(a) pyyntö esittää huomautuksia niistä avustuksista, joihin havainnot vaikuttavat; 

 

(b) pyyntö esittää tarkistettuja kustannusselvityksiä kaikkien niiden avustusten osalta, 

joihin havainnot vaikuttavat;  
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(c) viraston tai komission järjestelmällisten tai toistuvien virheiden perusteella 

määrittämä ekstrapoloitu oikaisukerroin hylättävien määrien laskemista varten, jos 

rahoituksen saaja:  

 

(i)  katsoo, että tarkistettujen kustannusselvitysten toimittaminen ei ole 

mahdollista tai käytännöllistä tai 

 

(ii) ei toimita tarkistettuja kustannusselvityksiä.  

 

Rahoituksen saajan on esitettävä huomautukset ja tarkistetut kustannusselvitykset tai 

ehdotettava asianmukaisesti perusteltua vaihtoehtoista oikaisumenetelmää 90 päivän 

kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Virasto tai komissio voi pidentää tätä määräaikaa 

perustelluissa tapauksissa. 

 

Virasto tai komissio voi tämän jälkeen aloittaa menettelyn kustannusten hylkäämiseksi 42 

artiklan mukaisesti lähtökohtanaan 

 

- tarkistetut kustannusselvitykset, jos ne on hyväksytty, 

 

- ehdotettu vaihtoehtoinen oikaisumenetelmä, jos se on hyväksytty, 

 

tai 

 

- alun perin ilmoitettu ekstrapoloitu oikaisukerroin, jos virasto tai komissio ei saa 

huomautuksia tai tarkistettuja kustannusselvityksiä, ei hyväksy huomautuksia tai 

ehdotettua vaihtoehtoista oikaisumenetelmää tai ei hyväksy tarkistettuja 

kustannusselvityksiä. 

 

Jos virasto tai komissio hyväksyy rahoituksen saajan ehdottaman vaihtoehtoisen 

oikaisumenetelmän, se ilmoittaa virallisesti hyväksytyn vaihtoehtoisen 

oikaisumenetelmän soveltamisesta. 

 

22.5.3.2 Jos havainnot koskevat huomattavia virheitä, sääntöjenvastaisuuksia tai petoksia 

tai velvoitteiden vakavaa laiminlyöntiä, viralliseen ilmoitukseen on sisällytettävä: 

 

(a) kutsu esittää huomautuksia niistä avustuksista, joihin havainnot vaikuttavat; 

 

(b) kiinteä määrä, jota virasto tai komissio aikoo soveltaa suhteellisuusperiaatetta 

noudattaen. 

 

Rahoituksen saajan on esitettävä huomautuksia tai ehdotettava asianmukaisesti perusteltua 

vaihtoehtoista kiinteää määrää 90 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.  

 

Virasto tai komissio voi tämän jälkeen aloittaa menettelyn avustuksen pienentämiseksi 43 

artiklan mukaisesti lähtökohtanaan 

 

- ehdotettu vaihtoehtoinen kiinteä määrä, jos se on hyväksytty, 

 

tai 
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- alun perin ilmoitettu kiinteä määrä, jos virasto tai komissio ei saa huomautuksia tai ei 

hyväksy huomautuksia tai ehdotettua vaihtoehtoista kiinteää määrää. 

 

22.6 Laiminlyönnin seuraukset  

 

Jos rahoituksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, riittämättömästi 

perustellut kustannukset eivät ole tukikelpoisia (ks. 6 artikla), ja ne hylätään (ks. 42 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.  

 

23 ARTIKLA – TOIMEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

 

23.1 Oikeus arvioida toimen vaikutuksia 

 

Virasto tai komissio voi tehdä väli- ja loppuarviointeja toimen toteutuksen vaikutuksista 

EU:n ohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin nähden arvioituna.  

 

Arvioinnit voidaan käynnistää toimen toteutuksen aikana ja viiden vuoden kuluessa 

loppumaksun suorittamisesta. Arvioinnin katsotaan alkavan sinä päivänä, kun rahoituksen 

saaja saa siitä virallisen ilmoituksen. 

  

Virasto tai komissio voi tehdä arvioinnit suoraan (oman henkilöstönsä avulla) tai välillisesti 

(valtuuttamiensa ulkopuolisten henkilöiden tai elinten avulla). 

 

Rahoituksen saajien on annettava tietoja, myös sähköisessä muodossa olevia tietoja, joita 

tarvitaan toimen vaikutusten arvioimiseksi. 

 

23.2 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos rahoituksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, virasto voi soveltaa 

6 luvussa mainittuja toimenpiteitä.  

 

 

3 JAKSO – TAUSTA-AINEISTOON JA TULOKSIIN LIITTYVÄT OIKEUDET JA 

VELVOITTEET 

 

1 ALAJAKSO YLEISTÄ 

 

23a ARTIKLA – HENKISEN OMAISUUDEN HALLINNOINTI  

 

23a.1 Velvollisuus toteuttaa toimenpiteitä henkisen omaisuuden hallinnoinnista 

tietämyksensiirtotoimissa annetun komission suosituksen täytäntöönpanemiseksi  

 

Jos rahoituksen saaja on korkeakoulu tai muu julkinen tutkimusorganisaatio, sen on 

toteuttava toimenpiteitä henkisen omaisuuden hallinnoinnista tietämyksensiirtotoimissa 
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annetun komission suosituksen
10

 liitteenä olevien käytännesääntöjen 1 ja 2 kohdassa 

esitettyjen periaatteiden täytäntöönpanemiseksi.  

 

Tämä ei aiheuta muutoksia tämän jakson 2 ja 3 alajaksossa esitettyihin velvoitteisiin. 

 

Rahoituksen saajan on varmistettava, että tutkija ja oikeussubjektit, joilla on pääomayhteys 

tai oikeudellinen yhteys rahoituksen saajaan, ovat tietoisia niistä. 

 

23a.2 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos rahoituksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, [komissio][virasto] 

voi soveltaa 6 luvussa mainittuja toimenpiteitä.  

 

 

2 ALAJAKSO TAUSTA-AINEISTOON LIITTYVÄT OIKEUDET JA 

VELVOITTEET  

 

24 ARTIKLA – TAUSTA-AINEISTOA KOSKEVA SOPIMUS 

 

[VAIHTOEHTO 1, jota käytetään 25.5 artiklaa sovellettaessa: 24.1 Tausta-aineistoa 

koskeva sopimus 

 

Rahoituksen saajan on tehtävä (kirjallinen) selvitys toimen tausta-aineistosta.  

 

”Tausta-aineistolla” tarkoitetaan kaikkia aineellisia tai aineettomia dataa, taitotietoa tai 

tietoja – niiden muodosta tai luonteesta riippumatta, mukaan lukien oikeudet, esimerkiksi 

teollis- ja tekijänoikeudet –  

 

(a) jotka rahoituksen saaja omistaa ennen sen liittymistä sopimukseen, ja 

 

(b)  joita tarvitaan toimen toteuttamiseksi tai tulosten hyödyntämiseksi. ] 

 

24.2 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.] 

 

[VAIHTOEHTO 2: ei sovelleta] 

 

25 ARTIKLA – TAUSTA-AINEISTON KÄYTTÖOIKEUDET  

 

25.1 Käyttöoikeuksien käyttö – Käyttöoikeuksista luopuminen – Ei oikeutta myöntää 

alilisenssejä 

                                                 
10  Komission suositus K (2008) 1329, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2008, henkisen omaisuuden 

hallinnoinnista tietämyksensiirtotoimissa sekä korkeakoulujen ja muiden julkisten tutkimusorganisaatioiden 

käytännesäännöistä. 
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Jotta käyttöoikeuksia voidaan käyttää, niitä on ensin pyydettävä kirjallisesti 

(”käyttöoikeuksia koskeva pyyntö”).  

 

”Käyttöoikeuksilla” tarkoitetaan oikeuksia käyttää tuloksia tai tausta-aineistoa tämän 

sopimuksen mukaisesti vahvistetuin ehdoin ja edellytyksin. 

 

Käyttöoikeuksista voidaan luopua vain, jos se tehdään kirjallisesti. 

 

Jollei toisin ole sovittu, käyttöoikeuksiin ei kuulu oikeus myöntää alilisenssejä.  

 

25.2 Muiden rahoituksen saajien käyttöoikeudet toimeen kuuluvien tehtäviensä 

suorittamiseksi 

 

Ei sovelleta 

 

25.3 Muiden rahoituksen saajien käyttöoikeudet omien tulostensa hyödyntämiseksi 

 

Ei sovelleta 

 

25.4 Liitännäisosallistujien käyttöoikeudet 

 

Ei sovelleta 

 

 

25.5 Tutkijan käyttöoikeudet  

 

Rahoituksen saajan on annettava työhönotetulle tutkijalle maksutta käyttöoikeus tausta-

aineistoon, jota se tarvitsee toimeen kuuluvan tutkijakoulutustoiminnan suorittamiseksi. 

 

25.6 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. 

 

3 ALAJAKSO TULOKSIIN LIITTYVÄT OIKEUDET JA VELVOITTEET 

 

26 ARTIKLA – TULOSTEN OMISTUS  

 

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.  
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26.2 Usean rahoituksen saajan yhteinen omistusoikeus 

 

Ei sovelleta 

 

26.3 Kolmansien osapuolten (mukaan lukien henkilöstö) oikeudet  

 

Jos kolmannet osapuolet (mukaan lukien henkilöstön) 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 tulosten suojaamiseksi  

 

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 

hyödyntämismahdollisuuksia tai 

 

(c) rahoituksen saaja aikoo siirtää tulokset EU:n jäsenvaltioon tai assosioituneeseen 

maahan
11

 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 kyseiselle 

rahoituksen saajalle 45 päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta. 

                                                 
11 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 (EU) N:o 

1290/2013”) (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81) 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa: ”assosioituneella maalla” 

[tarkoitetaan] 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 assosioitumisesta Horisontti 2020-puiteohjelmaan. 
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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 kyseiselle 

rahoituksen saajalle 45 päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta. 

 

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. 

 

27 ARTIKLA – TULOSTEN SUOJAAMINEN – EU:N RAHOITUKSEN NÄKYVYYS 

 

27.1 Velvoite suojata tuloksia 

 

Rahoituksen saajan on tutkittava mahdollisuutta suojata tuottamiaan tuloksia ja huolehdittava 

niiden riittävästä suojaamisesta – asianmukaiseksi ajaksi ja asianmukaisella maantieteellisellä 

kattavuudella – jos 

 

(a) voidaan kohtuudella olettaa, että tuloksia voidaan hyödyntää kaupallisesti tai 

teollisesti ja 

 

(b) niiden suojaaminen on mahdollista, kohtuullista ja (olosuhteisiin nähden) perusteltua. 

 

Kun rahoituksen saaja päättää suojaamisesta, sen on otettava huomioon omat oikeutetut 

etunsa. 

 

27.2 Viraston omistus tulosten suojaamiseksi 
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Jos rahoituksen saaja ei aio suojata tuloksiaan, aikoo luopua niiden suojaamisesta tai ei aio 

jatkaa niiden suojaamista, virasto voi – tietyin edellytyksin (ks. 26.4 artikla) – ottaa tulokset 

omistukseensa niiden suojaamisen (jatkumisen) varmistamiseksi. 

 

27.3 EU:n rahoituksesta tiedottaminen 

 

Rahoituksen saajan toimittamiin tulosten suojaamista koskeviin hakemuksiin (myös 

patenttihakemuksiin) tai tämän puolesta toimitettuihin hakemuksiin on – jollei virasto pyydä 

tai sovi toisin tai jollei se ole mahdotonta – sisällytettävä seuraava maininta: 

 
”Tähän hakemukseen johtanut hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin tutkimuksen ja 

innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 Marie Skłodowska-Curie -avustussopimuksen nro 

[numero] mukaisesti.” 

 

27.4 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos rahoituksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, avustusta voidaan 

pienentää (ks. 43 artikla).  

 

Tällainen laiminlyönti voi johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.  

 

28 ARTIKLA — TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN  

 

28.1 Velvoite hyödyntää tuloksia 

 

Rahoituksen saajan on – neljän vuoden kuluessa 3 artiklassa vahvistetun ajanjakson 

päättymisestä – toteutettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan sen tulosten ”hyödyntäminen” 

(joko suoraan tai välillisesti, erityisesti siirron tai lisensoinnin avulla; ks. 30 artikla)  

 

(a) käyttämällä tuloksia muussa (toimen ulkopuolisessa) tutkimustoiminnassa;  

 

(b) kehittämällä, luomalla tai markkinoimalla tuotetta tai prosessia; 

 

(c) luomalla tai tarjoamalla palvelua tai 

 

(d) käyttämällä niitä standardointitoiminnassa. 

 

Tämä ei muuta 37 artiklassa esitettyjä turvallisuutta koskevia velvoitteita, joita sovelletaan 

edelleen.  

 

28.2 Tulokset, jotka voivat edistää eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien 

laatimista – EU:n rahoituksesta tiedottaminen 

 

[VAIHTOEHTO 1 kun kyse on tuloksista, jotka voivat edistää standardien laatimista: Jos 

tulosten voidaan perustellusti olettaa edistävän eurooppalaisten tai kansainvälisten 

standardien laatimista, rahoituksen saajan on – neljän vuoden kuluessa 3 artiklassa 

vahvistetun ajanjakson päättymisestä – ilmoitettava asiasta virastolle.]  
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Jos tulokset sisällytetään standardiin, rahoituksen saajan on – jollei virasto pyydä tai sovi 

toisin tai jollei se ole mahdotonta – pyydettävä standardointielintä sisällyttämään seuraavan 

maininnan standardiin (liittyviin tietoihin): 

 
”Tähän standardiin sisällytetyt tulokset ovat saaneet rahoitusta Euroopan unionin tutkimuksen ja 

innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 Marie Skłodowska-Curie -avustussopimuksen nro 

[numero] mukaisesti.”  

 

[VAIHTOEHTO 2: ei sovelleta] 

 

28.3 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos rahoituksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, avustusta voidaan 

pienentää 43 artiklan mukaisesti.  

 

Tällainen laiminlyönti voi johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.  

 

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

RAHOITUKSEN NÄKYVYYS 

 

29.1 Velvoite levittää tuloksia  

 

Rahoituksen saajan on, jollei tämä ole sen oikeutettujen etujen vastaista – mahdollisimman 

pian – ”levitettävä” tuloksiaan julkistamalla ne tarkoituksenmukaisella tavalla (lukuun 

ottamatta tulosten suojaamisesta tai hyödyntämisestä johtuvaa julkistamista), mukaan lukien 

tieteelliset julkaisut (missä tahansa muodossa). 

 

Tämä ei muuta 27 artiklan mukaista tulosten suojaamista koskevaa velvoitetta, 36 artiklan 

mukaisia luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita, 37 artiklan mukaisia turvallisuutta 

koskevia velvoitteita tai 39 artiklan mukaisia henkilötietojen suojaamista koskevia 

velvoitteita, joita sovelletaan edelleen.   

 

Jos rahoituksen saaja ei aio suojata tuloksiaan, sen on mahdollisesti – tietyin edellytyksin (ks. 

26.4.1 artikla) – ennen tulosten levittämistä ilmoitettava asiasta virallisesti virastolle. 

 

29.2 Tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus 

 

Rahoituksen saajan on varmistettava sen tuloksiin liittyvien vertaisarvioitujen tieteellisten 

julkaisujen avoin saatavuus (sähköinen saatavuus kaikille käyttäjille veloituksetta). Erityisesti 

rahoituksen saajan on 

 

(a) tallennettava mahdollisimman pian ja viimeistään julkaisuajankohtana julkistetun 

version tai julkaistavaksi hyväksytyn vertaisarvioidun käsikirjoituksen koneellisesti 

luettava sähköinen kopio tieteellisten julkaisujen tietokantaan. 

 

Rahoituksen saajan on lisäksi pyrittävä samanaikaisesti tallentamaan 

tutkimusaineistot, joita tarvitaan tallennetuissa tieteellisissä julkaisuissa esitettyjen 

tulosten validointia varten; 
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(b) varmistettava tallennettujen julkaisujen avoin saatavuus – tietokannan kautta – 

viimeistään 

 

(i) julkaisuajankohtana, jos sähköinen versio on saatavilla maksutta kustantajan 

kautta tai 

 

(ii) kuuden kuukauden kuluessa julkaisemisesta (kaksitoista kuukautta 

yhteiskunnallisten ja humanististen tieteiden julkaisujen osalta) muussa 

tapauksessa. 

 

(c) varmistettava bibliografisen metadatan – jonka avulla tunnistetaan tallennettu julkaisu 

– avoin saatavuus tietokannan kautta.  

 

Bibliografisen metadatan on oltava vakiomuotoinen, ja sen on sisällettävä seuraavat: 

 

- sanat ”Marie Skłodowska-Curie -toimi”;  

 

- hankkeen nimi, lyhytnimi ja avustusnumero; 

 

- julkaisupäivä ja mahdollisen karanteeniajan pituus ja 

 

- pysyvä tunniste.  

 

29.3 Tutkimusaineistojen avoin saatavuus 

 

[VAIHTOEHTO 1, kun kyse on toimista, joilla edistetään avointa tutkimusaineistoa 

koskevaa pilottitoimea:  Toimessa tuotettujen digitaalisten tutkimusaineistojen (”aineistot”) 

osalta rahoituksen saajien on 

 

(a) tallennettava aineistot tutkimusaineistojen tietokantaan ja toteutettava toimenpiteitä, 

jotta kolmannet osapuolet voivat käyttää, louhia, hyödyntää, uudelleentuottaa ja 

levittää – veloituksetta kaikkien käyttäjien osalta – seuraavia: 

 

(i) aineistoja, mukaan lukien niihin liittyvää metadataa, jota tarvitaan 

tieteellisissä julkaisuissa esitettyjen tulosten mahdollisimman pikaista 

validointia varten; 

 

(ii) ”tiedonhallintasuunnitelmassa” yksilöityjä muita aineistoja, mukaan lukien 

niihin liittyvää metadataa, noudattaen kyseisessä suunnitelmassa esitettyjä 

määräaikoja (ks. liite 1); 

 

(b) annettava tietoa – tietokannan kautta — rahoituksen saajan käytössä olevista 

työkaluista ja välineistä, jotka ovat tarpeen tulosten validointia varten (ja – 

mahdollisuuksien mukaan – toimitettava työkalut ja välineet itse). 

 

Tämä ei muuta 27 artiklan mukaista tulosten suojaamista koskevaa velvoitetta, 36 artiklan 

mukaisia luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita, 37 artiklan mukaisia turvallisuutta 

koskevia velvoitteita tai 39 artiklan mukaisia henkilötietojen suojaamista koskevia 

velvoitteita, joita sovelletaan edelleen. 
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Rahoituksen saajan ei poikkeuksellisesti tarvitse varmistaa tutkimusaineistojen tiettyjen osien 

avointa saatavuutta, jos toimen liitteessä 1 esitetyn päätavoitteen saavuttaminen vaarantuisi 

tutkimusaineistojen kyseisten tiettyjen osien avoimen saatavuuden takia. Tällaisessa 

tapauksessa tiedonhallintasuunnitelmassa on esitettävä saatavuuden epäämisen syyt.] 

 

[VAIHTOEHTO 2: ei sovelleta] 

 

29.4 EU:n rahoituksesta tiedottaminen – Velvoite ja oikeus käyttää EU:n tunnusta 

 

Jollei virasto pyydä tai sovi toisin tai jollei se ole mahdotonta, tulosten levittämisen 

(muodosta riippumatta, myös sähköisen levittämisen) yhteydessä on 

 

(a) esitettävä EU:n tunnus ja  

 

(b) esitettävä seuraava teksti: 

 
”Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta 

Horisontti 2020 Marie Skłodowska-Curie -avustussopimuksen nro [numero] mukaisesti.” 

 

Jos EU:n tunnus sijoitetaan jonkin toisen logon läheisyyteen, sen on oltava asianmukaisen 

näkyvässä asemassa.  

 

Rahoituksen saaja voi tämän artiklan mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi käyttää EU:n 

tunnusta ilman, että sen täytyy hankkia virastolta etukäteishyväksyntää. 

 

Tämä ei kuitenkaan anna sille yksinomaista käyttöoikeutta.  

 

Rahoituksen saaja ei myöskään voi varata EU:n tunnusta tai samankaltaista merkkiä tai logoa 

rekisteröimällä tai muulla tavalla. 

 

29.5 Vastuuvapauslauseke, jossa virasto vapautetaan vastuusta 

 

Tulosten levittämisen yhteydessä on mainittava, että esitetyt näkemykset ovat yksinomaan 

tekijöiden omia ja että virasto ei vastaa levittämisen yhteydessä esitettyjen tietojen käytöstä. 

 

29.6 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos rahoituksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, avustusta voidaan 

pienentää (ks. 43 artikla).  

 

Tällainen laiminlyönti voi johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.  

 

30 ARTIKLA – TULOSTEN SIIRTO JA LISENSOINTI 

 

30.1 Omistusoikeuden siirto 

 

Rahoituksen saaja voi siirtää tulostensa omistusoikeuden. 
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Sen on kuitenkin varmistettava, että 26.2, 26.4, 27, 28, 29, 30 ja 31 artiklan mukaiset 

velvoitteet koskevat myös uutta omistajaa ja että kyseisellä omistajalla on velvoite siirtää ne 

mahdollisten myöhempien siirtojen yhteydessä.  

 

Tämä ei muuta 37 artiklassa esitettyjä turvallisuutta koskevia velvoitteita, joita sovelletaan 

edelleen.  

 

30.2 Lisenssien myöntäminen 

 

Rahoituksen saaja voi myöntää lisenssejä omiin tuloksiinsa (tai antaa muuten oikeuden 

tulosten käyttöön), jos 

 

(a) tämä ei haittaa 31 artiklan mukaisia käyttöoikeuksia 

 

(b)  ei sovelleta. 

 

Tämä ei muuta 29 artiklan mukaisia levittämistä koskevia velvoitteita tai 37 artiklan mukaisia 

turvallisuutta koskevia velvoitteita, joita sovelletaan edelleen.  

 

30.3 Viraston oikeus kieltäytyä hyväksymästä siirtoja tai lisensointia 

 

[VAIHTOEHTO 1, kun kyse on EU:n avustuksista: Virasto voi – neljän vuoden kuluessa 

3 artiklassa vahvistetun ajanjakson päättymisestä – kieltäytyä hyväksymästä omistusoikeuden 

siirtoa tai tuloksia koskevan yksinomaisen lisenssin myöntämistä, jos: 

 

(a) siirto tehdään tai lisenssi myönnetään kolmannelle osapuolelle, joka on sijoittautunut 

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioitumattomaan EU:n ulkopuoliseen maahan 

ja 

 

(b) virasto katsoo, että siirto tai lisenssin myöntäminen ei ole unionin kilpailukykyä 

koskevien etujen mukaista tai että se on ristiriidassa eettisten periaatteiden tai 

turvallisuusnäkökohtien kanssa. 

 

Rahoituksen saajan, joka aikoo siirtää omistusoikeuden tai myöntää yksinomaisen lisenssin, 

on ilmoitettava virallisesti asiasta virastolle ennen kuin suunniteltu siirto tai lisensointi 

tapahtuu ja  

 

- yksilöitävä kyseiset tulokset; 

 

- esitettävä yksityiskohtaiset tiedot uudesta omistajasta tai lisenssin saajasta sekä 

tulosten suunnitellusta hyödyntämisestä tai hyödyntämismahdollisuuksista ja  

 

- esitettävä perusteltu arviointi siitä, mitkä ovat siirron tai lisenssin myöntämisen 

todennäköiset vaikutukset EU:n kilpailukykyyn ja siitä, onko se sopusoinnussa 

eettisten periaatteiden ja turvallisuusnäkökohtien kanssa. 

 

Virasto voi pyytää lisätietoja. 
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Jos virasto päättää olla hyväksymättä siirtoa tai yksinomaista lisenssiä, sen on virallisesti 

ilmoitettava asiasta rahoituksen saajalle 60 päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta (tai 

pyytämiensä lisätietojen saamisesta).  

 

Omistusoikeutta ei voida siirtää eikä lisenssiä myöntää seuraavissa tapauksissa: 

 

- viraston päätöstä odotettaessa edellä esitetyssä määräajassa; 

 

- jos virasto kieltäytyy hyväksymästä siirtoa tai lisenssin myöntämistä; 

 

- kunnes ehdot on täytetty, jos viraston kieltäytymiseen liittyy ehtoja. ] 

 

[VAIHTOEHTO: ei sovelleta] 

 

30.4 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos rahoituksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, avustusta voidaan 

pienentää (ks. 43 artikla).  

 

Tällainen laiminlyönti voi johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.  

 

 

31 ARTIKLA – TULOSTEN KÄYTTÖOIKEUDET 

 

31.1 Käyttöoikeuksien käyttö – Käyttöoikeuksista luopuminen – Ei oikeutta myöntää 

alilisenssejä 

 

Sovelletaan 25.1 artiklassa esitettyjä ehtoja. 

 

Tässä artiklassa esitetyt velvoitteet eivät muuta 37 artiklan mukaisia turvallisuutta koskevia 

velvoitteita, joita sovelletaan edelleen.  

 

31.2 Muiden rahoituksen saajien käyttöoikeudet toimeen kuuluvien tehtäviensä 

suorittamiseksi 

 

Ei sovelleta 

 

31.3 Muiden rahoituksen saajien käyttöoikeudet omien tulostensa hyödyntämiseksi 

 

Ei sovelleta  

 

31.4 Liitännäisosallistujien käyttöoikeudet 

 

Ei sovelleta 

 

31.5 EU:n toimielinten, elinten ja laitosten sekä EU:n jäsenvaltioiden käyttöoikeudet  
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Rahoituksen saajan on myönnettävä EU:n toimielimille, elimille ja laitoksille käyttöoikeudet 

tuloksiinsa maksutta EU:n politiikkojen tai ohjelmien kehittämistä, täytäntöönpanoa tai 

seurantaa varten.  

 

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). 

 

31.6 Tutkijan käyttöoikeudet 

 

Rahoituksen saajan on annettava työhönotetulle tutkijalle maksutta käyttöoikeus tuloksiin, 

joita se tarvitsee toimeen kuuluvan tutkijakoulutustoiminnan suorittamiseksi. 

 

31.7 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. 

 

 

4 JAKSO MUUT OIKEUDET JA VELVOITTEET 

 

32 ARTIKLA – TUTKIJOIDEN TYÖHÖNOTTO JA TYÖOLOSUHTEET 

 

32.1 Velvoitteet työhönotettua tutkijaa kohtaan  

 

Rahoituksen saajan on huolehdittava toimen puitteissa työhönotetun tutkijan seuraavista 

työskentelyolosuhteista: 

 

(a) toteutettava kaikki toimenpiteet eurooppalaisesta tutkijoiden peruskirjasta ja 

tutkijoiden työhönoton säännöstöstä annetussa komission suosituksessa
12

 esitettyjen 

periaatteiden täytäntöönpanemiseksi ja varmistettava, että tutkija on tietoinen niistä; 

 

(b) varmistettava, että tutkijalla on toteuttamispaikassa vähintään samat työ- ja muut 

olosuhteet kuin ne, joita vastaavassa asemassa oleviin paikallisiin tutkijoihin 

sovelletaan; 

 

(c) varmistettava, että työsopimuksessa, muussa suorassa sopimuksessa tai 

kiinteämääräisessä apurahasopimuksessa (ks. 6 artikla) eritellään seuraavat: 

 

(i) liitteessä 1 tarkoitetun tutkijakoulutustoiminnan valvojan nimi; 

 

                                                 
12  Komission suositus 2005/251/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2005, eurooppalaisesta tutkijoiden 

peruskirjasta ja tutkijoiden työhönoton säännöstöstä (EUVL L 75, 22.3.2005, s. 67). 



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

 

H2020-avustussopimusmallit: Avustussopimusmalli H2020 MSCA-IF — yksi rahoituksen saaja: v4.0 –

27.2.2017 

46 

(ii) toimen puitteessa toteutettavan tutkijakoulutustoiminnan aloituspäivä ja 

kesto;  

 

(iii) tutkijan tästä sopimuksesta johtuvan kuukausittaisen tuen suuruus (euroina 

ja tarvittaessa valuuttana, jossa palkka maksetaan); 

 

(iv) tutkijan velvoite työskennellä täysipäiväisesti toimessa; 

 

(v) tutkijan velvoite olla ottamatta vastaan toimen puitteissa suoritetusta 

toiminnasta muita tuloja kuin rahoituksen saajalta (tai muilta liitteessä 1 

mainituilta tahoilta) saadut; 

 

(vi) tutkijan velvoite ilmoittaa rahoituksen saajalle mahdollisimman pian 

kaikista tapahtumista tai olosuhteista, jotka todennäköisesti vaikuttavat 

sopimukseen (ks. 17 artikla); 

 

(vii) rahoituksen saajan ja tutkijan väliset teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat 

järjestelyt – toimen toteutuksen aikana ja sen jälkeen; 

 

(viii) tutkijan velvoite säilyttää luottamuksellisuus (ks. 36 artikla); 

 

(ix) tutkijan velvoite varmistaa EU:n rahoituksen näkyvyys tiedotuksessa ja 

julkaisuissa sekä tulosten suojaamista koskevissa hakemuksissa (ks. 27, 

28, 29 ja 38 artiklat); 

 

(x) [VAIHTOEHTO, kun kyse on Global Fellowships -apurahoista: tutkijan 

velvoite suorittaa 12 kuukauden pakollinen paluujakso rahoituksen saajan 

tiloissa;] 

 

(d) annettava tutkijalle apua työhönottoon liittyvissä hallinnollisissa menettelyissä; 

 

(e) kerrottava tutkijalle seuraavista: 

 

- toimessa toteutettavan tutkijakoulutustoiminnan kuvaus, ehdot, sijainti ja 

ajankohta sekä valvojan nimi; 

 

- rahoituksen saajan tästä sopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvoitteet tutkijaan 

nähden; 

 

- tutkijan velvollisuus – tutkijakoulutustoiminnan lopuksi – täyttää virastolta saatu 

arviointilomake ja toimittaa se sekä – kahden vuoden kuluttua – seurantalomake; 

 

(f) varmistettava, että tutkija ei ota vastaan toimen puitteissa suoritetusta toiminnasta 

muita tuloja kuin rahoituksen saajalta (tai muilta liitteessä 1 mainituilta tahoilta) 

saadut; 

 

(g) toimittava tutkijan isäntänä omissa tiloissaan (tai sellaisen oikeussubjektin tiloissa, 

jolla on pääomayhteys tai oikeudellinen yhteys rahoituksen saajaan); 
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(h) annettava koulutusta ja tarvittavat välineet toimen toteuttamista varten (tai 

varmistettava, että tällaista koulutusta ja tällaiset välineet saadaan oikeussubjekteilta, 

joilla on pääomayhteys tai oikeudellinen yhteys rahoituksen saajaan); 

 

(i) huolehdittava tutkijan riittävästä valvonnasta; 

 

(j) varmistettava, että – tutkijakoulutustoiminnan aluksi – laaditaan 

urakehityssuunnitelma yhdessä valvojan kanssa; 

 

(k) tuettava tutkijan lähettämistä kumppaniorganisaatioon jäsenvaltioon tai 

assosioituneeseen maahan liitteen 1 mukaisesti: 

 

- enintään 18 kuukautta kestävissä toimissa enintään kolmeksi kuukaudeksi tai 

 

- yli 18 kuukautta kestävissä toimissa enintään kuudeksi kuukaudeksi; 

 

(l) [VAIHTOEHTO, kun kyse on Global Fellowships -apurahoista: tuettava tutkijan 

paluuta omiin tiloihinsa (tai sellaisen oikeussubjektin tiloihin, jolla on pääomayhteys 

tai oikeudellinen yhteys rahoituksen saajaan) pakollisen 12 kuukauden paluujakson 

suorittamista varten.] 

 

32.2 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.  

 

33 ARTIKLA – SUKUPUOLTEN TASA-ARVO 

 

33.1 Velvoite edistää sukupuolten tasa-arvoa 

 

Rahoituksen saajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet edistääkseen miesten ja 

naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia toimen toteuttamisessa. Sen tavoitteena on 

mahdollisuuksien mukaan oltava sukupuolten tasapainoinen edustus toimeen osoitetun 

henkilöstön kaikilla tasoilla, myös valvonta- ja johtotasolla. 
 
33.2 Laiminlyönnin seuraukset 

 

Jos rahoituksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, [komissio][virasto] 

voi soveltaa 6 luvussa mainittuja toimenpiteitä. 

 

34 ARTIKLA – ETIIKKA JA TUTKIMUKSEN INTEGRITEETTI 

 

34.1 Velvoite noudattaa eettisiä ja tutkimuksen integriteetin periaatteita 

 

Rahoituksen saajan on toteutettava toimi noudattaen 

 

(a) eettisiä periaatteita (mukaan lukien tutkimuksen integriteetin korkeimmat standardit)  
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ja 

 

(b)  sovellettavaa kansainvälistä, EU:n ja kansallista lainsäädäntöä.  

 

Rahoitusta ei myönnetä EU:n ulkopuolella toteutettaville toimille, jos ne on kielletty kaikissa 

jäsenvaltioissa, eikä toimille, joissa tuhotaan ihmisalkioita (esim. kantasolujen tuottamiseksi).   

 

Rahoituksen saajan on varmistettava, että toimeen kuuluvissa toiminnoissa keskitytään 

yksinomaan siviilisovelluksiin. 

 

Rahoituksen saajan on varmistettava, että toimeen kuuluvilla toiminnoilla: 

 

(a) ei pyritä lisääntymistarkoituksessa tehtävään ihmisen kloonaukseen; 

 

(b) ei pyritä muuttamaan ihmisen geeniperimää siten, että muutoksesta saattaa tulla 

periytyvä (lukuun ottamatta sukurauhasten syövänhoitoon liittyvää tutkimusta, jota 

voidaan rahoittaa) tai 

  

(c) ei pyritä luomaan ihmisalkioita ainoastaan tutkimustarkoituksiin tai kantasolujen 

tuottamista varten, esimerkiksi somaattisten solujen tuman siirron avulla. 

 

Rahoituksen saajan on noudatettava tutkimuksen integriteetin korkeimpia standardeja – 

sellaisina kuin ne on esitetty esimerkiksi tutkimuksen integriteettiä koskevassa 

eurooppalaisessa säännöstössä
13

. 
 

Tämä tarkoittaa muun muassa seuraavien olennaisten periaatteiden noudattamista: 

 

- rehellisyys 

 

- luotettavuus 

 

- objektiivisuus 

 

- puolueettomuus ja riippumattomuus 

 

- avoin viestintä 

 

- varmistamisvelvollisuus 

 

- oikeudenmukaisuus ja 

 

- vastuu tulevista tiedesukupolvista. 

 

Tämän vuoksi rahoituksen saajan on varmistettava, että tutkimustehtäviä suorittavat henkilöt 

                                                 
13  European Code of Conduct for Research Integrity, ALLEA (All European Academies) ja ESF (Euroopan 

tiedesäätiö), maaliskuu 2011. 

 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf.   

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
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- esittävät tutkimuksensa tavoitteet ja tarkoitukset rehellisesti ja avoimesti 

 

- suunnittelevat tutkimuksensa huolellisesti ja suorittavat sen luotettavalla tavalla ottaen 

huomioon sen yhteiskunnallisen vaikutuksen 

 

- käyttävät tekniikoita ja menetelmiä (ml. tiedonkeruu ja –hallinta), jotka ovat 

asianmukaisia kyseisellä alalla tai aloilla 

 

- noudattavat asianmukaista huolellisuutta suhteessa tutkittaviin — ihmisiin, eläimiin 

tai ympäristö- tai kulttuurisiin kohteisiin 

 

- varmistavat objektiivisuuden, oikeellisuuden ja puolueettomuuden tulosten 

levittämisessä 

 

- antavat — [VAIHTOEHTO kun kyse on toimista, joilla edistetään avointa 

tutkimusaineistoa koskevaa pilottitoimea: 29.3 artiklan mukaisten avointa 

tutkimusaineistoa koskevien velvoitteiden lisäksi] mahdollisimman laajalti ja ottaen 

huomioon rahoituksen saajan oikeutetut edut — käyttöoikeudet tutkimusaineistoon 

mahdollistaakseen tutkimuksen toistettavuuden 

 

- tekevät tarvittavat viittaukset työhönsä ja muiden tutkijoiden työhön 

 

- pidättyvät harjoittamasta minkäänlaista plagiointia, vääristelyä tai sepittämistä 

 

- välttävät päällekkäistä rahoitusta, eturistiriitoja, harhaanjohtavaa ansioiden esittämistä 

tai muita tutkimusväärinkäytöksiä. 

 

34.2 Toiminta, johon liittyy eettisiä kysymyksiä 

 

Toiminnan, johon liittyy eettisiä kysymyksiä, on oltava liitteessä 1 suoritteina esitettyjen 

”eettisten vaatimusten” mukaisia.  

 

Ennen kuin aloitetaan toiminta, johon liittyy eettisiä kysymyksiä, rahoituksen saajan on 

saatava 

 

(a) mahdollinen kansallisen lainsäädännön mukaan tarvittava eettisen komitean lausunto 

ja 

 

(b) mahdollinen kansallisessa ja/tai EU:n lainsäädännössä toimille, joihin liittyy eettisiä 

kysymyksiä, edellytetty ilmoitus tai lupa,  

 

jota tarvitaan kyseessä olevien toimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseksi.  

 

Nämä asiakirjat on säilytettävä, ja rahoituksen saajan on pyynnöstä toimitettava ne virastolle 

(ks. 52 artikla). Jos ne eivät ole englanninkielisiä, niiden mukana on toimitettava 

englanninkielinen tiivistelmä, josta käy ilmi, että ne kattavat kyseessä olevat toimen tehtävät, 

ja joka sisältää kyseisen komitean tai viranomaisen päätelmät (jos ne ovat saatavilla).  
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34.3 Ihmisalkioihin tai ihmisalkion kantasoluihin liittyvä toiminta  

 

Ihmisalkioiden tai ihmisalkion kantasolujen tutkimukseen liittyvää toimintaa voidaan 

toteuttaa ainoastaan, jos 34.1 artiklan edellytykset täyttyvät ja jos 

 

- se on mainittu liitteessä 1 tai  

 

- rahoituksen saaja on saanut nimenomaisen (kirjallisen) hyväksynnän virastolta (ks. 

52 artikla). 

 

34.4 Laiminlyönnin seuraukset  

 

Jos rahoituksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, avustusta voidaan 

pienentää (ks. 43 artikla) ja sopimus voidaan irtisanoa (ks. 50 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.  

 

35 ARTIKLA – ETURISTIRIITA  

 

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 (ks. 50 artikla). 

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin. 

 

36 ARTIKLA – LUOTTAMUKSELLISUUS 

 

36.1 Yleinen velvoite säilyttää luottamuksellisuus 

 

Toimen toteutuksen aikana ja neljän vuoden ajan 3 artiklassa vahvistetun ajanjakson 

päättymisestä osapuolten on pidettävä luottamuksellisina kaikki tiedot, asiakirjat ja muu 

aineisto (muodosta riippumatta), jotka on määritelty luottamuksellisiksi niiden luovutuksen 

yhteydessä (”luottamukselliset tiedot”). 
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Jos rahoituksen saaja pyytää, virasto voi suostua siihen, että tiedot pidetään edelleen 

luottamuksellisina mainitun neljän vuoden määräajan jälkeen. 

 

Jos tiedot on määritelty luottamuksellisiksi vain suullisesti, niitä pidetään luottamuksellisina 

vain, jos niiden luottamuksellisuus vahvistetaan kirjallisesti 15 päivän kuluessa niiden 

luovutuksesta. 

 

Jolleivät osapuolet toisin sovi, ne voivat käyttää luottamuksellisia tietoja ainoastaan 

sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.  

 

Rahoituksen saaja voi luovuttaa luottamuksellisia tietoja henkilöstölleen, oikeussubjekteille, 

joilla on pääomayhteys tai oikeudellinen yhteys rahoituksen saajaan, tai 

kumppaniorganisaatioille ainoastaan, jos 

 

(a) niiden on saatava tiedot sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja 

 

(b) niitä sitoo luottamuksellisuutta koskeva velvoite. 

 

Tämä ei muuta 37 artiklassa esitettyjä turvallisuutta koskevia velvoitteita, joita sovelletaan 

edelleen.  

 

Virasto voi luovuttaa luottamuksellisia tietoja henkilöstölleen sekä muille EU:n toimielimille 

ja elimille. Se voi luovuttaa luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille, jos 

 

(a) tämä on välttämätöntä sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai EU:n taloudellisten 

etujen suojaamiseksi ja  

 

(b) tietojen vastaanottajia sitoo luottamuksellisuutta koskeva velvoite.  

 

Komission on myös annettava unionin toimielinten, elinten ja laitosten, jäsenvaltioiden tai 

assosioituneiden maiden käyttöön tuloksia koskevat tiedot osallistumista koskevista 

säännöistä annetun asetuksen N:o 1290/2013
14

 4 artiklassa esitettyjen ehtojen mukaisesti.  

 

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; 

 

                                                 
14  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1290/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, 

tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten 

levittämistä koskevista säännöistä (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 81). 
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(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 – TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT VELVOITTEET 

 

37.1 Tulokset, joihin liittyy turvallisuussuositus  

 

[VAIHTOEHTO 1, jos sovellettavissa avustukseen: Rahoituksen saajan on noudatettava 

liitteessä 1 esitettyjä turvallisuussuosituksia. 

 

Tulosten luovuttamista ja levittämistä rajoittavien turvallisuussuositusten osalta rahoituksen 

saajan on – ennen tulosten luovuttamista tai levittämistä kolmannelle osapuolelle (mukaan 

lukien liitännäisosallistujat) – pyydettävä kirjallista hyväksyntää virastolta. 

 

Jos turvallisuuskonteksti muuttuu, rahoituksen saajan on välittömästi ilmoitettava asiasta 

virastolle ja tarvittaessa pyydettävä liitteen 1 muuttamista (ks. 55 artikla). ] 

 

[VAIHTOEHTO 2: Ei sovelleta] 

 

37.2 Turvaluokitellut tiedot  

 

[VAIHTOEHTO 1, jos sovellettavissa avustukseen: Rahoituksen saajan on noudatettava 

liitteessä 1 esitettyä turvaluokitusta (turvallisuusnäkökohtia koskeva kirje (Security Aspect 

Letter, SAL) ja turvaluokitusohjeet (Security Classification Guide, SCG)). 

 

Turvaluokiteltuja tietoja on käsiteltävä turvallisuusnäkökohtia koskevan kirjeen (SAL) ja 

päätöksen N:o 2015/444
15

 mukaisesti, kunnes turvaluokitus poistetaan.  

 

Turvaluokiteltuja tuloksia käsittäviä toimeen kuuluvia tehtäviä ei voida suorittaa 

alihankintana ilman viraston nimenomaista kirjallista etukäteishyväksyntää. 

 

Jos turvallisuuskonteksti muuttuu, rahoituksen saajan on välittömästi ilmoitettava asiasta 

virastolle ja tarvittaessa pyydettävä liitteen 1 muuttamista (ks. 55 artikla).] 

 

[VAIHTOEHTO 2: Ei sovelleta] 

 

                                                 
15 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n 

turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä. 
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37.3 Toiminta, johon liittyy kaksikäyttötuotteita tai vaarallisia materiaaleja ja aineita 

 

[VAIHTOEHTO 1, jos sovellettavissa avustukseen: Toiminnan, johon liittyy 

kaksikäyttötuotteita tai vaarallisia materiaaleja tai aineita, on oltava sovellettavan EU:n, 

kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön mukaista.  

 

Ennen toiminnan aloittamista rahoituksen saajan on toimitettava virastolle (ks. 52 artikla) 

kopio EU:n, kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön nojalla tarvittavasta vienti- tai 

siirtoluvasta.] 

 

[VAIHTOEHTO 2: ei sovelleta] 

 

37.4 Laiminlyönnin seuraukset 

 

[VAIHTOEHTO 1, jota käytetään, jos 37.1, 37.2 ja/tai 37.3 kohtaa voidaan soveltaa: Jos 

rahoituksen saaja laiminlyö tämän artiklan mukaisia velvoitteitaan, avustusta voidaan 

pienentää (ks. 43 artikla).  

 

Tällaiset laiminlyönnit voivat johtaa myös 6 luvussa mainittuihin muihin toimenpiteisiin.] 

 

[VAIHTOEHTO 2: ei sovelleta] 

 

38 ARTIKLA – TOIMEN EDISTÄMINEN – EU:N RAHOITUKSEN NÄKYVYYS 

 

38.1 Rahoituksen saajan viestintätoiminta 

 

38.1.1 Velvoite edistää toimea ja sen tuloksia 

 

Rahoituksen saajan on edistettävä toimea ja sen tuloksia antamalla kohdennettua tietoa 

moninkertaiselle yleisölle (mukaan lukien tiedotusvälineet ja suuri yleisö) strategisella ja 

tehokkaalla tavalla.  

 

Tämä ei muuta 29 artiklan mukaisia levittämistä koskevia velvoitteita, 36 artiklan mukaisia 

luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita tai 37 artiklan mukaisia turvallisuutta koskevia 

velvoitteita, joita sovelletaan edelleen. 

 

Ennen sellaisen viestintätoiminnan käynnistämistä, jonka odotetaan näkyvän valtavirran 

tiedotusvälineissä, rahoituksen saajan on ilmoitettava asiasta virastolle (ks. 52 artikla).  

 

38.1.2 EU:n rahoituksesta tiedottaminen – Velvoite ja oikeus käyttää EU:n tunnusta 

 

Jollei virasto pyydä tai sovi toisin tai jollei se ole mahdotonta, toimeen liittyvässä 

viestintätoiminnassa (myös sähköisessä muodossa, sosiaalisessa mediassa jne.) ja 

avustuksella rahoitettavissa infrastruktuureissa, laitteistoissa ja tärkeimmissä tuloksissa on: 

 

(a) esitettävä EU:n tunnus ja 

 

(b)  esitettävä seuraava maininta: 
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Viestintätoimissa: ”Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin 

Horisontti 2020 -ohjelmasta Marie Skłodowska-Curie -avustussopimuksen nro [numero] mukaisesti.” 

 

Infrastruktuurissa, laitteistoissa ja tärkeimmissä tuloksissa: ”Tämä [infrastruktuuri][laitteisto][lisää 

tuloksen tyyppi] kuuluu hankkeeseen, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin tutkimuksen ja 

innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelmasta Marie Skłodowska-Curie -avustussopimuksen nro [numero] 

mukaisesti.” 

 

Jos EU:n tunnus sijoitetaan jonkin toisen logon läheisyyteen, sen on oltava asianmukaisen 

näkyvässä asemassa.  

 

Rahoituksen saaja voi tämän artiklan mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi käyttää EU:n 

tunnusta ilman, että sen täytyy hankkia virastolta etukäteishyväksyntää. 

 

Tämä ei kuitenkaan anna sille yksinomaista käyttöoikeutta.  

 

Se ei myöskään voi varata EU:n tunnusta tai samankaltaista merkkiä tai logoa rekisteröimällä 

tai muulla tavalla.  

 

38.1.3  Vastuuvapauslauseke, jossa virasto ja komissio vapautetaan vastuusta 

 

Toimeen liittyvän viestintätoiminnan yhteydessä on mainittava, että esitetyt näkemykset ovat 

yksinomaan tekijöiden omia ja että virasto ja komissio eivät vastaa viestinnän yhteydessä 

esitettyjen tietojen käytöstä. 

 

 

38.2 Viraston ja komission viestintätoiminta 

 

38.2.1 Oikeus käyttää rahoituksen saajan materiaaleja, asiakirjoja tai tietoja  

 

Virasto ja komissio voivat käyttää viestintä- ja julkaisutoiminnassaan toimeen liittyviä tietoja, 

asiakirjoja, erityisesti julkaistavia tiivistelmiä, ja julkisia suoritteita sekä muuta materiaalia, 

kuten kuvia tai audiovisuaalista materiaalia, joita ne saavat rahoituksen saajalta (myös 

sähköisessä muodossa olevia).  

 

Tämä ei muuta 36 artiklan mukaisia luottamuksellisuutta koskevia velvoitteita tai 37 artiklan 

mukaisia turvallisuutta koskevia velvoitteita, joita sovelletaan edelleen. 

 

Jos näiden materiaalien, asiakirjojen tai tietojen käyttö kuitenkin vaarantaisi rahoituksen 

saajan oikeutettuja etuja, rahoituksen saaja voi pyytää, ettei virasto tai komissio käytä niitä 

(ks. 52 artikla).  

 

Rahoituksen saajan materiaalien, asiakirjojen ja tietojen käyttöoikeus kattaa seuraavat: 

 

(a) käyttö omaan tarkoitukseen (erityisesti niiden antaminen virastolle tai komissiolle 

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 osittain); 
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(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, 

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
16

 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 

käyttötapojen osalta, jos tämä on tarpeen viraston tai komission viestintä- ja 

julkaisutoimintaa varten. 

 

Jos käyttöoikeuteen sovelletaan kolmannen osapuolen (mukaan lukien rahoituksen saajan 

henkilöstö) oikeuksista johtuvia rajoituksia, rahoituksen saajan on varmistettava, että se 

täyttää tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa (erityisesti tarvittavan hyväksynnän 

saaminen kyseisiltä kolmansilta osapuolilta). 

 

Virasto tai komissio lisää tarvittaessa seuraavat tiedot (mikäli rahoituksen saajat toimittavat 

ne):  

 
”© – [vuosi] – [tekijänoikeuden haltijan nimi]. Kaikki oikeudet pidätetään. Lisenssi on 

myönnetty tutkimuksen toimeenpanovirastolle (REA) ja [Euroopan unionille 

(EU)][Euratomille] tietyin edellytyksin.” 

 

 

38.3 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.  

 

                                                 
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi, EYVL L 145, 

31.5.2001, s. 43. 
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39 ARTIKLA – HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY  

 

39.1 Viraston ja komission suorittama henkilötietojen käsittely  

 

Virasto tai komissio käsittelee kaikkia sopimukseen liittyviä henkilötietoja asetuksen 

N:o 45/2001
17

 mukaisesti ja viraston tai komission tietosuojasta 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 julkaistavassa tietosuojaselosteessa 

(-selosteissa) 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 sovellettavan 

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 

tietosuojaseloste (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. 

 

 

40 ARTIKLA – VIRASTOLTA OLEVIEN MAKSUSAATAVIEN SIIRTÄMINEN  

 

                                                 
17 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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Rahoituksen saaja ei voi siirtää virastolta olevia maksusaatavia kolmannelle osapuolelle, 

paitsi jos virasto hyväksyy siirron perustellun, kirjallisen pyynnön perusteella.  

 

Jos virasto ei ole hyväksynyt siirtoa tai sen ehtoja ei noudateta, siirrolla ei ole mitään 

vaikutusta siihen. 

 

Siirto ei missään olosuhteissa vapauta rahoituksen saajaa sen velvoitteista virastoa kohtaan. 

 

 

5 LUKU RAHOITUKSEN SAAJAN TEHTÄVIEN JA VASTUIDEN JAKO  – 

SUHDE TÄYDENTÄVIIN RAHOITUKSEN SAAJIIN – SUHDE 

YHTEISEEN TOIMEEN OSALLISTUVIIN KUMPPANEIHIN 

 

41 ARTIKLA – RAHOITUKSEN SAAJAN TEHTÄVIEN JA VASTUIDEN JAKO  – 

SUHDE TÄYDENTÄVIIN RAHOITUKSEN SAAJIIN – SUHDE 

YHTEISEEN TOIMEEN OSALLISTUVIIN KUMPPANEIHIN 

 

41.1 Tehtävä ja vastuu virastoon nähden  

 

Rahoituksen saajalla on täysi vastuu toimen toteutuksesta ja sopimuksen noudattamisesta.  

 

Rahoituksen saajan on itse 

 

(a) seurattava, että toimi toteutetaan asianmukaisesti (ks. 7 artikla); 

 

(b) ilmoitettava virastolle välittömästi kaikista tapahtumista tai olosuhteista, jotka 

todennäköisesti vaikuttavat merkittävästi tai viivyttävät toimen toteutusta (ks. 

17 artikla); 

 

(c) toimitettava suoritteet ja raportit virastolle (ks. 19 ja 20 artikla);  

 

(d)  toimitettava virastolle hyvissä ajoin kaikki sen tarvitsemat asiakirjat ja tiedot  

 

eikä se saa delegoida näitä tehtäviä tai antaa niitä toimeksi alihankintana kolmansille 

osapuolille (ml. oikeussubjektit, joilla on pääomayhteys tai oikeudellinen yhteys rahoituksen 

saajaan, sekä kumppaniorganisaatiot). 

 

41.2 Tehtävien ja vastuiden sisäinen jako 

 

Ei sovelleta 

 

41.3 Rahoituksen saajien väliset sisäiset järjestelyt – Konsortiosopimus 

 

Ei sovelleta 

 

41.4 Suhde täydentäviin rahoituksen saajiin – yhteistyösopimus  

 

Ei sovelleta 
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41.5 Suhde yhteiseen toimeen osallistuviin kumppaneihin – Koordinointisopimus 

 

Ei sovelleta 

 

 

6 LUKU KUSTANNUSTEN HYLKÄÄMINEN – AVUSTUKSEN 

LEIKKAAMINEN – TAKAISINPERINTÄ – SEURAAMUKSET – 

VAHINGOT – KESKEYTTÄMINEN – PÄÄTTÄMINEN – 

YLIVOIMAINEN ESTE  

 

 

1 JAKSO KUSTANNUSTEN HYLKÄÄMINEN – AVUSTUKSEN 

PIENENTÄMINEN – TAKAISINPERINTÄ – SEURAAMUKSET 

 

42 ARTIKLA – MUIDEN KUIN TUKIKELPOISTEN KUSTANNUSTEN 

HYLKÄÄMINEN 

 

42.1 Ehdot 

 

Virasto hylkää – [VAIHTOEHTO, kun kyse on toimesta, jossa on useampi kuin yksi 

raportointijakso: väli- tai] loppumaksun suorittamisen yhteydessä tai myöhemmin – 

kustannukset, jotka eivät ole tukikelpoisia (ks. 6 artikla) etenkin tarkastusten, arviointien, 

tilintarkastusten tai tutkimusten perusteella (ks. 22 artikla). 

 

Hylkääminen voi perustua myös muita avustuksia koskeviin havaintoihin, jotka 

laajennetaan koskemaan tätä avustusta (ks. 22.5.2 artikla).  

 

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

 

Kustannukset, jotka eivät ole tukikelpoisia, hylätään kaikilta osin. 

 

Jos kustannusten hylkääminen ei johda takaisinperintään (ks. 44 artikla), virasto 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 kustannusten hylkääminen johtaa takaisinperintään, virasto noudattaa 44 artiklassa 

tarkoitettua kuulemismenettelyä antamalla tiedoksi ennakkokirjeen. 

 

42.3 Vaikutukset 

 

Jos virasto hylkää kustannukset [VAIHTOEHTO, kun kyse on toimesta, jossa on useampi 

kuin yksi raportointijakso: väli- tai] loppumaksun suorittamisen yhteydessä, se vähentää 

ne rahoitusta koskevassa [välivaiheen tai] yhteenvetoselvityksessä tai lopullisessa 

yhteenvetoselvityksessä ilmoitetusta toimea koskevista tukikelpoisten kustannusten 

kokonaismäärästä (ks. 20.3 ja 20.4 artikla). Se laskee sen jälkeen [väli- tai] loppumaksun 

määrän 21.3 tai 21.4 artiklan mukaisesti.    
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[VAIHTOEHTO, kun kyse on toimesta, jossa on useampi kuin yksi raportointijakso: Jos 

virasto hylkää – välimaksun suorittamisen jälkeen mutta ennen loppumaksun 

suorittamista – rahoitusta koskevassa välivaiheen yhteenvetoselvityksessä ilmoitetut 

kustannukset, se vähentää ne seuraavassa rahoitusta koskevassa välivaiheen 

yhteenvetoselvityksessä tai lopullisessa yhteenvetoselvityksessä ilmoitetusta toimen 

tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä. Se laskee sen jälkeen väli- tai loppumaksun 

määrän 21.3 tai 21.4 artiklan mukaisesti.    

 

Jos virasto hylkää kustannukset loppumaksun suorittamisen jälkeen, se vähentää hylätyn 

määrän rahoitusta koskevassa [(lopullisessa]] yhteenvetoselvityksessä ilmoitetusta 

tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä. Se laskee sen jälkeen lopullisen tarkistetun 

avustuksen määrän 5.4 artiklan mukaisesti.  

 

 

43 ARTIKLA – AVUSTUKSEN PIENENTÄMINEN 

 

43.1 Ehdot 

 

Virasto voi – loppumaksun suorittamisen yhteydessä tai myöhemmin – pienentää 

avustuksen enimmäismäärää (ks. 5.1 artikla), jos  

 

(a) rahoituksen saaja (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa sitä tai tehdä 

päätöksiä sen puolesta) on syyllistynyt 

 

(i) huomattaviin virheisiin, sääntöjenvastaisuuksiin tai petoksiin tai 

 

(ii) myöntämismenettelyn tai sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä 

velvoitteiden vakaviin laiminlyönteihin (ml. toimen sääntöjenvastainen 

toteutus, väärien tietojen antaminen, vaadittujen tietojen toimittamatta 

jättäminen ja eettisten periaatteiden rikkominen) tai 

 

(b) rahoituksen saaja (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa sitä tai tehdä 

päätöksiä sen puolesta) on syyllistynyt – sille vastaavin ehdoin myönnettyjen muiden 

EU:n tai Euratomin avustusten yhteydessä – järjestelmällisiin tai toistuviin virheisiin, 

sääntöjenvastaisuuksiin, petoksiin tai velvoitteiden vakaviin laiminlyönteihin, jotka 

vaikuttavat merkittävästi tähän avustukseen (muita avustuksia koskevat havainnot, 

jotka laajennetaan koskemaan tätä avustusta; ks. 22.5.2 artikla). 

 

43.2 Vähennettävä määrä – Laskeminen – Menettely 

 

Vähennettävä määrä suhteutetaan virheiden, sääntöjenvastaisuuksien tai petosten 

vakavuuteen tai velvoitteiden rikkomisen vakavuuteen.  

 

Ennen avustuksen pienentämistä virasto antaa rahoituksen saajalle virallisesti tiedoksi 

”ennakkokirjeen”, jossa se:  

 

- tiedottaa aikomuksestaan pienentää avustusta ja määrästä, jonka se aikoo vähentää, 

sekä sen syistä ja 
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- pyytää esittämään mahdolliset huomautukset 30 päivän kuluessa ilmoituksen 

saamisesta.  

 

Jos virasto ei saa asiaa koskevia huomautuksia tai jos se päättää pienentää avustusta 

saamistaan huomautuksista huolimatta, se antaa virallisen vahvistuksen avustuksen 

pienentämisestä (ja tarvittaessa maksettavia määriä koskevan ilmoituksen; ks. 21 artikla). 

 

43.3 Vaikutukset  

 

Jos virasto pienentää avustusta loppuerän maksamisen yhteydessä, se laskee toimen 

pienennetyn avustuksen määrän ja määrittää sen jälkeen maksettavan loppuerän suuruuden 

(ks. 5.3.4 ja 21.4 artikla). 

 

Jos virasto pienentää avustusta loppumaksun suorittamisen jälkeen, se laskee lopullisen 

tarkistetun avustuksen määrän (ks. 5.4 artikla). Jos lopullinen tarkistettu avustus on pienempi 

kuin lopullinen avustus, virasto perii erotuksen takaisin (ks. 44 artikla).  

 

 

44 ARTIKLA – AIHEETTOMASTI MAKSETTUJEN MÄÄRIEN 

TAKAISINPERINTÄ 

 

44.1 Takaisinperittävä määrä – Laskeminen – Menettely 

 

Virasto vaatii palauttamaan – loppumaksun suorittamisen yhteydessä tai myöhemmin – 

sopimuksen mukaan aiheettomasti maksetut määrät.  

 

44.1.1 Takaisinperintä rahoituksen saajan osallistumisen päättymisen jälkeen 

 

Ei sovelleta 

 

44.1.2 Takaisinperintä loppumaksun yhteydessä 

 

Jos loppumaksu suoritetaan takaisinperintänä (ks. 21.4 artikla), virasto antaa rahoituksen 

saajalle virallisesti tiedoksi ennakkokirjeen, jossa se:  

 

- tiedottaa aikomuksestaan periä liikaa maksettu määrä loppumaksun yhteydessä ja 

esittää asiaa koskevat perusteet;  

 

- ilmoittaa, että se aikoo vähentää perittävän määrän takuurahastoon siirretystä 

määrästä, ja 

 

- pyytää esittämään mahdolliset huomautukset 30 päivän kuluessa ilmoituksen 

vastaanottamisesta.  

 

Jos huomautuksia ei esitetä tai jos virasto päättää periä määrät takaisin saamistaan 

huomautuksista huolimatta, se vahvistaa takaisinperinnän (ja esittää maksettavia määriä 

koskevan ilmoituksen; ks. 21.5 artikla) ja: 
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- maksaa takaisin perittävän määrän ja takuurahastoon siirretyn määrän välisen 

erotuksen, jos erotus on positiivinen tai 

 

- antaa rahoituksen saajalle virallisesti tiedoksi veloitusilmoituksen takaisin perittävän 

määrän ja takuurahastoon siirretyn määrän välisestä erotuksesta, jos erotus on 

negatiivinen. Ilmoituksessa vahvistetaan myös maksuehdot ja -päivä.  

 

Jos maksua ei suoriteta veloitusilmoituksessa vahvistettuun määräpäivään mennessä, virasto 

tai komissio perii määrän takaisin:  

  

(a) vähentämällä sen – ilman rahoituksen saajan hyväksyntää – määristä, jotka viraston, 

komission tai muun toimeenpanoviraston on määrä maksaa rahoituksen saajalle (EU:n 

tai Euratomin talousarviosta). 

 

Poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa EU:n taloudellisten etujen suojaaminen sitä 

edellyttää, virasto tai komissio voi vähentää palautettavan määrän maksuista ennen 

veloitusilmoituksessa vahvistettua maksupäivää; 

 

(b) perimällä maksun takuurahastosta. Virasto tai komissio antaa rahoituksen saajalle 

virallisesti tiedoksi veloitusilmoituksen takuurahaston puolesta ja perii saatavan 

takaisin: 

 

(i) ei sovelleta 

 

(ii) ryhtymällä oikeustoimiin (ks. 57 artikla) tai tekemällä 

täytäntöönpanokelpoisen päätöksen EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) 299 artiklan ja varainhoitoasetuksen N:o 966/2012 79 artiklan 

2 kohdan nojalla. 

 

Jos maksua ei suoriteta veloitusilmoituksessa vahvistettuun määräpäivään mennessä, 

takaisinperittävään määrään (ks. edellä) lisätään 21.11 artiklan mukainen viivästyskorko, 

jota peritään veloitusilmoituksessa vahvistetun maksupäivän ja sen päivän väliseltä ajalta, 

jona virasto tai komissio saa maksun koko määrästä. 

 

Osasuorituksesta hyvitetään ensin kulut, maksut ja viivästyskorot ja vasta sen jälkeen 

velkapääoma. 

 

Rahoituksen saaja vastaa takaisinperintämenettelyn pankkimaksuista, jollei asiaan sovelleta 

direktiiviä 2007/64/EY. 

 

44.1.3 Takaisinperintä loppumaksun suorittamisen jälkeen  

 

Jos tarkistettu lopullinen avustusmäärä (ks. 5.4 artikla) on pienempi kuin avustuksen 

lopullinen määrä, rahoituksen saajan on maksettava erotus takaisin virastolle. 

 

Virasto antaa rahoituksen saajalle virallisesti tiedoksi ennakkokirjeen, jossa se: 

 

- tiedottaa tälle aikomuksestaan periä saatavat ja esittää asiaa koskevat perusteet ja 
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- pyytää esittämään mahdolliset huomautukset 30 päivän kuluessa ilmoituksen 

saamisesta.  

 

Jos huomautuksia ei esitetä tai jos virasto päättää periä saatavat takaisin saamistaan 

huomautuksista huolimatta, se vahvistaa takaisin perittävän määrän ja antaa rahoituksen 

saajalle virallisesti tiedoksi veloitusilmoituksen. Ilmoituksessa vahvistetaan myös 

maksuehdot ja -päivä.  

 

Jos maksua ei suoriteta veloitusilmoituksessa vahvistettuun määräpäivään mennessä, virasto 

tai komissio perii määrän takaisin:  

  

(a) vähentämällä sen – ilman rahoituksen saajan hyväksyntää – määristä, jotka viraston, 

komission tai muun toimeenpanoviraston on määrä maksaa rahoituksen saajalle (EU:n 

tai Euratomin talousarviosta). 

 

Poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa EU:n taloudellisten etujen suojaaminen sitä 

edellyttää, virasto tai komissio voi vähentää palautettavan määrän maksuista ennen 

veloitusilmoituksessa vahvistettua maksupäivää; 

 

(b) perimällä maksun takuurahastosta. Virasto tai komissio antaa rahoituksen saajalle 

virallisesti tiedoksi veloitusilmoituksen takuurahaston puolesta ja perii saatavan 

takaisin: 

  

(i) ei sovelleta 

 

(ii) ryhtymällä oikeustoimiin (ks. 57 artikla) tai tekemällä 

täytäntöönpanokelpoisen päätöksen EU:n toiminnasta tehdyn 

sopimuksen (SEUT) 299 artiklan ja varainhoitoasetuksen N:o 966/2012 

79 artiklan 2 kohdan nojalla. 

 

Jos maksua ei suoriteta veloitusilmoituksessa vahvistettuun määräpäivään mennessä, 

takaisinperittävään määrään (ks. edellä) lisätään 21.11 artiklan mukainen viivästyskorko, 

jota peritään veloitusilmoituksessa vahvistetun maksupäivän ja sen päivän väliseltä ajalta, 

jona virasto tai komissio saa maksun koko palautettavasta määrästä. 

 

Osasuorituksesta hyvitetään ensin kulut, maksut ja viivästyskorot ja vasta sen jälkeen 

velkapääoma. 

 

Rahoituksen saaja vastaa takaisinperintämenettelyn pankkimaksuista, jollei asiaan sovelleta 

direktiiviä 2007/64/EY. 

 

45 ARTIKLA – HALLINNOLLISET SEURAAMUKSET 

 

Sopimuspohjaisten toimenpiteiden lisäksi virasto tai komissio voi myös määrätä hallinnollisia 

seuraamuksia varainhoitoasetuksen N:o 966/2012 106 artiklan ja 131 artiklan 4 kohdan 

nojalla (ts. sulkemalla pois tulevista hankintasopimuksista, avustuksista, palkinnoista ja 

asiantuntijasopimuksista ja/tai määräämällä taloudellisia seuraamuksia). 
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2 JAKSO VASTUU VAHINGOISTA 

 

46 ARTIKLA – VASTUU VAHINGOISTA  

 

46.1 Viraston vastuu 

 

Virasto ei vastaa rahoituksen saajalle tai kolmansille osapuolille sopimuksen 

täytäntöönpanosta aiheutuneista vahingoista, vakava laiminlyönti mukaan luettuna. 

 

Virasto ei vastaa rahoituksen saajan tai toimeen osallistuvien kolmansien osapuolten 

sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä aiheuttamista vahingoista.  

 

46.2 Rahoituksen saajan vastuu 

 

Ylivoimaisen esteen tapauksia lukuun ottamatta (ks. 51 artikla) rahoituksen saajan on 

korvattava virastolle vahingot, jotka sille aiheutuvat toimen täytäntöönpanon seurauksena tai 

jotka johtuvat siitä, ettei toimen täytäntöönpanossa ole noudatettu kaikilta osin sopimusta.  

 

 

3 JAKSO LYKKÄÄMINEN JA IRTISANOMINEN TAI PÄÄTTÄMINEN 

 

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) raporttia ei ole toimitettu, se ei ole täydellinen tai se edellyttää lisätietoa tai 

 

(c) kustannusselvityksessä esitettyjen kustannusten tukikelpoisuus on epäselvä ja on 

tehtävä uusia tarkastuksia, arviointeja, tilintarkastuksia tai tutkimuksia. 

 

47.2 Menettely 

 

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.  
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Jos maksujen määräaikaa on lykätty 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 maksuja kokonaan tai osittain, jos 

 

(a) rahoituksen saaja (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa sitä tai tehdä 

päätöksiä sen puolesta) on syyllistynyt tai sen epäillään syyllistyneen 

 

(i) huomattaviin virheisiin, sääntöjenvastaisuuksiin tai petoksiin tai 

 

(ii) myöntämismenettelyn tai sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä 

velvoitteiden vakaviin laiminlyönteihin (ml. toimen sääntöjenvastainen 

toteutus, väärien tietojen antaminen, vaadittujen tietojen toimittamatta 

jättäminen ja eettisten periaatteiden rikkominen) tai 

 

(b) rahoituksen saaja (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa sitä tai tehdä 

päätöksiä sen puolesta) on syyllistynyt – sille vastaavin ehdoin myönnettyjen muiden 

EU:n tai Euratomin avustusten yhteydessä – järjestelmällisiin tai toistuviin virheisiin, 

sääntöjenvastaisuuksiin, petoksiin tai velvoitteiden vakaviin laiminlyönteihin, jotka 

vaikuttavat merkittävästi tähän avustukseen (muita avustuksia koskevat havainnot, 

jotka laajennetaan koskemaan tätä avustusta; ks. 22.5.2 artikla).  

 

Jos lykkääminen koskee loppumaksun suorittamista, kyseessä olevan määrän (määrien) 

maksaminen tai takaisinperintä – sen jälkeen, kun lykkääminen päättyy – katsotaan 

loppumaksun suorittamiseksi, joka päättää toimen. 

 

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 maksujen 

lykkäämisestä. Muussa tapauksessa se 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. 
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[VAIHTOEHTO, kun kyse on toimesta, jossa on useampi kuin yksi raportointijakso: 

Lykkäyksen aikana väliraportti (-raportit) kaikilta raportointijaksoilta lukuun ottamatta 

viimeistä jaksoa (ks. 20.3 artikla) eivät saa sisältää kustannusselvityksiä. Rahoituksen saajan 

on sisällytettävä selvitykset seuraavaan väliraporttiin sen jälkeen, kun lykkäys päättyy tai – 

jos lykkäys ei ole päättynyt ennen toimen päättymistä – viimeiseen väliraporttiin.] 

 

Rahoituksen saaja voi lykätä toimen täytäntöönpanoa (ks. 49.1 artikla) tai irtisanoa 

sopimuksen (ks. 50.1 ja 50.2 artikla). 

 

 

49 ARTIKLA – TOIMEN TOTEUTUKSEN LYKKÄÄMINEN  

 

49.1 Toimen toteutuksen lykkääminen rahoituksen saajan aloitteesta 

 

49.1.1 Ehdot – Menettely 

 

49.1.1.1 Rahoituksen saaja voi lykätä toimen toteutusta kokonaan tai osittain, jos 

poikkeukselliset olosuhteet – etenkin ylivoimainen este (ks. 51 artikla) – tekevät toimen 

toteutuksesta mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa.  

 

Tällöin rahoituksen saajan on viipymättä ilmoitettava virastolle virallisesti lykkäyksestä (ks. 

52 artikla) ja esitettävä: 

 

(a) asiaa koskevat perustelut ja  

 

(b) arvio toimen uudelleenalkamisen ajankohdasta. 

 

Lykkäys tulee voimaan sinä päivänä, jona virasto saa asiasta ilmoituksen. 

 

Kun olosuhteet sallivat toimen uudelleenaloittamisen, rahoituksen saajan on ilmoitettava 

asiasta viipymättä virastolle virallisesti ja pyydettävä, että sopimukseen tehdään muutos, 

jolla vahvistetaan toimen uudelleenalkamisen ajankohta, jatketaan toimen kestoa ja tehdään 

muut tarvittavat muutokset toimen mukauttamiseksi uuteen tilanteeseen (ks. 55 artikla) – 

jollei rahoituksen saajan sopimusta ole irtisanottu tai osallistumista päätetty (ks. 50 artikla). 

 

Lykkäys päättyy muutoksessa esitettynä toimen uudelleenalkamispäivänä. Kyseinen 

ajankohta voi olla aikaisempi kuin muutoksen voimaantulopäivä.  

 

Toimen toteutuksen lykkäämisestä aiheutuneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia (ks. 6 

artikla).  

 

49.1.1.2 Rahoituksen saaja voi pyytää toimen (tai sen osan) toteutuksen lykkäämistä 

ammatillisista, henkilökohtaisista tai perhesyistä (mukaan lukien perhevapaat). 

 

Tätä tarkoitusta varten rahoituksen saajan on esitettävä virallisesti muutosta koskeva pyyntö 

(tarvittavien muutosten tekemistä ja uudelleenalkamispäivän määrittämistä varten) 55 artiklan 

mukaisesti. 

 

Lykkäys alkaa muutoksessa esitettynä päivänä.  
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Toimen toteutuksen lykkäämisestä aiheutuneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia (ks. 6 

artikla).  

 

49.2 Toimen toteutuksen lykkääminen viraston aloitteesta 

 

49.2.1 Ehdot 

 

Virasto voi lykätä toimen toteutusta kokonaan tai osittain, jos 

 

(a) rahoituksen saaja (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa sitä tai tehdä 

päätöksiä sen puolesta) on syyllistynyt tai sen epäillään syyllistyneen 

 

(i) huomattaviin virheisiin, sääntöjenvastaisuuksiin tai petoksiin tai 

 

(ii) myöntämismenettelyn tai sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä 

velvoitteiden vakaviin laiminlyönteihin (ml. toimen sääntöjenvastainen 

toteutus, väärien tietojen antaminen, vaadittujen tietojen toimittamatta 

jättäminen ja eettisten periaatteiden rikkominen); 

 

(b) rahoituksen saaja (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa sitä tai tehdä 

päätöksiä sen puolesta) on syyllistynyt – sille vastaavin ehdoin myönnettyjen muiden 

EU:n tai Euratomin avustusten yhteydessä – järjestelmällisiin tai toistuviin virheisiin, 

sääntöjenvastaisuuksiin, petoksiin tai velvoitteiden vakaviin laiminlyönteihin, jotka 

vaikuttavat merkittävästi tähän avustukseen (muita avustuksia koskevat havainnot, 

jotka laajennetaan koskemaan tätä avustusta; ks. 22.5.2 artikla), tai  

 

(c) epäillään, ettei toimella ole enää tieteellistä tai teknologista merkitystä. 

 

49.2.2 Menettely 

 

Ennen toimen toteutuksen lykkäämistä virasto ilmoittaa asiasta virallisesti rahoituksen 

saajalle ja: 

 

- tiedottaa tälle aikomuksestaan lykätä toimen toteutusta 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 ilmoittaa virallisesti, ettei menettelyä jatketa.  

 

Lykkäys tulee voimaan viiden päivän kuluttua siitä, kun rahoituksen saaja on saanut asiaa 

koskevan ilmoituksen (tai ilmoituksessa vahvistettuna myöhäisempänä ajankohtana). 

 

Se päättyy, kun toimen uudelleenaloittamisen ehdot täyttyvät.  
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Rahoituksen saajalle ilmoitetaan asiasta virallisesti, ja sopimukseen tehdään muutos, jolla 

vahvistetaan toimen uudelleenalkamisen ajankohta, jatketaan toimen kestoa ja tehdään muut 

tarvittavat muutokset toimen mukauttamiseksi uuteen tilanteeseen (ks. 55 artikla) – jollei 

sopimusta ole jo irtisanottu (ks. 50 artikla). 

 

Lykkäys päättyy muutoksessa esitettynä toimen uudelleenalkamispäivänä. Kyseinen 

ajankohta voi olla aikaisempi kuin muutoksen voimaantulopäivä.  

 

Lykkäyksestä aiheutuneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia (ks. 6 artikla).   

 

Rahoituksen saaja ei voi vaatia vahingonkorvauksia viraston aloitteesta tehdystä lykkäyksestä 

(ks. 46 artikla). 

 

Toimen toteutuksen lykkäämisellä ei ole vaikutusta viraston oikeuteen irtisanoa sopimus (ks. 

50 artikla), pienentää avustusta tai periä takaisin aiheettomasti maksetut määrät (ks. 43 ja 

44 artikla). 

 

50 ARTIKLA – SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN  

 

50.1 Sopimuksen irtisanominen rahoituksen saajan aloitteesta  

 

50.1.1 Ehdot ja menettely 

 

Rahoituksen saaja voi irtisanoa sopimuksen. 

 

Rahoituksen saajan on viipymättä ilmoitettava virastolle virallisesti sopimuksen 

irtisanomisesta (ks. 52 artikla) ja esitettävä: 

 

- asiaa koskevat perustelut ja  

 

- sopimuksen irtisanomisen voimaantulon ajankohta. Kyseisen ajankohdan on oltava 

myöhäisempi kuin ilmoituksen päivämäärä. 

 

Jos irtisanomiselle ei esitetä perusteluja tai jos virasto katsoo, että esitetyt irtisanomisen 

perusteet eivät ole riittäviä, on katsottava, että sopimus on ”irtisanottu sääntöjen 

vastaisesti”. 

 

Irtisanominen tulee voimaan ilmoituksessa vahvistettuna päivänä. 

 

50.1.2 Vaikutukset 

 

Rahoituksen saajan on – 60 päivän kuluessa osallistumisen päättämisen voimaantulosta – 

esitettävä [VAIHTOEHTO 1, kun kyse on toimesta, jossa raportointijaksoja on vain yksi: 

20.3 artiklassa tarkoitettu raportti] [VAIHTOEHTO 2, kun kyse on toimesta, jossa on 

useampi kuin yksi raportointijakso:: 

 

(i) väliraportti (avoimen raportointijakson osalta irtisanomiseen asti; ks. 20.3 artikla) ja 

 

(ii) loppuraportti (ks. 20.4 artikla). ] 
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Jos virasto ei saa raportteja määräaikaan mennessä (ks. edellä), ainoastaan [VAIHTOEHTO 

1, kun kyse on toimesta, jossa raportointijaksoja on vain yksi: raporttiin] [VAIHTOEHTO 

2, kun kyse on toimesta, jossa on useampi kuin yksi raportointijakso: hyväksyttyyn 

väliraporttiin] sisällytetyt kustannukset otetaan huomioon. 

 

Virasto laskee avustuksen lopullisen määrän (ks. 5.3 artikla) ja loppumaksun (ks. 21.4 

artikla) toimitet(t)u(je)n raport(t)i(e)n perusteella. Ainoastaan ennen irtisanomista aiheutuneet 

kustannukset ovat tukikelpoisia (ks. 6 artikla). Osallistumisen päättämisen jälkeen 

toteutettavien hankkeiden kustannukset eivät ole tukikelpoisia. 

 

Sääntöjenvastainen irtisanominen voi johtaa avustuksen pienentämiseen (ks. 43 artikla). 

 

Rahoituksen saajan velvoitteet (etenkin 20, 22 ja 23 artikla, 4 luvun 3 jakso sekä 36, 37, 38, 

40, 42, 43 ja 44 artikla) pysyvät voimassa osallistumisen päättämisen jälkeen.  

 

50.2 Yhden tai useamman rahoituksen saajan osallistumisen päättäminen 

rahoituksen saajien aloitteesta  

 

Ei sovelleta 

 

50.3 Sopimuksen irtisanominen viraston aloitteesta 

 

50.3.1 Ehdot 

 

Virasto voi irtisanoa sopimuksen, jos: 

 

(a) ei sovelleta; 

 

(b) jokin rahoituksen saajaa (tai oikeussubjektia, jolla on pääomayhteys tai oikeudellinen 

yhteys rahoituksen saajaan) koskeva oikeudellinen, rahoitukseen liittyvä, tekninen, 

organisatorinen tai omistukseen liittyvä muutos on omiaan vaikuttamaan merkittävästi 

toimen toteuttamiseen tai viivästyttämään sitä tai asettaa kyseenalaiseksi avustuksen 

myöntämisen; 

 

(c) ei sovelleta;  

 

(d) toimen toteuttaminen on mahdotonta ylivoimaisen esteen vuoksi (ks. 51 artikla) tai 

rahoituksen saaja lykkää toimen toteutusta (ks. 49.1 artikla) ja joko: 

 

(i) toimen aloittaminen uudelleen on mahdotonta tai 

 

(ii) sopimukseen tehtävät muutokset asettaisivat kyseenalaiseksi avustuksen 

myöntämispäätöksen tai loukkaisivat hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun 

periaatetta; 

 

(e) rahoituksen saaja on konkurssissa tai selvitystilassa taikka on keskeyttänyt 

liiketoimintansa tai sille on vahvistettu akordi tai sitä koskeva konkurssi- tai 

akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä tai se on muun vastaavan 
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kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn 

alainen; 

 

(f) rahoituksen saaja (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa tai tehdä 

päätöksiä sen puolesta) on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan 

virheeseen, joka voidaan näyttää toteen millä tahansa perusteella; 

 

(g) rahoituksen saaja ei noudata verotusta ja sosiaaliturvaa koskevia kansallisia sääntöjä;  

 

(h) toimella ei ole enää tieteellistä tai teknologista merkitystä; 

 

(i) ei sovelleta;  

 

(j) ei sovelleta;  

 

(k) rahoituksen saaja (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa tai tehdä 

päätöksiä sen puolesta) on syyllistynyt petokseen, lahjontaan tai osallistunut 

rikollisjärjestöön, rahanpesuun tai muuhun laittomaan toimintaan; 

 

(l) rahoituksen saaja (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa tai tehdä 

päätöksiä sen puolesta) on syyllistynyt 

 

(i) huomattaviin virheisiin, sääntöjenvastaisuuksiin tai petokseen tai  

 

(ii) myöntämismenettelyn tai sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä 

velvoitteiden vakavaan laiminlyöntiin (ml. toimen sääntöjenvastainen 

toteutus, väärien tietojen antaminen, vaadittujen tietojen toimittamatta 

jättäminen ja eettisten periaatteiden rikkominen); 

 

(m) rahoituksen saaja (tai luonnollinen henkilö, jolla on valtuudet edustaa tai tehdä 

päätöksiä sen puolesta) on syyllistynyt – sille vastaavin ehdoin myönnettyjen muiden 

EU:n tai Euratomin avustusten yhteydessä – järjestelmällisiin tai toistuviin virheisiin, 

sääntöjenvastaisuuksiin, petoksiin tai velvoitteiden vakaviin laiminlyönteihin, jotka 

vaikuttavat merkittävästi tähän avustukseen (muita avustuksia koskevat havainnot, 

jotka laajennetaan koskemaan tätä avustusta; ks. 22.5.2 artikla); 

 

(n) rahoituksen saaja ei viraston nimenomaisesta pyynnöstä huolimatta pyydä 

sopimuksen muuttamista kumppaniorganisaation tai sellaisen oikeussubjektin 

osallistuminen päättämiseksi, jolla on pääomayhteys tai oikeudellinen yhteys 

rahoituksen saajaan, kun kyseinen organisaatio tai oikeussubjekti on jossakin e, f, g, 

k, l tai m alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa, ja sen tehtävien jakamiseksi uudelleen; 

 

(o) rahoituksen saaja ei ole aloittanut tointa tai ilmoittanut toimen varsinaista 

aloituspäivää 3 artiklassa mainitun ajankohdan kuluessa; 

 

(p)  tutkija ei voi jatkaa tutkijakoulutustoiminnan toteuttamista tai on syyllistynyt 

petokseen, mukaan lukien väärien tietojen antaminen tai tointa varten vaadittavien 

tietojen antamatta jättäminen. 
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50.3.2  Menettely 

 

Ennen sopimuksen irtisanomista virasto ilmoittaa asiasta virallisesti rahoituksen saajalle ja:  

 

- tiedottaa tälle aikomuksestaan irtisanoa sopimus tai päättää osallistuminen ja sen 

perusteista sekä 

 

- kehottaa tätä esittämään huomautuksia 30 päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta ja – 

jos kyse on edellä esitetystä l kohdan ii alakohdasta – tiedottamaan virastolle 

toimenpiteistä, joilla varmistetaan sopimuksen velvoitteiden noudattaminen.   

 

Jos virasto ei saa asiaa koskevia huomautuksia tai jos se päättää panna menettelyn täytäntöön 

saamistaan huomautuksista huolimatta, se antaa rahoituksen saajalle virallisesti tiedoksi 

vahvistuksen sopimuksen irtisanomisesta tai osallistumisen päättämisestä ja sen 

voimaantulon ajankohdasta. Muussa tapauksessa se ilmoittaa virallisesti, ettei menettelyä 

jatketa.  

 

Sopimuksen irtisanominen tai osallistumisen päättäminen tulee voimaan: 

 

- kun kyse on edellä b, e, g ja h kohdan, l kohdan ii alakohdan sekä o kohdan 

mukaisesta sopimuksen irtisanomisesta tai osallistumisen päättämisestä: 

vahvistuksesta annettavassa ilmoituksessa mainittuna ajankohtana (ks. edellä); 

 

- kun kyse on edellä d, f ja k kohdan, l kohdan i alakohdan sekä m tai p kohdan 

mukaisesta sopimuksen irtisanomisesta tai osallistumisen päättämisestä: sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona rahoituksen saaja saa vahvistuksesta annettavan ilmoituksen. 

 

50.3.3 Vaikutukset  

 

Rahoituksen saajan on – 60 päivän kuluessa irtisanomisen voimaantulosta – esitettävä 

[VAIHTOEHTO 1, kun kyse on toimesta, jossa raportointijaksoja on vain yksi: 20.3 

artiklassa tarkoitettu raportti] [VAIHTOEHTO 2, kun kyse on toimesta, jossa on useampi 

kuin yksi raportointijakso: 

 

(i) väliraportti (viimeisen avoimen raportointijakson osalta irtisanomiseen asti; 

ks. 20.3 artikla) ja 

 

(ii) loppuraportti (ks. 20.4 artikla).] 

 

Jos sopimus irtisanotaan raporttien toimittamista koskevan velvoitteen laiminlyönnin 

vuoksi (ks. 20.8 artikla ja 50.3.1 artiklan l kohta), rahoituksen saaja ei voi toimittaa 

raportteja irtisanomisen jälkeen. 

 

Jos virasto ei saa raportteja määräaikaan mennessä (ks. edellä), ainoastaan 

[VAIHTOEHTO 1, kun kyse on toimesta, jossa raportointijaksoja on vain yksi: 

raporttiin] [VAIHTOEHTO 2, kun kyse on toimesta, jossa on useampi kuin yksi 

raportointijakso: hyväksyttyyn väliraporttiin] sisällytetyt kustannukset otetaan 

huomioon. 
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Virasto laskee avustuksen lopullisen määrän (ks. 5.3 artikla) ja loppumaksun (ks. 21.4 

artikla) toimitettujen raporttien perusteella. Ainoastaan ennen irtisanomisen 

voimaantuloa aiheutuneet kustannukset ovat tukikelpoisia (ks. 6 artikla). Osallistumisen 

päättämisen jälkeen toteutettavien hankkeiden kustannukset eivät ole tukikelpoisia. 

 

Tällä ei ole vaikutusta viraston oikeuteen pienentää avustusta (ks. 43 artikla) tai määrätä 

hallinnollisia seuraamuksia (45 artikla).  

 

Rahoituksen saaja ei voi vaatia vahingonkorvauksia, jos virasto irtisanoo sopimuksen 

(ks. 46 artikla). 

 

Rahoituksen saajan velvoitteet (etenkin 20, 22 ja 23 artikla, 4 luvun 3 jakso sekä 36, 37, 

38, 40, 42, 43 ja 44 artikla) pysyvät voimassa osallistumisen päättämisen jälkeen.  

 

 

4 JAKSO YLIVOIMAINEN ESTE 

 

51 ARTIKLA – YLIVOIMAINEN ESTE  

 

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan mitä tahansa tilannetta tai tapahtumaa, joka: 

 

- estää sopimuspuolta täyttämästä sen tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,  

 

- on ennalta arvaamaton, poikkeuksellinen tapahtuma, joka ei ole sopimuspuolten 

hallittavissa, 

 

- ei johdu sopimuspuolten (tai toimeen osallistuvien kolmansien osapuolten) virheestä 

tai huolimattomuudesta ja 

 

- osoittautuu väistämättömäksi asianmukaisesta huolellisuudesta huolimatta.  

 

Seuraaviin seikkoihin ei voida vedota ylivoimaisena esteenä: 

 

- palvelun puutteet, laitteen tai materiaalin viat tai niiden toimitusta viivästyttävät 

seikat, elleivät ne ole välittömästi seurausta ylivoimaisesta esteestä, 

 

- työmarkkinakiistat tai lakot tai 

 

- taloudelliset vaikeudet. 

 

Tilanteesta, joka muodostaa ylivoimaisen esteen, on ilmoitettava virallisesti toiselle 

sopimuspuolelle viipymättä ja mainittava esteen laatu, arvioitu kesto ja odotettavissa olevat 

vaikutukset. 

 

Sopimuspuolten on ryhdyttävä viipymättä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin rajoittaakseen 

ylivoimaisesta esteestä aiheutuvaa vahinkoa ja tehtävä parhaansa jatkaakseen toimen 

toteuttamista mahdollisimman pian. 
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Sopimuspuolen ei katsota rikkoneen sopimuksen mukaisia velvoitettaan, jos velvoitteen 

täyttämättä jättäminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä.  

 

 

7 LUKU  LOPPUMÄÄRÄYKSET 

 

52 ARTIKLA – SOPIMUSPUOLTEN VÄLINEN TIEDONVAIHTO 

 

52.1 Tiedonvaihdon muoto ja keinot  

 

Sopimukseen liittyvä tiedonvaihto (tiedot, pyynnöt, toimitukset, viralliset ilmoitukset) on: 

 

- tehtävä kirjallisesti ja  

 

- siinä on mainittava sopimuksen numero: 

 

Kaikessa tiedonvaihdossa on käytettävä osallistujaportaalin sähköistä 

tiedonvaihtojärjestelmää ja sen malleja ja lomakkeita.  

 

Jos virasto toteaa loppumaksun suorittamisen jälkeen, ettei virallista ilmoitusta ole avattu, 

tehdään toinen virallinen ilmoitus kirjattuna kirjeenä, johon on liitetty saantitodistus 

(”paperille laadittu virallinen ilmoitus”). Määräajat lasketaan toisen virallisen ilmoituksen 

ajankohdasta. 

 

Sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän avulla toteutettavaan viestintään osallistuvilla henkilöillä 

on oltava siihen ”osallistujaportaalin käytön ehtojen” mukainen valtuutus. Valtuutettujen 

henkilöiden nimeämiseksi rahoituksen saajalla on oltava – ennen tämän sopimuksen 

allekirjoittamista – oikeussubjektin nimeämä edustaja (legal entity appointed representative, 

LEAR). LEARin tehtävät vahvistetaan hänen nimityskirjeessään (ks. osallistujaportaalin 

käytön ehdot). 

 

Jos sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä on väliaikaisesti pois käytöstä, viraston ja komission 

verkkosivuilla annetaan ohjeita.   

 

52.2 Tiedonvaihdon päivämäärä  

 

Ilmoitus katsotaan tehdyksi, kun lähettävä sopimuspuoli on lähettänyt sen (päivä ja 

kellonaika, jolloin ilmoitus on lähetetty sähköisellä tiedonvaihtojärjestelmällä). 

 

Viralliset ilmoitukset, jotka toimitetaan sähköisellä tiedonvaihtojärjestelmällä, katsotaan 

tehdyksi, kun vastaanottava sopimuspuoli saa ne (aikaleiman osoittama päivä ja kellonaika, 

jolloin vastaanottava sopimuspuoli hyväksyy ne). Virallinen ilmoitus, jota ei ole hyväksytty 

10 päivän kuluessa sen lähettämisestä, katsotaan hyväksytyksi.  

 

Paperille laaditut viralliset ilmoitukset, jotka on lähetetty kirjallisena kirjeenä 

saantitodistusta vastaan (vain loppumaksun suorittamisen jälkeen), katsotaan tehdyksi joko: 

 

- postin rekisteröimänä toimituspäivänä tai 
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- postitoimistosta noutamisen määräaikana. 

  

Jos sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä on väliaikaisesti pois käytöstä, lähettävän 

sopimuspuolen ei voida katsoa laiminlyövän velvoitettaan lähettää ilmoitus tietyn määräajan 

kuluessa. 

 

52.3 Tiedonvaihdon osoitteet 

 

Sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään on kirjauduttava käyttämällä seuraavaa URL-osoitetta: 

 

[lisää URL] 

 

Virasto ilmoittaa rahoituksen saajalle virallisesti ennakkoon tähän URL-osoitteeseen 

tehtävistä muutoksista. 

 

Virastolle (ainoastaan loppumaksun suorittamisen jälkeen) osoitetut, paperille laaditut 

viralliset ilmoitukset on lähetettävä viraston verkkosivustolla ilmoitettuun viralliseen 

postitusosoitteeseen.  

 

Rahoituksen saajalle (ainoastaan loppumaksun suorittamisen jälkeen) osoitetut, paperille 

laaditut viralliset ilmoitukset on lähetettävä sen viralliseen osoitteeseen, joka on merkitty 

osallistujaportaalin rahoituksen saajan rekisteriin.  

 

53 ARTIKLA – SOPIMUKSEN TULKINTA  

 

53.1 Sopimusehtojen ensisijaisuus liitteisiin nähden 

 

Sopimusehtojen määräykset ovat ensisijaisia sopimuksen liitteisiin nähden. 

 

Liite 2 on ensisijainen liitteeseen 1 nähden. 

 

53.2 Erioikeudet ja vapaudet  

 

[VAIHTOEHTO 1, kun kyse on kansainvälisistä järjestöistä: Mitään tämän sopimuksen 

määräystä ei voida tulkita siten, että se tarkoittaisi rahoituksen saajalle sen 

perustamiskirjassa tai kansainvälisessä oikeudessa myönnetyistä erioikeuksista ja 

vapauksista luopumista.] 

 

[VAIHTOEHTO 2: ei sovelleta] 

 

 

54 ARTIKLA – JAKSOJEN, PÄIVÄMÄÄRIEN JA MÄÄRÄAIKOJEN 

LASKEMINEN  

 

Asetuksen N:o 1182/71
18

mukaisesti päivinä, kuukausina tai vuosina ilmaistut määräajat 

lasketaan tapahtuman toteutumisesta.  

                                                 
18 Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/71, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, määräaikoihin, 

päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä (EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1). 
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Päivää, jonka aikana tapahtuma toteutuu, ei lueta kyseiseen määräaikaan. 

 

 

55 ARTIKLA – SOPIMUKSEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET  

 

55.1 Ehdot 

 

Sopimusta voidaan muuttaa, jollei sopimusta muuteta siten, että sillä asetetaan 

kyseenalaiseksi avustuksen myöntämispäätös tai loukataan hakijoiden yhdenvertaisen 

kohtelun periaatetta.  

 

Kuka tahansa sopimuspuoli voi pyytää muutoksia.  

 

Rahoituksen saaja voi etenkin pyytää muutosta toimeen käytettyyn aikaan (työskentelyn 

muuttamista osa-aikaiseksi) henkilökohtaisista tai perhesyistä (mukaan lukien perhevapaat). 

 

55.2 Menettely 

 

Muutosta pyytävän sopimusosapuolen on esitettävä virallinen pyyntö toiselle osapuolelle (ks. 

52 artikla). 

 

Ilmoituksessa on esitettävä: 

 

(a) asiaa koskevat perustelut; 

 

(b) asiaa koskevat asiakirjatodisteet. 

 

Virasto voi pyytää lisätietoa. 

 

Muutospyynnön vastaanottavan sopimuspuolen on ilmoitettava virallisesti suostumuksestaan 

tai sen epäämisestä 45 päivän kuluessa ilmoituksen (tai muun viraston pyytämän lisätiedon) 

vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan pidentää, jos se on tarpeen pyynnön arvioimiseksi. 

Jos minkäänlaista ilmoitusta ei saada määräaikaan mennessä, pyyntö on katsottava hylätyksi. 

 

Muutos tulee voimaan sinä päivänä, jona virasto tai rahoituksen saaja allekirjoittaa 

sopimuksen, sen mukaan kumpi ajankohta on myöhemmin.  

 

Muutosta aletaan soveltaa sopimuspuolten kanssa sovittuna päivänä, tai jos siitä ei ole 

erikseen sovittu, muutoksen voimaantulopäivänä.  

 

56 ARTIKLA – SOPIMUKSEEN LIITTYMINEN 

 

Ei sovelleta 

 

56a ARTIKLA — SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN UUDELLE RAHOITUKSEN 

SAAJALLE 

 

56a.1 Ehdot 
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Rahoituksen saaja voi pyytää tutkijakoulutustoiminnan siirtämistä uudelle rahoituksen 

saajalle, jos painavat syyt vaikuttavat sen mahdollisuuksiin toteuttaa toimi (ilman, että sillä 

on oikeus saada tätä varten lisärahoitusta EU:lta). 

 

56a.2 Menettely 

 

Rahoituksen saajan on tehtävä virastolle virallinen muutospyyntö (ks. 55 artikla). 

 

Muutospyynnössä on oltava: 

 

- asiaa koskevat perustelut; 

 

- voimaantulon ajankohta; 

 

- tutkijan ja hänen valvojansa lausunto; 

 

- esitys tarvittavista muutoksista, mukaan lukien – tarvittaessa – uuden valvojan 

nimeäminen sekä uuden rahoituksen saajan lausunto, jossa se ilmoittaa hyväksyvänsä 

kaikki sopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet. 

 

Muutos alkaa muutoksessa esitettynä päivänä. 

 

56a.3 Vaikutukset 

 

Jos virasto hyväksyy muutospyynnön, sopimusta muutetaan tarpeellisten muutosten 

tekemiseksi siten, että edellisen rahoituksen saajan tehtävät voidaan jakaa uudelleen (ks. 

55 artikla). 

 

Tässä tapauksessa edellisen rahoituksen saajan on 

 

- siirrettävä välittömästi jäljellä oleva rahoitusosuus uudelle rahoituksen saajalle ja 

 

- toimitettava – 30 päivän kuluessa muutoksesta – ”siirtoraportti”, joka sisältää 

katsauksen työn edistymisestä sekä erillisen kustannusselvityksen (ks. 20 artikla). 

 

Avustuksen enimmäismäärä jaetaan edellisen ja uuden rahoituksen saajan kesken 

toteutuneiden yksiköiden määrän perusteella 6 artiklan mukaisesti. 

 

Edellisen ja uuden rahoituksen saajan on sovittava järjestelyistä, jotka koskevat teollis- ja 

tekijänoikeuksien hallintaa sekä muita sopimuksesta johtuvia seikkoja. 

 

Jos virasto katsoo, että ilmoitetut syyt eivät riitä siirron perusteluksi, se hylkää pyynnön ja 

ilmoittaa hylkäämisen syyt. 

 

57 ARTIKLA – SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITOJEN 

RATKAISEMINEN  

 

57.1 Sovellettava lainsäädäntö 
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[VAIHTOEHTO 1 (oletusvaihtoehto): Sopimukseen sovelletaan voimassa olevaa EU:n 

lainsäädäntöä, jota täydennetään tarvittaessa Belgian lainsäädännöllä.]  

 

[VAIHTOEHTO 2, kun kyse on kansainvälisistä järjestöistä, jotka eivät hyväksy 

lausekkeita sovellettavasta lainsäädännöstä: ei sovelleta.] 

 

[VAIHTOEHTO 3 kansainvälisille järjestöille, jotka hyväksyvät jonkin sovellettavaa 

lainsäädäntöä koskevan lausekkeen mutta eivät vakiolauseketta (EU:n + Belgian 

lainsäädäntö): Sopimukseen sovelletaan [sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä] [, jota 

täydennetään tarvittaessa] [[Belgian] [lisää muun jäsenvaltion tai EFTA-maan nimi] 

lainsäädännöllä] [ja tapauksen mukaan] [kansainvälisiin järjestöihin sovellettavan 

lainsäädännön yleisillä periaatteilla ja yleisen kansainvälisen oikeuden säännöillä].] 

 

57.2 Riitojen ratkaiseminen 

 

[VAIHTOEHTO 1 (oletusvaihtoehto): Jos sopimuksen tulkintaa, soveltamista ja 

voimassaoloa koskevaa riitaa ei voida ratkaista sovinnollisesti, unionin yleisellä 

tuomioistuimella – tai muutosta haettaessa unionin tuomioistuimella – on yksinomainen 

toimivalta. Tällaiset kanteet on nostettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(SEUT) 272 artiklan mukaisesti.] 

 

[VAIHTOEHTO 2, kun kyse on EU:n ulkopuolisesta rahoituksen saajasta (lukuun 

ottamatta sellaiseen assosioituneeseen maahan sijoittautuneita rahoituksen saajia, jonka 

kanssa on tehty Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskeva assosiaatiosopimus, jossa 

määrätään unionin tuomioistuimen yksinomaisesta toimivallasta): Jos sopimuksen 

tulkintaa, soveltamista ja voimassaoloa koskevaa riitaa ei voida ratkaista sovinnollisesti, 

toimivaltaisella Belgian tuomioistuimella on yksinomainen toimivalta.] 

 

[VAIHTOEHTO 3, kun kyse kansainvälisestä järjestöstä: Tämän sopimuksen tulkintaa, 

soveltamista tai voimassaoloa koskevat riidat saatetaan välimiesmenettelyyn, jos niitä ei 

voida ratkaista sovinnollisesti. Kummankin osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle 

virallisesti aikomuksestaan saattaa asia välimiesmenettelyyn sekä mainittava välimiehen 

nimi. Menettelyssä sovelletaan tämän sopimuksen voimaantulopäivänä voimassa olevia 

kansainvälisten järjestöjen ja valtioiden välisiä riitoja koskevia pysyvän 

välitystuomioistuimen valinnaisia välimiesmenettelysääntöjä. Kumpi tahansa osapuoli voi 

pyytää kirjallisesti pysyvän välitystuomioistuimen pääsihteeriä toimimaan nimittävänä 

viranomaisena. Välimiesoikeudenkäynti suoritetaan Brysselissä, ja välimiesmenettelyjen kieli 

on englanti. Välitystuomio sitoo kaikkia sopimuspuolia, eikä siitä voi valittaa.] 

  

Jos riita koskee hallinnollisia seuraamuksia, määrien vähentämistä maksuista tai SEUT-

sopimuksen 299 artiklan nojalla täytäntöönpantavaa päätöstä (ks. 44, 45 ja 46 artikla), 

rahoituksen saajan on vietävä asia unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi – tai 

muutosta haettaessa unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi – SEUT-sopimuksen 263 artiklan 

mukaisesti. Määrien vähentämistä maksuista ja täytäntöönpanokelpoisia päätöksiä koskevissa 

kanteissa vastaajana on oltava komissio (ei virasto). 

 

58 ARTIKLA – SOPIMUKSEN VOIMAANTULO 
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Sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona virasto tai rahoituksen saaja allekirjoittaa 

sopimuksen, sen mukaan kumpi ajankohta on myöhemmin.  

 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

  

Rahoituksen saajan puolesta     Viraston puolesta 

 

[asema/etunimi/sukunimi]    [etunimi/sukunimi] 

[sähköinen allekirjoitus]    [sähköinen allekirjoitus]  

 

Laadittu [suomeksi] [sähköinen aikaleima] Laadittu [suomeksi] [sähköinen 

aikaleima] 
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Rahoituksen saajat 
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8

1 Tukikelpoisuuden edellytyksistä ks. 6 artikla.

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

4 Välilliset kustannukset, jotka katetaan toiminta-avustuksella (joka on saatu mistä tahansa EU:n tai Euratomin rahoitusohjelmasta; ks. 6.3 artiklan b kohta) eivät ole tukikelpoisia avustussopimuksen nojalla. Siksi rahoituksen saaja, joka saa toiminta-avustuksen 

toimen keston aikana, ei voi ilmoittaa välillisiä kustannuksia toiminta-avustuksen kattamilta vuosilta/raportointijaksoilta (eli hallinnointikustannusten ja välillisten kustannusten yksikkökustannukset puolitetaan toiminta-avustuksen kattamalle ajanjaksolle 

osuvien henkilökuukausien osalta), paitsi jos se voi osoittaa, ettei toiminta-avustus kata mitään toimen kustannuksia.

5 Kustannuslajeista ks. 5 artikla.

6
 Tarkemmin yksikkökustannuksista ks. liite 2a Lisätietoa talousarviosta.

7  Yhteensä = yksikkökohtaiset kustannukset × yksiköiden lukumäärä (henkilökuukaudet).
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LIITE 2a 

 

LISÄTIETOA TALOUSARVIOSTA  

 
 Sinisellä merkityt ohjeet ja alaviitteet eivät näy tietojärjestelmän tuottamassa tekstissä (sisältävät 

vain sisäisiä ohjeita).  
 [Hakasulkeissa olevista] vaihtoehdoista tietojärjestelmä valitsee kulloinkin sovellettavan. 

Valitsematta jätetyt vaihtoehdot jäävät automaattisesti pois.  
 [Harmaalla hakasulkeissa oleviin] kenttiin (silloinkin, kun kenttä on osa edellisessä kohdassa 

tarkoitettua vaihtoehtoa) merkitään tarvittavat tiedot tietojärjestelmässä. 

 

Marie Skłodowska-Curie – yksikkökustannukset  

2. MSCA-IF – yksikkökustannukset  

Työhönotetun tutkijan kustannukset – elinkustannuskorvaus  

Yksiköt: tutkijan tutkijakoulutustoimintaan käyttämien kuukausien lukumäärä (’henkilökuukaudet’) 

Yksikkökustannus*: ks. liite 2 

* Määrä lasketaan seuraavasti: 

{[lisää MSCA-IF/MSCA-ITN-elinkustannuskorvaus ehdotuspyynnön ajankohtana voimassa olevasta 

pääasiallisesta työohjelmasta – MSCA]  

kerrottuna seuraavalla:  

[VAIHTOEHTO (oletusvaihtoehto): sen maan maakohtainen korjauskerroin, jossa tutkija otetaan 

työhön][VAIHTOEHTO, kun kyseessä ovat IF-global -apurahat: sen maan maakohtainen 

korjauskerroin, jossa kumppaniorganisaatio, joka toimii tutkijan isäntänä tilapäisen siirron ajan, sijaitsee 

(ulkomaanjakson osalta) ja sen maan maakohtainen korjauskerroin, jossa tutkija otetaan työhön 

(paluujakson osalta)]} 

Maakohtainen korjauskerroin (voimassa ehdotuspyynnön ajankohtana):  

EU:n jäsenvaltiot 

maa kerroin maa kerroin maa kerroin maa kerroin maa kerroin 

AT  104,8 %  DK  135,3 %  HR  97,5 %  LV  75,9 %  SE  111,7 %  

BE  100,0 %  EE  78,3 %  HU  76,2 %  MT  89,6 %  SI  86,1 %  

BG  71,5 %  EL  92,7 %  IE  113,5 %  NL  104,3 %  SK  82,6 %  

CY  91,8 %  ES  97,6 %  IT  106,7 %  PL  76,4 %  UK 120,3 %  

CZ  83,8 %  FI  116,6 %  LT 73,1 %  PT  89,1 %    

DE  98,8 %  FR  111,0 %  LU  100,0 %  RO  68,3 %    

 

H2020-ohjelmaan assosioituneet maat 

maa kerroin maa kerroin maa kerroin maa kerroin maa kerroin 

AL  76,1 %  FO  134,1 %  LI  110,0 %  MK  68,4 %  TR 86,6 % 

BA  73,6 %  IL  108,7 %  MD  61,1 %  NO  131,9 %    

CH  113,1 %  IS  116,6 %  ME  66,9 %  RS  67,1 %    

 

Muut maat 

maa kerroin maa kerroin maa kerroin maa kerroin maa kerroin 

AM  89,9 %  CU  83,8 %  JP  115,9 %  NI  57,3 %  TJ  64,9 %  

AO  114,6 %  CV  76,4 %  KE  78,1 %  NP  73,5 %  TL  78,3 %  

AR  58,5 %  DJ  93,4 %  KG  83,1 %  NZ  94,1 %  TN  70,5 %  

AU  105,0 %  DO  66,9 %  KH  70,5 %  PA  57,0 %  TO  85,0 %  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
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AZ  93,0 %  DZ  81,7 %  KR  105,2 %  PE  75,5 %  TT  74,1 %  

BB  116,6 %  EC  68,8 %  KZ  100,2 %  PG  83,0 %  TW  83,6 %  

BD  47,2 %  EG  48,6 %  LA  77,7 %  PH  65,8 %  TZ  65,2 %  

BF  93,8 %  ER  61,2 %  LB  86,4 %  PK  49,4 %  UA  92,3 %  

BJ  92,6 %  ET  85,2 %  LK  61,6 %  PS  100,4 %  UG  65,7 %  

BM  151,5 %  FJ  68,1 %  LR  100,1 %  PY  71,9 %  US  99,4 %  

BO  51,3 %  GA  113,1 %  LS  56,7 %  RU  115,5 %  UY  75,3 %  

BR  92,0 %  GE  89,5 %  LY  60,0 %  RW  87,3 %  UZ  51,4 %  

BW  55,3 %  GH  68,2 %  MA  83,5 %  SA  84,8 %  VE  70,0 %  

BY  65,0 %  GM  67,7 %  MG  80,0 %  SB  93,3 %  VN  51,1 %  

BZ  75,3 %  GN  60,4 %  ML  90,4 %  SD  65,1 %  VU  112,6 %  

CA  86,4 %  GT  78,8 %  MR  64,5 %  SG  102,5 %  WS  75,8 %  

CD  127,6 %  GW  102,7 %  MU  72,7 %  SL  85,2 %  XK  58,6 %  

CF  114,3 %  GY  58,9 %  MW  76,0 %  SN  86,2 %  YE  68,1 %  

CG  124,9 %  HK  93,8 %  MX  70,4 %  SR  50,6 %  ZA  55.8%  

CI  102,0 %  HN  69,0 %  MY  71,6 %  SV  74,3 %  ZM  66,4 %  

CL  67,1 %  HT  108,7 %  MZ  71,6 %  SY  74,8 %  ZW 47,2 % 

CM  103,3 %  ID  75,3 %  NA  68,3 %  SZ  56,8 %    

CN  85,0 %  IN  52,8 %  NC  128,9 %  TD  125,3 %    

CO  76,6 %  JM  94,9 %  NE  87,9 %  TG  88,7 %    

CR  76,7 %  JO  75,5 %  NG  92,4 %  TH  65,0 %    

 

Arvioitu yksiköiden lukumäärä: ks. liite 2 

Työhönotetun tutkijan (tutkijoiden) kustannukset – liikkuvuuskorvaus  

Yksiköt: tutkijan (tutkijoiden) tutkijakoulutustoimintaan käyttämien kuukausien lukumäärä 

(’henkilökuukaudet’) 

Yksikkökustannus1: ks. liite 2   

Arvioitu yksiköiden lukumäärä: ks. liite 2 

Työhönotetun tutkijan (tutkijoiden) kustannukset – perhelisä 

Yksiköt: tutkijan (tutkijoiden) tutkijakoulutustoimintaan käyttämien kuukausien lukumäärä 

(’henkilökuukaudet’) 

Yksikkökustannus2: ks. liite 2  

Arvioitu yksiköiden lukumäärä: ks. liite 2 

Institutionaaliset kustannukset – tutkimus-, koulutus- ja verkostoitumiskustannukset 

Yksiköt: tutkijan (tutkijoiden) tutkijakoulutustoimintaan käyttämien kuukausien lukumäärä 

(’henkilökuukaudet’) 

Yksikkökustannus3: ks. liite 2 

                                                 
1  Sama määrä kaikille rahoituksen saajille.  

Ehdotuspyynnön ajankohtana voimassa olevassa pääasiallisessa työohjelmassa – MSCA vahvistettu 

liikkuvuuskorvauksen määrä. 
2  Sama määrä kaikille rahoituksen saajille.  

Ehdotuspyynnön ajankohtana voimassa olevassa pääasiallisessa työohjelmassa – MSCA esitettyyn 

perhelisän määrään perustuva keskiarvo (puolet yksiköiden määrästä perhe mukaan lukien, puolet ilman). 
3  Sama määrä kaikille rahoituksen saajille.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
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Arvioitu yksiköiden lukumäärä: ks. liite 2 

 

Institutionaaliset kustannukset – hallinnointikustannukset ja välilliset kustannukset  

Yksiköt: tutkijan (tutkijoiden) tutkijakoulutustoimintaan käyttämien kuukausien lukumäärä 

(’henkilökuukaudet’) 

Yksikkökustannus4: ks. liite 2 

Arvioitu yksiköiden lukumäärä: ks. liite 2 

                                                                                                                                                        
Ehdotuspyynnön ajankohtana voimassa olevassa pääasiallisessa työohjelmassa – MSCA vahvistettu 

tutkimus-, koulutus- ja verkostoitumiskustannusten määrä. 
4  Sama määrä kaikille rahoituksen saajille.  

Ehdotuspyynnön ajankohtana voimassa olevassa pääasiallisessa työohjelmassa – MSCA vahvistettu 

hallinnointikustannusten ja välillisten kustannusten määrä. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
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ANNEX 3 

RAHOITUKSEN SAAJIEN LIITTYMISLOMAKE  

 

 

[Uuden rahoituksen saajan täydellinen virallinen nimi (lyhytnimi)], toimipaikka 

[täydellinen virallinen osoite], [VAIHTOEHTO rahoituksen saajille, joilla on ALV-

tunniste: ALV-tunniste [lisää numero]], (”rahoituksen saaja”), jota edustaa tämän 

liittymislomakkeen allekirjoittamista varten [etunimi ja sukunimi, asema],  

 

hyväksyy sen, että 

 

siitä tulee [rahoituksen saaja] nro [lisää rahoituksen saajan nro])  

 

avustussopimuksessa nro [lisää sopimusnumero] (”sopimus”),  

 

jonka sopimuspuolena on tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) (”virasto”) Euroopan 

komission (”komissio”) valtuutuksen perusteella, 

toimessa, jonka nimi on [lisää toimen nimi (lisää lyhenne)]   

 

Allekirjoittamalla tämän liittymislomakkeen rahoituksen saaja hyväksyy avustuksen ja 

suostuu toteuttamaan avustuksen sopimuksen mukaisesti ja noudattamaan kaikkia siinä 

vahvistettuja velvoitteita ja ehtoja [VAIHTOEHTO, kun on kyse uusista rahoituksen 

saajista: [päivämäärä][liittymislomakkeen allekirjoittamispäivä][muutoksen 

voimaantulopäivä] (jäljempänä ’liittymispäivä’) alkaen [LISÄVAIHTOEHTO, jos 

rahoituksen saajaa vaihdetaan osittaisen vastuun siirtämisen vuoksi: sekä hyväksyy 

yhteisvastuullisuuden aiheettomista maksuista, jotka on suoritettu [lisää edellisen 

rahoituksen saajan lyhytnimi]lle (eli takaisinperinnän)]] – jos [komissio][virasto] hyväksyy 

muutosta koskevan pyynnön]. 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

Uuden rahoituksen saajan puolesta                           

[asema/etunimi/sukunimi]                            

[sähköinen allekirjoitus] 

 

Laadittu [suomeksi] [sähköinen aikaleima]   
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väli l l iset 

kustannukset2

A.1 Elinkustannus-

korvaus

MALLI: LIITE 4 – H2020 MSCA-IF (YKSI RAHOITUKSEN SAAJA)

[RAHOITUKSEN SAAJAN [nimi] KUSTANNUSSELVITYS RAPORTOINTIJAKSOLTA [raportointijakso]

Tukikelpoiset
1

 kustannukset (budjettikohdittain) EU:n rahoitustuki

A. Työhönotetun tutkijan kustannukset
B.  Institutionaaliset 

kustannukset

Toimitetut tiedot ovat täydelliset, luotettavat ja oikeat.

Kustannuslaji 
3 Yksikkökustannukset Yksikkökustannukset Yksikkökustannukset Yksikkökustannukset Yksikkökustannukset

Rahoituksen saaja

Vakuutan, että tutkijalle osoitettujen korvausten kokonaismäärä (pakollisine vähennyksineen) on vähintään avustussopimuksen liitteessä 2 määritellyn elinkustannuskorvauksen, liikkuvuuskorvauksen ja perhelisän 

suuruinen.

Oletteko saaneet EU:n tai Euratomin toiminta-avustusta tämän raportointijakson aikana?     KYLLÄ  q  EI q  

Jos vastasitte kyllä, ilmoittakaa, kuinka moni yhteensä ilmoitetuista henkilökuukausista (ks. kohta Rahoituksen saaja yhteensä) osui toiminta-avustuksen kattamalle 

ajanjaksolle?

Rahoituksen saaja vakuuttaa seuraavaa:

A.2   

Liikkuvuuskorvaus

A.3 Perhelisä B.1. Tutkimus-, 

koulutus- ja 

verkostoitumis-

kustannukset

3 
Kustannuslajeista ks. 5 artikla.

4 Tarkemmin yksikkökustannuksista ks. liite 2a Lisätietoa talousarviosta.

5  Yhteensä = yksikkökohtaiset kustannukset × yksiköiden lukumäärä (henkilökuukaudet)

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).

i Ilmoittakaa kaikki tukikelpoiset kustannukset – toteutuneiden kustannusten, yksikkökustannusten ja kiinteämääräisten kustannusten osalta – vaikka niiden määrä ylittäisi alustavassa talousarviossa esitetyt kustannukset (ks. liite 2). 

Vain erillisissä kustannusselvityksissä ilmoitetut määrät voidaan ottaa huomioon sellaisten muiden kustannusten asemasta, jotka eivät ole tukikelpoisia.

1
 Tukikelpoisuuden edellytyksistä ks. 6 artikla

2 
Ilmoitettuihin välillisiin kustannuksiin ei voi kuulua summia, jotka katetaan toiminta-avustuksella (joka on saatu mistä tahansa EU:n tai Euratomin rahoitusohjelmasta; ks. 6.3 artiklan b kohta). Jos olette saaneet raportointijakson aikana 

toiminta-avustusta, välillisiä kustannuksia ei korvata niiden henkilökuukausien osalta, jotka osuvat toiminta-avustuksen kattamalle ajanjaksolle, paitsi jos voidaan osoittaa, ettei toiminta-avustus kata mitään toimen kustannuksia.
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MALLI: LIITE 4 – H2020 MSCA-IF (YKSI RAHOITUKSEN SAAJA) (GLOBAL FELLOWSHIP -APURAHAT)

[RAHOITUKSEN SAAJAN [nimi] KUSTANNUSSELVITYS RAPORTOINTIJAKSOLTA [raportointijakso]

Tukikelpoiset
1

 kustannukset (budjettikohdittain) EU:n rahoitustuki

A. Työhönotetun tutkijan kustannukset
B. Institutionaaliset 

kustannukset

Yksikkökustannukset Yksikkökustannukset

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

Rahoituksen saaja

Rahoituksen saaja yhteensä Rah. saaja yhteensä

Vakuutan, että tutkijalle osoitettujen korvausten kokonaismäärä (pakollisine vähennyksineen) on vähintään avustussopimuksen liitteessä 2 määritellyn elinkustannuskorvauksen, liikkuvuuskorvauksen ja perhelisän suuruinen.

Oletteko saaneet EU:n tai Euratomin toiminta-avustusta tämän raportointijakson aikana?    KYLLÄ  q  EI q  

Jos vastasitte kyllä, ilmoittakaa, kuinka moni yhteensä ilmoitetuista henkilökuukausista (ks. kohta Rahoituksen saaja yhteensä) osui toiminta-avustuksen kattamalle 

ajanjaksolle?

Rahoituksen saaja vakuuttaa seuraavaa:

Toimitetut tiedot ovat täydelliset, luotettavat ja oikeat.

Ilmoitetut kustannukset ovat tukikelpoisia (ks. 6 artikla).

Yksikkökustannukset

6 Käytetään jos kumppaniorganisaatio vaihtuu ulkomaanjakson aikana.

i Ilmoittakaa kaikki tukikelpoiset kustannukset – toteutuneiden kustannusten, yksikkökustannusten ja kiinteämääräisten kustannusten osalta – vaikka niiden määrä ylittäisi alustavassa talousarviossa esitetyt kustannukset (ks. liite 2). Vain erillisissä 

kustannusselvityksissä ilmoitetut määrät voidaan ottaa huomioon sellaisten muiden kustannusten asemasta, jotka eivät ole tukikelpoisia.

1
 Tukikelpoisuuden edellytyksistä ks. 6 artikla.

2 
 Ilmoitettuihin välillisiin kustannuksiin ei voi kuulua summia, jotka katetaan toiminta-avustuksella (joka on saatu mistä tahansa EU:n tai Euratomin rahoitusohjelmasta; ks. 6.3 artiklan b kohta). Jos olette saaneet raportointijakson aikana toiminta-avustusta, välillisiä 

kustannuksia ei korvata niiden henkilökuukausien osalta, jotka osuvat toiminta-avustuksen kattamalle ajanjaksolle, paitsi jos voidaan osoittaa, ettei toiminta-avustus kata mitään toimen kustannuksia.

3 
Kustannuslajeista ks. 5 artikla.

4 Tarkemmin yksikkökustannuksista ks. liite 2a Lisätietoa talousarviosta.

5 Yhteensä = yksikkökohtaiset kustannukset × yksiköiden lukumäärä (henkilökuukaudet)


