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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Το σύνολο προτάσεων για το «Ορίζων 2020» στηρίζει πλήρως τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020», όπου η έρευνα και η καινοτοµία εντοπίζονται ως κεντρικά στοιχεία
για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς.
Το σύνολο αποτελείται από προτάσεις για το πρόγραµµα-πλαίσιο «Ορίζων 2020»,
για ενιαία σειρά κανόνων συµµετοχής και διάδοσης, για ενιαίο ειδικό πρόγραµµα
εκτέλεσης του «Ορίζων 2020», καθώς και από ξεχωριστή πρόταση για τα µέρη του
«Ορίζων 2020» που αντιστοιχούν στη Συνθήκη Ευρατόµ.
Με σκοπό τη στήριξη της εµβληµατικής πρωτοβουλίας «Ένωση καινοτοµίας»1της
«Ευρώπη 2020» η βασική αρχή του «Ορίζων 2020» και των υπόψη κανόνων είναι η
υιοθέτηση στρατηγικότερης προσέγγισης στον τοµέα της έρευνας και της
καινοτοµίας. Όλα τα µέσα και τα µέτρα πολιτικής έχουν σκοπό να συµβάλουν στην
έρευνα και την καινοτοµία και να αναπτύξουν περαιτέρω τον Ευρωπαϊκό Χώρο
Έρευνας στον οποίο η γνώση, οι ερευνητές και η τεχνολογία κυκλοφορούν
ελεύθερα, και να επιταχύνουν την εµπορία και τη διάδοση της καινοτοµίας σε
ολόκληρη την Ενιαία αγορά.
Οι κανόνες που προτάθηκαν εκπονήθηκαν µε διττό στόχο:
–

Εξασφάλιση ενιαίου και επαρκώς ευέλικτου ρυθµιστικού πλαισίου το οποίο θα
καταστήσει ευκολότερη τη συµµετοχή, θα δηµιουργήσει συνεκτικότερο
σύνολο µέσων που καλύπτουν την έρευνα και την καινοτοµία και θα αυξήσει
τις επιστηµονικές και οικονοµικές επιπτώσεις µε ταυτόχρονη αποφυγή
επανάληψης άσκοπων προσπαθειών και του κατακερµατισµού.

–

Απλούστευση των όρων και διαδικασιών υπό το πρίσµα των συµµετεχόντων,
ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοτικότερη δυνατή υλοποίηση, λαµβανόµενης
υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης για όλους τους συµµετέχοντες.

Στους κανόνες συµµετοχής και διάδοσης έχουν εισαχθεί τα ακόλουθα νέα στοιχεία,
προκειµένου να τεθούν σε εφαρµογή οι ανωτέρω αρχές και να ευθυγραµµιστούν οι
κανόνες προς τα χαρακτηριστικά και τους στόχους του νέου προγράµµατοςπλαισίου:
–
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Οι κανόνες θα εφαρµοστούν σε όλα τα συστατικά στοιχεία του «Ορίζων
2020», περιλαµβανόµενων πρωτοβουλιών των άρθρων 185 και 187 της ΣΛΕΕ,
δράσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Προγράµµατος
ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας καθώς και δραστηριοτήτων του ΕΤΙ. Η
αναγκαία ευελιξία αντιστοίχως για τα διάφορα χαρακτηριστικά των δράσεων
έρευνας και καινοτοµίας εξασφαλίζεται µε τις ενδεδειγµένες παρεκκλίσεις και
µε την παροχή δυνατότητας ένταξης συγκεκριµένων λεπτοµερειών συµµετοχής
στα προγράµµατα εργασίας.

COM(2010) 546 τελικό, της 06.10.2010.
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–

Οι κανόνες συµµετοχής που αφορούν τη χρηµατοδότηση από την Ένωση
βασίζονται στον αναθεωρηµένο κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε τους κανόνες χρηµατοδότησης που ισχύουν στον
ετήσιο προϋπολογισµό της Ένωσης2, ο οποίος εκσυγχρόνισε και κατέστησε
αποδοτικότερο τον τρόπο µε τον οποίο είναι δυνατή η εφαρµογή των
πολιτικών της Ένωσης.

–

Έχουν αποσαφηνιστεί και απλουστευτεί οι οικονοµικού χαρακτήρα διατάξεις
που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση από την Ένωση υπό µορφή
επιχορηγήσεων.
Έτσι, τώρα καθορίζουν ενιαίο ποσοστό χρηµατοδότησης ανάλογα µε τον τύπο
δράσης χρηµατοδοτούµενης στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», χωρίς
διαφοροποίηση των συµµετεχόντων. Επίσης προτείνεται αυξηµένη χρήση
εφάπαξ ποσών, σταθερών ποσοστών και κλίµακας µοναδιαίων δαπανών.

–
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–

Για τις άµεσες δαπάνες, οι κανόνες προβλέπουν ευρεία αποδοχή των συνήθων
λογιστικών πρακτικών των δικαιούχων επιχορηγήσεων, µε την επιφύλαξη
ελάχιστου πλήθους οριακών προϋποθέσεων. Η συµφωνία επιχορήγησης θα
περιλαµβάνει περαιτέρω απλουστευτικές διατάξεις που εξασφαλίζουν στους
δικαιούχους ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών
που χρεώνονται σε δράσεις στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020». Οι υπόψη
απλουστευτικές διατάξεις θα περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, σαφή ορισµό των
απαιτήσεων καταγραφής χρόνου και αντικειµενικά στοιχεία αναφοράς για τις
ετήσιες παραγωγικές ώρες.

–

Για τις έµµεσες δαπάνες, ο υπολογισµός είναι ριζικά απλουστευµένος. Η
απόδοση προβλέπει σταθερό ποσοστό βασιζόµενο στις συνολικές άµεσες
επιλέξιµες δαπάνες των συµµετεχόντων, µε δυνατότητα δήλωσης δαπανών
όντως δηµιουργούµενων περιοριζόµενης σε µη κερδοσκοπικές νοµικές
οντότητες.

–

Οι κανόνες που εφαρµόζονται στις νέες µορφές χρηµατοδότησης επιτρέπουν
µεγαλύτερη ευελιξία, όπως και οι κανόνες που σχετίζονται µε έπαθλα
απονεµόµενα για την επίτευξη προκαθορισµένων στόχων ή κανόνες
σχετιζόµενοι µε προεµπορική προµήθεια και προµήθεια καινοτόµων λύσεων
καθως και εκείνοι που σχετίζονται µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα.

–

Με δεδοµένη την αποδεδειγµένη του αποτελεσµατικότητα ως µηχανισµού
διασφάλισης, το Ταµείο Εγγυήσεων που έχει συσταθεί µε βάση το Έβδοµο
πρόγραµµα-πλαίσιο θα ανανεωθεί για ολόκληρη τη διάρκεια του «Ορίζων
2020», µε σαφέστερους κανόνες και τη δυνατότητα επέκτασής του ώστε να
καλύπτει κινδύνους αναλαµβανόµενους σε δράσεις του προγράµµατοςπλαισίου Ευρατόµ.

–

Οι κανόνες που αφορούν τη διανοητική ιδιοκτησία, την εκµετάλλευση και τη
διάδοση έχουν µοντελοποιηθεί στις ευρέως αναγνωρισµένες διατάξεις του 7ου
ΠΠ µε περαιτέρω βελτιώσεις και διευκρινίσεις. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε εκ
νέου στην ανοικτή πρόσβαση σε δηµοσιεύσεις έρευνας και έγινε άνοιγµα για
πειράµατα µε ανοικτή πρόσβαση σε άλλα αποτελέσµατα. Το διευρυµένο πεδίο

ΕΕ L, , σ.
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εφαρµογής και οι νέες µορφές χρηµατοδότησης καθώς και η ανάγκη ευελιξίας
σε αυτό τον τοµέα των κανόνων έχουν ληφθεί υπόψη µε τη δυνατότητα
θέσπισης επιπλέον ή ειδικών διατάξεων, εφόσον είναι σκόπιµο. Έχουν
προβλεφθεί δικαιώµατα πρόσβασης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και, στον
τοµέα της έρευνας, για την ασφάλεια και για τα κράτη µέλη.
Επιπλέον, θα βελτιωθεί και θα τονωθεί η συµµετοχή νοµικών οντοτήτων
εγκαταστηµένων σε τρίτες χώρες καθώς και διεθνών οργανισµών σε δράσεις του
«Ορίζων 2020», σύµφωνα µε τους στόχους της διεθνούς συνεργασίας που εκτίθενται
στη Συνθήκη, σε βάση αµοιβαίων ωφεληµάτων και λαµβανόµενων υπόψη των
προϋποθέσεων για τη συµµετοχή οντοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
προγράµµατα τρίτων χωρών.
Εντός του σαφούς και σταθερού πλαισίου, οι συµµετέχοντες θα απολαύουν επιπλέον
ευελιξίας ώστε να προσδιορίζουν τις πλέον πρόσφορες εσωτερικές ρυθµίσεις για την
υλοποίηση των δράσεών τους. Με τον τρόπο αυτό θα ενθαρρύνεται και θα
διευκολύνεται η συµµετοχή όλων των συµφεροντούχων στην έρευνα,
περιλαµβανόµενων µικρών ερευνητικών µονάδων, και ειδικότερα ΜΜΕ.
2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Για τη σύνταξη της πρότασης λήφθηκαν πλήρως υπόψη οι απαντήσεις σε
εκτεταµένη δηµόσια διαβούλευση βασιζόµενη στην πράσινη βίβλο «Από τις
προκλήσεις στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη
χρηµατοδότηση της έρευνας και της καινοτοµίας στην ΕΕ», COM(2011)48.
∆ιατυπώθηκαν απόψεις από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, τα κράτη µέλη και ευρείες
κατηγορίες συµφεροντούχων από τη βιοµηχανία, τον ακαδηµαϊκό χώρο και την
κοινωνία των πολιτών.
Κατά τις διαβουλεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν εντοπίστηκαν τα ακόλουθα
εµπόδια:
–

Το σηµαντικότερο εµπόδιο κατά την άποψη των συµµετεχόντων είναι η
πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών σε συνδυασµό µε το διοικητικό
φόρτο.

–

Επίσης, οι συµµετέχοντες θεωρούν εξαιρετικά επαχθή την εφαρµογή
διαφορετικών σειρών κανόνων ανάλογα µε το ενωσιακό πρόγραµµα έρευνας
και καινοτοµίας και ζήτησαν µεγαλύτερη συνεκτικότητα κανόνων µεταξύ
µέσων.

–

Το τελευταίο σηµείο είναι η ανάγκη εισαγωγής της ισορροπίας
επικινδυνότητας/εµπιστοσύνης. Επί του παρόντος εξαιρετικά πολλές
διαδικασίες, ειδικότερα όσον αφορά τους οικονοµικούς ελέγχους, φαίνεται ότι
προορίζονται αποκλειστικά και µόνο για την εξασφάλιση πολύ χαµηλού
κινδύνου σφαλµάτων, αλλά έχουν ταυτοχρόνως ως αποτέλεσµα µηχανισµούς
ελέγχου που θεωρούνται δύσκαµπτοι και υπερβολικοί.

Οι βασικές αρχές που καθορίζονται µε τους υπόψη κανόνες έχουν αναθεωρηθεί µε
τυπική εκτίµηση επιπτώσεων.
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3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.1.

Νοµική βάση
Το νοµοθετικό πακέτο του «Ορίζων 2020» ενσωµατώνει απρόσκοπτα
δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας για την επίτευξη των στόχων πολιτικής.
Οι κανόνες συµµετοχής και διάδοσης θα βασίζονται στους τίτλους της ΣΛΕΕ
«Βιοµηχανία» και «Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και διάστηµα» (άρθρα 173,
183 και 188).

1.2.

Αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας
Η δέσµη «Ορίζων 2020» έχει σκοπό τη µεγιστοποίηση της προστιθέµενης αξίας και
επίδρασης από την ΕΕ, εστιάζοντας σε στόχους και δραστηριότητες που δεν
µπορούν να επιτευχθούν αποτελεσµατικά από τα κράτη µέλη µόνα. Οι κανόνες
συµµετοχής προορίζονται να διευκολύνουν την υλοποίηση της πρότασης «Ορίζων
2020», οπότε ισχύει η ανάλυση για την επικουρικότητα που περιέχεται εκεί.
Η αρχή της αναλογικότητας τηρείται στο βαθµό στον οποίο η απλούστευση και ο
εξορθολογισµός που προτείνονται εξασφαλίζουν ότι η δράση σε επίπεδο ΕΕ δεν θα
υπερβεί το ελάχιστο αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων διασφάλισης της
εκτέλεσης του «Ορίζων 2020».
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Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τη θέσπιση των κανόνων συµµετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020» –
Πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας και καινοτοµίας (2014-2020)»

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), και ιδίως
τα άρθρα 173, 183 και 188 δεύτερο εδάφιο,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου2,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το «Ορίζων 2020 - Πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας και καινοτοµίας (2014-2020)»
(«Ορίζων 2020») θεσπίστηκε µε τον κανονισµό [X] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της [X], σχετικά µε τη θέσπιση του «Ορίζων 2020» Πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας και καινοτοµίας3. Ο ενλόγω κανονισµός πρέπει να
συµπληρωθεί µε κανόνες συµµετοχής και διάδοσης.

(2)

Το «Ορίζων 2020» πρέπει να εκτελεστεί µε σκοπό να συµβάλει άµεσα στην επίτευξη
βιοµηχανικής υπεροχής, ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ευρώπη, και πρέπει να
αντικατοπτρίζει το στρατηγικό όραµα της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 6ης
Οκτωβρίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών
«Εµβληµατική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Ένωση

1
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καινοτοµίας»4, όπου η Επιτροπή δεσµεύεται να απλουστεύσει εκ βάθρων την
πρόσβαση συµµετεχόντων.
(3)

Το «Ορίζων 2020» πρέπει να στηρίζει τα επιτεύγµατα και τη λειτουργία του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στον οποίο ερευνητές, επιστηµονική γνώση και
τεχνολογία κυκλοφορούν ελεύθερα, µε ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ της Ένωσης
και των κρατών µελών, βασικά µε την εφαρµογή συνεκτικής σειράς κανόνων.

(4)

Οι κανόνες συµµετοχής και διάδοσης πρέπει να απηχούν επαρκώς τις συστάσεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συνοψίζονται στην «Έκθεση µε αντικείµενο την
απλούστευση της εκτέλεσης των προγραµµάτων-πλαισίων έρευνας»5, και του
Συµβουλίου όσον αφορά την απλούστευση της διαχείρισης και των
χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων των προγραµµάτων-πλαισίων έρευνας. Οι κανόνες
πρέπει να προσδίδουν συνέχεια στα απλουστευτικά µέτρα που ήδη εφαρµόζονται µε
βάση την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας (2007-2013)6, και να προχωρούν περαιτέρω στη µείωση του διοικητικού
φόρτου για τους συµµετέχοντες και της πολυπλοκότητας των διατάξεων οικονοµικού
χαρακτήρα ώστε να µειώνονται τα οικονοµικά σφάλµατα. Επίσης οι κανόνες πρέπει
να συνεκτιµούν δεόντως τα µελήµατα και τις συστάσεις της ερευνητικής κοινότητας,
όπως προκύπτουν από τη συζήτηση που προκλήθηκε µε την ανακοίνωση της
Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2010, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο,
την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών, µε αντικείµενο την απλούστευση της εφαρµογής των προγραµµάτων–
πλαισίων έρευνας7, και µε την επακόλουθη πράσινη βίβλο, της 9ης Φεβρουαρίου 2011,
«Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη
χρηµατοδότηση της έρευνας και της καινοτοµίας στην ΕΕ»8.

(5)

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνοχή µε άλλα χρηµατοδοτικά προγράµµατα της
Ένωσης, το «Ορίζων 2020» πρέπει να εκτελεστεί µε βάση τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
ΧΧ/ΧΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της […], σχετικά µε
τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που ισχύουν για τον ετήσιο προϋπολογισµό της
Ένωσης9, και µε βάση τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ.
Χ/Χ, της […], σχετικά µε την τροποποίηση των λεπτοµερών εφαρµοστικών κανόνων
του δηµοσιονοµικού κανονισµού10.

(6)

Πρέπει να εξασφαλιστεί ολοκληρωµένη προσέγγιση, µε συνάθροιση δραστηριοτήτων
καλυπτόµενων από το Έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας, το Πρόγραµµα-πλαίσιο
ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και
Τεχνολογίας (ΕΤΙ), ώστε να καταστεί ευκολότερη η συµµετοχή, να συγκροτηθεί
συνεκτικότερο σύνολο µέσων, και να αυξηθεί η επιστηµονική και οικονοµική

4

COM(2010) 546 τελικό, της 06.10.2010.
Έκθεση της επιτροπής για τη βιοµηχανία, την έρευνα και την ενέργεια, της 6ης Οκτωβρίου 2010,
εισηγητής: Maria da Graça Carvalho, P7_TA(2010)0401.
ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1.
COM(2010)187.
COM(2011)48.
ΕΕ L, , σ.
ΕΕ L, , σ.
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επιρροή, µε ταυτόχρονη αποφυγή άσκοπης επανάληψης προσπαθειών και
κατακερµατισµού. Πρέπει να εφαρµόζονται κοινοί κανόνες µε σκοπό την εξασφάλιση
συνεκτικού πλαισίου το οποίο θα διευκολύνει τη συµµετοχή σε προγράµµατα που
λαµβάνουν χρηµατοδοτική συνεισφορά της Ένωσης από τον προϋπολογισµό του
«Ορίζων 2020», περιλαµβανόµενων της συµµετοχής σε προγράµµατα που
διαχειρίζεται το ΕΤΙ, κοινών επιχειρήσεων ή άλλων σχηµάτων µε βάση το άρθρο 187
της ΣΛΕΕ ή της συµµετοχής σε προγράµµατα αναλαµβανόµενα από κράτη µέλη µε
βάση το άρθρο 185 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, πρέπει να εξασφαλιστεί η ευελιξία για
θέσπιση ειδικών κανόνων σε περιπτώσεις δικαιολογηµένες λόγω ειδικών αναγκών
των αντίστοιχων δράσεων και µε τη συγκατάθεση της Επιτροπής.

EL

(7)

∆ράσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού πρέπει να
σέβονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και να τηρούν τις αρχές που αναγνωρίζονται
µεταξύ άλλων από το Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αυτές οι δράσεις πρέπει να τηρούν όλες τις νοµικές υποχρεώσεις και αρχές
δεοντολογίας, στις οποίες περιλαµβάνεται η αποφυγή κάθε είδους λογοκλοπής.

(8)

Με συνέπεια προς τους στόχους της διεθνούς συνεργασίας, όπως περιγράφονται στα
άρθρα 180 και 186 της ΣΣΕΕ, πρέπει να προωθηθεί η συµµετοχή νοµικών οντοτήτων
εγκαταστηµένων σε τρίτες χώρες, καθώς και διεθνών οργανισµών. Η εφαρµογή αυτών
των κανόνων πρέπει να συµµορφώνεται προς τα µέτρα που θεσπίζονται µε βάση τα
άρθρα 75 και 215 της ΣΛΕΕ και να συµφωνεί µε τη διεθνή νοµοθεσία. Επιπλέον, η
εφαρµογή αυτών των κανόνων πρέπει να λαµβάνει δεόντως υπόψη τις προϋποθέσεις
συµµετοχής οντοτήτων της Ένωσης σε προγράµµατα τρίτων χωρών.

(9)

Αυτοί οι κανόνες συµµετοχής και διάδοσης πρέπει να παρέχουν συνεκτικό, περιεκτικό
και διαφανές πλαίσιο για την εξασφάλιση της κατά το δυνατόν αποδοτικότερης
εφαρµογής, λαµβανόµενης υπόψη της ανάγκης εύκολης πρόσβασης όλων των
συµµετεχόντων, ιδίως των ΜΜΕ, µε απλουστευµένες διαδικασίες. Η χρηµατοδοτική
συνδροµή της Ένωσης θα µπορούσε να παρέχεται υπό διάφορες µορφές.

(10)

Ο χειρισµός εµπιστευτικών δεδοµένων και διαβαθµισµένων πληροφοριών διέπεται
από ολόκληρη τη σχετική νοµοθεσία της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των
εσωτερικών κανονισµών των θεσµικών οργάνων, όπως η απόφαση 2001/844/ΕΚ,
ΕΚΑΧ, Ευρατόµ της Επιτροπής, της 29ης Νοεµβρίου 2001, για την τροποποίηση του
εσωτερικού κανονισµού της11 όσον αφορά τις διατάξεις περί ασφάλειας
διαβαθµισµένων πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(11)

Είναι απαραίτητο να καθορισθούν ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, οι οποίες
αφενός θα ισχύουν ως γενικός κανόνας και αφετέρου θα ανταποκρίνονται στις
ιδιαιτερότητες των δράσεων του «Ορίζων 2020». Ειδικότερα, πρέπει να καθορισθούν
κανόνες σχετικά µε το πλήθος συµµετεχόντων και τον τόπο εγκατάστασής τους. Στην
περίπτωση δράσης χωρίς τη συµµετοχή οντότητας εγκαταστηµένης σε κράτος µέλος,
πρέπει να επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα άρθρα 173 και 179
της ΣΛΕΕ.

11

OJ L 317 της 03.12.2001, όπως έχει τροποποιηθεί µε την απόφαση 2006/548/ΕΚ, Ευρατόµ (ΕΕ L 215
της 05.08.2006).
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(12)

Είναι αναγκαίος ο καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για χρηµατοδότηση από
την Ένωση συµµετεχόντων σε δράσεις του «Ορίζων 2020». Προκειµένου να µειωθεί
η πολυπλοκότητα των υφιστάµενων κανόνων χρηµατοδότησης και να επιτευχθεί
µεγαλύτερη ευελιξία στην εκτέλεση έργων, πρέπει να υιοθετηθεί απλουστευµένο
σύστηµα απόδοσης δαπανών µε αυξηµένη χρήση εφάπαξ ποσών, σταθερών ποσοστών
και κλιµάκων µοναδιαίας δαπάνης. Για λόγους απλούστευσης, σε κάθε τύπο δράσης
πρέπει να εφαρµόζεται ενιαίο ποσοστό απόδοσης χωρίς διαφοροποίηση ανάλογα µε
τον τύπο συµµετέχοντα.

(13)

Ειδικές προκλήσεις στον τοµέα της έρευνας και καινοτοµίας πρέπει να
αντιµετωπίζονται µε νέες µορφές χρηµατοδότησης όπως έπαθλα, προεµπορική
προµήθεια και δηµόσια προµήθεια καινοτόµων λύσεων, που απαιτούν ειδικούς
κανόνες.

(14)

Προκειµένου να τηρούνται ίσοι όροι για όλες τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά, πρέπει η χρηµατοδότηση που
προβλέπεται στο «Ορίζων 2020» να σχεδιάζεται σύµφωνα µε τους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων
δαπανών και να αποτρέπονται στρεβλώσεις αγοράς, όπως ο παραγκωνισµός της
ιδιωτικής χρηµατοδότησης, η δηµιουργία αναποτελεσµατικών µηχανισµών αγοράς ή η
διατήρηση µη αποδοτικών επιχειρήσεων.

(15)

Τα οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται µε αναλογικά
µέτρα κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου δαπάνης.

(16)

Το Ταµείο Εγγυήσεων των συµµετεχόντων, που συστάθηκε µε τον κανονισµό αριθ.
1906/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης
∆εκεµβρίου 2006, µε τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συµµετοχής επιχειρήσεων,
ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων στις δράσεις που αναλαµβάνονται βάσει του
έβδοµου προγράµµατος-πλαισίου και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών
αποτελεσµάτων (2007-2013)12, και το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή, έχει αποδειχθεί
σηµαντικός µηχανισµός που µετριάζει τους κινδύνους τους συνδεόµενους µε τα ποσά
που οφείλονται και δεν αποδίδονται από συµµετέχοντες αδυνατούντες να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Συνεπώς, πρέπει να συσταθεί νέο Ταµείο
Εγγυήσεων των συµµετεχόντων (Ταµείο). Για τη διασφάλιση αποδοτικότερης
διαχείρισης και καλύτερης κάλυψης κινδύνου των συµµετεχόντων, το Ταµείο πρέπει
να καλύπτει δράσεις του προγράµµατος που δροµολογείται µε την απόφαση αριθ.
1982/2006/ΕΚ, του προγράµµατος που δροµολογείται µε την απόφαση του
Συµβουλίου, της 18 ∆εκεµβρίου 2006, για το έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο
δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και κατάρτισης (2007 έως 2011) της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ)13, του προγράµµατος που δροµολογείται
µε την απόφαση […] του Συµβουλίου, της Χ 2011, σχετικά µε τη θέσπιση του
προγράµµατος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (20122013), καθώς και δράσεις του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 2020] και του
κανονισµού (Ευρατόµ) αριθ. XX/XX του Συµβουλίου, σχετικά µε το πρόγραµµα
έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (20142018), οι οποίες συµπληρώνουν το «Ορίζων 2020» - Πρόγραµµα-–πλαίσιο έρευνας

12

ΕΕ L 391 της 30.12.2006, σ. 1.
ΕΕ L 54 της 22.02.2007, σ. 21.
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και καινοτοµίας [Ευρατόµ H2020]14 Από το Ταµείο δεν πρέπει να καλύπτονται
προγράµµατα που διαχειρίζονται οντότητες άλλες από φορείς της Ένωσης.
(17)

Με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, πρέπει να δηµοσιεύονται τα ονόµατα ειδικών
που έχουν συνδράµει την Επιτροπή ή αρµόδιους φορείς χρηµατοδότησης στην
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Σε περίπτωση που η δηµοσίευση του ονόµατος
θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την ακεραιότητα του ειδικού ή θα
µπορούσε να αποβεί αδικαιολογήτως επιζήµια για την ιδιωτική ζωή του/της, η
Επιτροπή ή ο φορέας χρηµατοδότησης πρέπει να είναι σε θέση να αποφεύγουν τη
δηµοσίευση αυτών των ονοµάτων.

(18)

Η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σχετιζόµενων µε τους ειδικούς
πρέπει να διεξάγεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της Κοινότητας και σχετικά µε την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών15.

(19)

Πρέπει να τεθούν κανόνες που διέπουν την εκµετάλλευση και τη διάδοση των
αποτελεσµάτων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι συµµετέχοντες προστατεύουν,
εκµεταλλεύονται και διαδίδουν αυτά τα αποτελέσµατα καταλλήλως, και ειδικότερα να
προβλέπεται η δυνατότητα συµπληρωµατικών προϋποθέσεων εκµετάλλευσης υπέρ
των ευρωπαϊκών στρατηγικών συµφερόντων.

(20)

Για λόγους ασφαλείας δικαίου και σαφήνειας, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισµός
(ΕΚ) αριθ. 1906/2006,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Τίτλος I
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
1.

Ο παρών κανονισµός ορίζει ειδικούς κανόνες συµµετοχής σε έµµεσες δράσεις
αναλαµβανόµενες µε βάση τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. XX/XX του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [Ορίζων 2020], περιλαµβανόµενης της
συµµετοχής σε έµµεσες δράσεις χρηµατοδοτούµενες από φορείς χρηµατοδότησης
σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 2 του ενλόγω κανονισµού.
Ο παρών κανονισµός ορίζει επίσης τους κανόνες που διέπουν τη διάδοση των
αποτελεσµάτων.

14
15
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2.

Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι
σχετικοί κανόνες του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [∆ηµοσιονοµικός κανονισµός] και του
κανονισµού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. XX/2012 [Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµός
του].

3.

Κάθε φορέας χρηµατοδότησης µπορεί να ορίζει κανόνες αποκλίνοντες από εκείνους
του παρόντος κανονισµού ή του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 [∆ηµοσιονοµικός
κανονισµός], εφόσον αυτό προβλέπεται στη βασική πράξη ή, µε την επιφύλαξη της
συγκατάθεσης της Επιτροπής, εφόσον αυτό απαιτείται λόγω ειδικών επιχειρησιακών
αναγκών.

4.

Ο παρών κανονισµός δεν ισχύει για άµεσες δράσεις εκτελούµενες από το Κοινό
Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ).
Άρθρο 2
Ορισµοί

1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

(1) «δικαιώµατα πρόσβασης» σηµαίνει δικαιώµατα χρήσης αποτελεσµάτων ή κεκτηµένου υπό
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται µε βάση τον παρόντα κανονισµό·
(2) «συνδεδεµένη οντότητα» σηµαίνει νοµική οντότητα που τελεί υπό τον άµεσο ή έµµεσο
έλεγχο συµµετέχοντα, ή υπό τον ίδιο άµεσο ή έµµεσο έλεγχο όπως ο συµµετέχων, ή ελέγχει
άµεσα ή έµµεσα συµµετέχοντα·
(3) «συνδεδεµένη χώρα» σηµαίνει τρίτη χώρα η οποία αποτελεί µέρος διεθνούς συµφωνίας µε
την Ένωση, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων
2020]·
(4) «κεκτηµένο» σηµαίνει οποιαδήποτε δεδοµένα, τεχνογνωσία και/ή πληροφορίες, κάθε
µορφής ή είδους, καθώς και οποιαδήποτε δικαιώµατα, όπως δικαιώµατα διανοητικής
ιδιοκτησίας, τα οποία (i) κατέχονταν από συµµετέχοντες πριν από την προσχώρησή τους στη
δράση, και (ii) προσδιορίστηκαν από τους συµµετέχοντες σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 42·
(5) «βασική πράξη» σηµαίνει νοµική πράξη που εκδόθηκε από τα θεσµικά όργανα της
Ένωσης µε µορφή κανονισµού, οδηγίας ή απόφασης υπό την έννοια του άρθρου 288 της
ΣΛΕΕ που παρέχει νοµική βάση για τη δράση·
(6) «δράση συντονισµού και στήριξης» σηµαίνει δράση συνιστάµενη πρωταρχικώς σε
συνοδευτικά µέτρα όπως διάδοση, αύξηση ευαισθητοποίησης και επικοινωνία, δικτύωση,
υπηρεσίες συντονισµού ή στήριξης, διάλογοι πολιτικής και εξάσκηση και µελέτες για
αµοιβαία µάθηση, περιλαµβανοµένων κατασκευαστικών µελετών για νέα υποδοµή·
(7) «διάδοση» σηµαίνει τη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων µε κάθε πρόσφορο µέσο
(άλλο από εκείνα που απορρέουν από την προστασία ή την εκµετάλλευση των
αποτελεσµάτων), περιλαµβανόµενης της δηµοσίευσης σε οποιοδήποτε µέσο·
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(8) «φορέας χρηµατοδότησης» σηµαίνει φορέα ή αρχή, πλην της Επιτροπής, στον οποίο η
Επιτροπή έχει αναθέσει καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 2020]·
(9) «διεθνής οργανισµός ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» σηµαίνει διεθνή οργανισµό, του οποίου
η πλειονότητα των µελών είναι κράτη µέλη ή συνδεδεµένες χώρες, και του οποίου οι κύριοι
στόχοι είναι η προώθηση της επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας στην Ευρώπη·
(10) «νοµική οντότητα» σηµαίνει επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια,
συµπεριλαµβανόµενου κάθε φυσικού προσώπου ή κάθε νοµικού προσώπου που έχει
συσταθεί µε βάση εθνικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ ή το διεθνές δίκαιο και έχει νοµική
προσωπικότητα και µπορεί, ενεργώντας για ίδιο λογαριασµό, να ασκεί δικαιώµατα και να
υπόκειται σε υποχρεώσεις·
(11) «συµµετέχων» σηµαίνει κάθε νοµική οντότητα που εκτελεί δράση ή µέρος δράσης στο
πλαίσιο του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 2020] και υπέχει δικαιώµατα και
υποχρεώσεις έναντι της Ένωσης ή άλλου φορέα χρηµατοδότησης µε βάση τους όρους του
παρόντος κανονισµού·
(12) «συγχρηµατοδοτούµενη δράση προγράµµατος» σηµαίνει δράση µέσω επιχορήγησης, µε
κύριο σκοπό τη συµπλήρωση µεµονωµένων προσκλήσεων ή προγραµµάτων
χρηµατοδοτούµενων από οντότητες, άλλες από φορείς της Ένωσης, διαχειριζόµενη
προγράµµατα έρευνας και καινοτοµίας·
(13) «προεµπορική προµήθεια» σηµαίνει προµήθεια υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που
περιλαµβάνει καταµερισµό επικινδυνότητας-ωφέλειας υπό προϋποθέσεις αγοράς, και
ανταγωνιστική ανάπτυξη κατά φάσεις, σε περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται διαχωρισµός της
φάσης έρευνας και ανάπτυξης από την εξάπλωση εµπορικών ποσοτήτων τελικών προϊόντων·
(14) «δηµόσια προµήθεια καινοτόµων λύσεων» σηµαίνει προµήθεια κατά την οποία οι
αναθέτουσες αρχές ενεργούν ως εναρκτήριος πελάτης για καινοτόµα αγαθά ή υπηρεσίες που
δεν είναι ακόµη διαθέσιµα εµπορικώς σε ευρεία κλίµακα, και µπορεί να περιλαµβάνει
δοκιµές συµµόρφωσης·
(15) «αποτελέσµατα» σηµαίνει κάθε είδους δεδοµένα, γνώσεις και πληροφορίες, µε
οποιαδήποτε µορφή ή οποιουδήποτε είδους, έστω και αν προστατεύονται, τα οποία
παράγονται κατά τη δράση καθώς και κάθε είδους συνδεόµενα δικαιώµατα, στα οποία
περιλαµβάνονται δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας·
(16) «πρόγραµµα εργασίας» σηµαίνει το έγγραφο που έχει εκδοθεί από την Επιτροπή για την
εκτέλεση του ειδικού προγράµµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 της απόφασης
αριθ. XX/XX/ΕΕ του Συµβουλίου [ειδικό πρόγραµµα H2020]·
(17) «σχέδιο εργασίας» σηµαίνει το έγγραφο που είναι παρόµοιο µε το πρόγραµµα εργασίας
της Επιτροπής το οποίο έχει υιοθετηθεί από φορείς χρηµατοδότησης που έχουν αναλάβει
µέρος της υλοποίησης του «Ορίζων 2020» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 2020].
2.

EL

Για τους σκοπούς του σηµείου 2 της παραγράφου 1, ο έλεγχος µπορεί να λάβει
οποιαδήποτε από τις µορφές που παρατίθενται στο άρθρο 7.
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3.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, κάθε οντότητα η οποία δεν διαθέτει
νοµική προσωπικότητα µε βάση το ισχύον εθνικό δίκαιο εξοµοιώνεται µε νοµική
οντότητα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στον κανονισµό
(ΕΕ) αριθ. XX/2012 [∆ηµοσιονοµικός κανονισµός].

4.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού
χρηµατοδότησης οι αποδέκτες επιχορηγήσεων.

5.

Για τους σκοπούς του σηµείου 12 της παραγράφου 1, οι δράσεις µπορούν να
περιλαµβάνουν και συµπληρωµατικές δραστηριότητες δικτύωσης και συντονισµού
µεταξύ προγραµµάτων σε διάφορες χώρες.

δεν

θεωρούνται

φορείς

Άρθρο 3
Εµπιστευτικότητα
Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων των εφαρµοστικών συµφωνιών, αποφάσεων ή
συµβάσεων, κάθε είδους δεδοµένα, γνώσεις και πληροφορίες που ανακοινώνονται στο
πλαίσιο δράσης ως εµπιστευτικού χαρακτήρα τηρούνται εµπιστευτικά, λαµβανόµενων
δεόντως υπόψη όλων των κανόνων που αφορούν την προστασία διαβαθµισµένων
πληροφοριών.
Άρθρο 4
∆ιαθεσιµότητα πληροφοριών
1.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3, εφόσον ζητηθεί, η Επιτροπή
καθιστά διαθέσιµες στα θεσµικά και λοιπά όργανα της Ένωσης, σε κάθε κράτος
µέλος ή συνδεδεµένη χώρα, όλες τις πρόσφορες πληροφορίες που έχει στην κατοχή
της όσον αφορά αποτελέσµατα συµµετέχοντος ο οποίος έχει χρηµατοδοτηθεί από
την Ένωση, εφόσον πληρούνται οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)

οι συγκεκριµένες πληροφορίες είναι σχετικές µε τη δηµόσια πολιτική·

β)

οι συµµετέχοντες δεν έχουν προβάλει βάσιµους και επαρκείς λόγους
απόκρυψης των συγκεκριµένων πληροφοριών.

Σε δράσεις της δραστηριότητας «Προστατευµένες κοινωνίες» στο πλαίσιο του
ειδικού στόχου «Κοινωνίες χωρίς αποκλεισµούς, καινοτόµες και προστατευµένες», η
Επιτροπή µπορεί να καθιστά διαθέσιµες σε θεσµικά και άλλα όργανα της ΕΕ ή σε
εθνικές αρχές κρατών µελών κάθε πρόσφορη πληροφορία που έχει στην κατοχή της
όσον αφορά αποτελέσµατα συµµετέχοντος που έχει χρηµατοδοτηθεί από την Ένωση.
2.

EL

Η παροχή πληροφοριών σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δεν θεωρείται σε καµία
περίπτωση ότι µεταβιβάζει στους παραλήπτες δικαιώµατα ή υποχρεώσεις της
Επιτροπής ή των συµµετεχόντων. Ωστόσο, οι παραλήπτες χειρίζονται αυτές τις
πληροφορίες ως εµπιστευτικές, εκτός αν οι πληροφορίες δηµοσιοποιηθούν ή
καταστούν διαθέσιµες στο κοινό από τους συµµετέχοντες, ή έχουν κοινοποιηθεί
στην Επιτροπή χωρίς περιορισµούς εµπιστευτικότητας. Σχετικά µε τις
διαβαθµισµένες πληροφορίες, ισχύουν οι κανόνες της Επιτροπής για την ασφάλεια.
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Τίτλος ΙΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κεφάλαιο Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 5
Μορφές χρηµατοδότησης
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΕ) XX/2012 [Ορίζων 2020], η
χρηµατοδότηση µπορεί να λαµβάνει µία ή περισσότερες από τις µορφές τις προβλεπόµενες
στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 [∆ηµοσιονοµικός κανονισµός], και ειδικότερα
επιχορηγήσεων, επάθλων, προµήθειας και χρηµατοπιστωτικών µέσων.
Άρθρο 6
Νοµικές οντότητες που µπορούν να συµµετέχουν σε δράσεις
1.

Κάθε νοµική οντότητα, ανεξαρτήτως τόπου εγκατάστασής της, και διεθνείς
οργανισµοί µπορούν να συµµετέχουν σε δράσεις εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του παρόντος κανονισµού καθώς και όλες οι προϋποθέσεις που
ορίζονται στο σχετικό πρόγραµµα εργασίας ή στο σχέδιο εργασίας.

2.

Το σχετικό πρόγραµµα εργασίας µπορεί να περιορίζει τη συµµετοχή στο «Ορίζων
2020» ή σε µέρη του για νοµικές οντότητες εγκαταστηµένες σε τρίτες χώρες όπου οι
προϋποθέσεις συµµετοχής νοµικών οντοτήτων από κράτη µέλη στα προγράµµατα
έρευνας και καινοτοµίας της χώρας θεωρούνται επιζήµιες για τα συµφέροντα της
Ένωσης.

3.

Το σχετικό πρόγραµµα εργασίας ή σχέδιο εργασίας µπορεί να αποκλείει οντότητες
που δεν είναι σε θέση να προσκοµίσουν ικανοποιητικές εγγυήσεις ασφαλείας,
περιλαµβανόµενης της έρευνας ασφαλείας για το προσωπικό, εφόσον αυτή η έρευνα
δικαιολογείται λόγους ασφαλείας.

4.

Το ΚΚΕρ µπορεί να συµµετέχει σε δράσεις µε τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις
όπως οι νοµικές οντότητες οι εγκαταστηµένες σε κράτος µέλος.
Άρθρο 7
Ανεξαρτησία

1.

EL

∆ύο νοµικές οντότητες λογίζονται ως ανεξάρτητες µεταξύ τους όταν καµία από τις
δύο δεν τελεί υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο της άλλης, ούτε υπό τον ίδιο άµεσο ή
έµµεσο έλεγχο µε την άλλη.
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2.

3.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο έλεγχος µπορεί, µεταξύ άλλων, να λαµβάνει
µία από τις κατωτέρω µορφές:
α)

άµεση ή έµµεση κατοχή ποσοστού ανώτερου του 50 % επί της ονοµαστικής
αξίας του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της οικείας νοµικής οντότητας, ή
της πλειοψηφίας των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή εταίρων της
συγκεκριµένης οντότητας·

β)

άµεση ή έµµεση κατοχή, εκ των πραγµάτων ή εκ του νόµου, της εξουσίας
λήψης αποφάσεων στην οικεία νοµική οντότητα.

Ωστόσο, δεν θεωρείται ότι συνιστούν, καθαυτές, σχέσεις ελέγχου οι κατωτέρω
σχέσεις µεταξύ νοµικών οντοτήτων:
α)

άµεση ή έµµεση κατοχή από τον ίδιο οργανισµό δηµοσίων επενδύσεων,
θεσµικό επενδυτή ή την ίδια εταιρεία επιχειρηµατικού κεφαλαίου ποσοστού
ανώτερου του 50 % επί της ονοµαστικής αξίας του εκδοθέντος µετοχικού
κεφαλαίου ή της πλειοψηφίας των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των
εταίρων·

β)

οι υπόψη νοµικές οντότητες αποτελούν κυριότητα ή εποπτεύονται από τον ίδιο
δηµόσιο φορέα.

Κεφάλαιο II
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ I
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Άρθρο 8
Προϋποθέσεις συµµετοχής
1.

2.

EL

Ισχύουν οι ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:
α)

σε κάθε δράση συµµετέχουν τουλάχιστον τρεις νοµικές οντότητες·

β)

κάθε µία από τις τρεις πρέπει να είναι εγκαταστηµένη σε κράτος µέλος ή σε
συνδεδεµένη χώρα·

γ)

δεν επιτρέπεται δύο από τις τρεις να είναι εγκαταστηµένες στο ίδιο κράτος
µέλος ή στην ίδια συνδεδεµένη χώρα·

δ)

και οι τρεις νοµικές οντότητες είναι ανεξάρτητες αλλήλων υπό έννοια του
άρθρου 7.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, όταν ένας από τους συµµετέχοντες είναι το
ΚΚΕρ ή διεθνής οργανισµός ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή οντότητα συσταθείσα
κατά το δίκαιο της Ένωσης, λογίζεται ως εγκαταστηµένος σε κράτος µέλος ή
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συνδεδεµένη χώρα διαφορετικά εκείνων στα οποία είναι εγκαταστηµένος άλλος
συµµετέχων στην ίδια δράση.
3.

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων
έρευνας αιχµής του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), του µέσου για τις
ΜΜΕ, συγχρηµατοδοτούµενης δράσης προγράµµατος και σε δικαιολογηµένες
περιπτώσεις προβλεπόµενες στο πρόγραµµα εργασίας ή στο σχέδιο εργασίας, η
ελάχιστη προϋπόθεση είναι η συµµετοχή µιας νοµικής οντότητας εγκαταστηµένης σε
κράτος µέλος ή σε συνδεδεµένη χώρα.

4.

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, στην περίπτωση δράσεων
συντονισµό και στήριξης και δράσεων κατάρτισης και κινητικότητας, η ελάχιστη
προϋπόθεση είναι η συµµετοχή µιας νοµικής οντότητας.

5.

Στα προγράµµατα εργασίας ή στα σχέδια εργασίας µπορεί να προβλέπονται
επιπρόσθετες προϋποθέσεις ανάλογα µε συγκεκριµένες απαιτήσεις πολιτικής ή
ανάλογα µε το χαρακτήρα και τους στόχους της δράσης, περιλαµβανοµένων, µεταξύ
άλλων, προϋποθέσεων σχετικά µε το πλήθος συµµετεχόντων, τν τύπο
συµµετεχόντων και τον τόπο εγκατάστασης.
Άρθρο 9
Επιλεξιµότητα για χρηµατοδότηση

1.

2.

EL

Επιλέξιµοι για χρηµατοδότηση από την Ένωση είναι οι ακόλουθοι συµµετέχοντες:
α)

κάθε νοµική οντότητα εγκαταστηµένη σε κράτος µέλος ή σε συνδεδεµένη
χώρα, ή συσταθείσα δυνάµει του δικαίου της Ένωσης·

β)

κάθε διεθνής οργανισµός ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

γ)

κάθε νοµική οντότητα εγκαταστηµένη σε τρίτη χώρα προσδιοριζόµενη στο
πρόγραµµα εργασίας.

Στην περίπτωση συµµετέχοντος διεθνούς οργανισµού ή στην περίπτωση
συµµετέχουσας νοµικής οντότητας εγκαταστηµένης σε τρίτη χώρα, από τους
οποίους κανένας δεν είναι επιλέξιµος για χρηµατοδότηση µε βάση την παράγραφο 1,
είναι δυνατή η χορήγηση χρηµατοδότησης από την Ένωση υπό την προϋπόθεση ότι
πληρούται τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)

η συµµετοχή θεωρείται ουσιώδους σηµασίας για την εκτέλεση της δράσης από
την Επιτροπή ή τον αρµόδιο φορέα χρηµατοδότησης·

β)

η χρηµατοδότηση αυτή προβλέπεται σε διµερή επιστηµονική και τεχνολογική
συµφωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη ρύθµιση µεταξύ της Ένωσης και του
διεθνούς οργανισµού ή, στην περίπτωση οντοτήτων εγκαταστηµένων σε τρίτες
χώρες, µε τη χώρα στην οποία είναι εγκαταστηµένη η νοµική οντότητα.

16

EL

Άρθρο 10
Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
Με την επιφύλαξη των λοιπών περιπτώσεων των προβλεπόµενων στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
XX/2012 [∆ηµοσιονοµικός κανονισµός] και στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 [Κατ’
εξουσιοδότηση κανονισµός], δεν προκηρύσσονται προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για
δράσεις συντονισµού και στήριξης και για συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις προγράµµατος
που πρόκειται να εκτελεστούν από νοµικές οντότητες προσδιοριζόµενες στα προγράµµατα
εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η δράση δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων.
Άρθρο 11
Κοινές προσκλήσεις µε τρίτες χώρες ή µε διεθνείς οργανισµούς
1.

Κοινές προσκλήσεις µε τρίτες χώρες ή µε επιστηµονικούς και τεχνικούς
οργανισµούς ή κρατικές υπηρεσίες τους, ή µε διεθνείς οργανισµούς µπορεί να
προκηρύσσονται µε σκοπό τη χρηµατοδότηση δράσεων από κοινού. Οι προτάσεις
κρίνονται και επιλέγονται µε κοινές διαδικασίες κρίσης και επιλογής
συµφωνούµενες από κοινού. Οι ενλόγω διαδικασίες κρίσης και επιλογής
διασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε τις αρχές που εκτίθενται στο τίτλο VI του
κανονισµού (ΕΕ) XX/2012 [∆ηµοσιονοµικός κανονισµός] και σε αυτές συµµετέχει
ισόρροπη οµάδα ανεξάρτητων ειδικών οι οποίοι διορίζονται από κάθε µέρος.

2.

Νοµικές οντότητες που λαµβάνουν χρηµατοδότηση από την Ένωση συνάπτουν
συµφωνία επιχορήγησης µε την Ένωση ή µε τον αρµόδιο φορέα χρηµατοδότησης. Η
συµφωνία επιχορήγησης περιλαµβάνει την περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών
από τους εν λόγω συµµετέχοντες και από τις συµµετέχουσες νοµικές οντότητες των
οικείων τρίτων χωρών.

3.

Νοµικές οντότητες χρηµατοδοτούµενες από την Ένωση συνάπτουν συµφωνία
συντονισµού µε τις συµµετέχουσες νοµικές οντότητες που λαµβάνουν
χρηµατοδότηση από τις οικείες τρίτες χώρες ή από διεθνείς οργανισµούς.
Άρθρο 12
Προτάσεις

EL

1.

Εφόσον είναι σκόπιµο, οι προτάσεις περιλαµβάνουν προσχέδιο για την
εκµετάλλευση και τη διάδοση των αποτελεσµάτων.

2.

Προτάσεις έρευνας σε ανθρώπινα εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα περιλαµβάνουν, εφόσον
απαιτείται, λεπτοµερή στοιχεία για τα µέτρα αδειοδότησης και ελέγχου που θα
ληφθούν από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών καθώς και λεπτοµερή στοιχεία
των δεοντολογικών εγκρίσεων που θα χορηγηθούν. Όσον αφορά την προέλευση
ανθρώπινων εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων, ινστιτούτα, οργανισµοί και ερευνητές
υπόκεινται σε αυστηρές διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου σύµφωνα µε το
νοµικό πλαίσιο των οικείων κρατών µελών.
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3.

Κάθε πρόταση που αντιβαίνει στις αρχές δεοντολογίας ή σε οποιαδήποτε ισχύουσα
νοµοθετική διάταξη, ή που δεν πληροί τις προϋποθέσεις που εκτίθενται στην
απόφαση αριθ. XX/XX/ΕΕ [ειδικό πρόγραµµα], στο πρόγραµµα εργασίας ή στο
σχέδιο εργασίας ή στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων µπορεί να αποκλείεται
από τις διαδικασίες κρίσης, επιλογής και ανάθεσης οποτεδήποτε.
Άρθρο 13
∆εοντολογική εξέταση

Η Επιτροπή εκτελεί συστηµατικά δεοντολογικές εξετάσεις για προτάσεις που θέτουν
ζητήµατα δεοντολογίας. Αυτή η εξέταση επαληθεύει την τήρηση των αρχών δεοντολογίας
και της νοµοθεσίας και, στην περίπτωση έρευνας διεξαγόµενης εκτός της Ένωσης, ότι η ίδια
έρευνα θα µπορούσε να επιτραπεί σε κράτος µέλος.
Άρθρο 14
Κριτήρια επιλογής και απονοµής
1.

EL

Οι υποβαλλόµενες προτάσεις αξιολογούνται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια
απονοµής:
α)

αριστεία·

β)

επίδραση·

γ)

ποιότητα και απόδοση της υλοποίησης.

2.

Το κριτήριο της αριστείας µόνο του εφαρµόζεται σε προτάσεις για δράσεις έρευνας
αιχµής του ΕΣΕ.

3.

Το πρόγραµµα εργασίας και το σχέδιο εργασίας ορίζουν περαιτέρω λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και
εξειδικεύουν διορθωτικούς συντελεστές και κατώφλια.

4.

Οι προτάσεις κατατάσσονται βάσει των αποτελεσµάτων της κρίσης. Η επιλογή
πραγµατοποιείται µε βάση αυτή την κατάταξη.

5.

Η Επιτροπή ή ο αρµόδιος φορέας χρηµατοδότησης επαληθεύει εκ των προτέρων τη
χρηµατοοικονοµική ικανότητα µόνο για συντονιστές, όταν η ζητηθείσα
χρηµατοδότηση από την Ένωση για τη δράση είναι ίση µε 500°000 ευρώ ή
υπερβαίνει αυτό το ποσό εκτός αν, µε βάση διαθέσιµα στοιχεία, δικαιολογούνται
αµφιβολίες όσον αφορά τη χρηµατοοικονοµική ικανότητα του συντονιστή ή άλλων
συµµετεχόντων.

6.

Η χρηµατοοικονοµική ικανότητα δεν επαληθεύεται για νοµικές οντότητες των
οποίων τη βιωσιµότητα εγγυάται κράτος µέλος ή συνδεδεµένη χώρα και για
τριτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
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Άρθρο 15
∆ιαδικασία αναθεώρησης κρίσης
1.

Η Επιτροπή ή ο αρµόδιος φορέας χρηµατοδότησης προβλέπουν διαδικασία
αναθεώρησης κρίσης για αιτούντες οι οποίοι θεωρούν ότι η κρίση της πρότασής τους
δεν εκτελέστηκε σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στους υπόψη κανόνες,
στο σχετικό πρόγραµµα εργασίας ή στο σχέδιο εργασίας και στην πρόσκληση
υποβολής προτάσεων.

2.

Από το συντονιστή της πρότασης υποβάλλεται αίτηµα αναθεώρησης σχετιζόµενο µε
συγκεκριµένη πρόταση εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία η
Επιτροπή η ο αρµόδιος φορέας χρηµατοδότησης ενηµερώνει το συντονιστή σχετικά
µε τα αποτελέσµατα της κρίσης.

3.

Για την εξέταση αυτού του αιτήµατος αρµόδιοι είναι η Επιτροπή ή ο αρµόδιος
φορέας χρηµατοδότησης. Η εξέταση καλύπτει µόνο τις διαδικαστικές παραµέτρους
της κρίσης, και όχι την αξία της πρότασης.

4.

Σχετικά µε τις διαδικαστικές παραµέτρους της διαδικασίας κρίσης αποφαίνεται
επιτροπή αναθεώρησης κρίσεων συγκροτούµενη από προσωπικό της Επιτροπής ή
του αρµόδιου φορέα χρηµατοδότησης. Στην επιτροπή προεδρεύει υπάλληλος της
Επιτροπής ή του αρµόδιου φορέα χρηµατοδότησης, από υπηρεσία άλλη από εκείνη
που είναι υπεύθυνη για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η επιτροπή µπορεί να
συστήσει ένα από τα ακόλουθα:
α)

επανάκριση της πρότασης·

β)

επιβεβαίωση της αρχικής γνώµης.

5.

Με βάση αυτή τη σύσταση, από την Επιτροπή ή από τον αρµόδιο φορέα
χρηµατοδότησης λαµβάνεται απόφαση η οποία κοινοποιείται στον συντονιστή της
πρότασης.

6.

Η διαδικασία αναθεώρησης δεν καθυστερεί τη διαδικασία επιλογής για τις προτάσεις
που δεν αποτελούν το αντικείµενο αιτήµατος αναθεώρησης.

7.

Η διαδικασία αναθεώρησης δεν αποκλείει άλλες ενέργειες στις οποίες µπορεί να
προβεί ο συµµετέχων µε βάση το δίκαιο της Ένωσης.
Άρθρο 16
Συµφωνία επιχορήγησης

EL

1.

Η Επιτροπή ή ο αρµόδιος φορέας χρηµατοδότησης συνάπτουν συµφωνία
επιχορήγησης µε τους συµµετέχοντες.

2.

Η συµφωνία επιχορήγησης καθορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
συµµετεχόντων, της Επιτροπής και των αρµόδιων φορέων χρηµατοδότησης. Επίσης
καθορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των νοµικών οντοτήτων που
καθίστανται συµµετέχοντες κατά την εκτέλεση της δράσης.
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3.

Η συµφωνία επιχορήγησης µπορεί να καθορίζει δικαιώµατα και υποχρεώσεις των
συµµετεχόντων όσον αφορά τα δικαιώµατα πρόσβασης, την εκµετάλλευση και τη
διάδοση, επιπροσθέτως των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που καθορίζονται στον
παρόντα κανονισµό.

4.

Η συµφωνία επιχορήγησης αντικατοπτρίζει, ανάλογα µε την περίπτωση, τις γενικές
αρχές που περιέχονται στη σύσταση της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Χάρτα του
Ερευνητή και στον Κώδικα ∆εοντολογίας για την Πρόσληψη Ερευνητών16.

5.

Η συµφωνία επιχορήγησης περιέχει, εφόσον απαιτείται, διατάξεις που διασφαλίζουν
την τήρηση αρχών δεοντολογίας, περιλαµβανόµενων της σύστασης ανεξάρτητου
συµβουλίου δεοντολογίας και του δικαιώµατος της Επιτροπής να διενεργεί ελέγχους
δεοντολογίας.

6.

Ειδικές επιχορηγήσεις για δράσεις είναι δυνατόν να αποτελέσουν µέρος πλαισίου
σύµπραξης σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XX/2012
[∆ηµοσιονοµικός κανονισµός] και του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [Κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισµός].
Άρθρο 17
Αποφάσεις επιχορήγησης

Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου Χ του κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. XX/2012 [∆ηµοσιονοµικός κανονισµός], ή ο αρµόδιος φορέας χρηµατοδότησης
µπορούν να εκδίδουν αποφάσεις επιχορήγησης αντί της σύναψης συµφωνιών επιχορήγησης.
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού σχετικά µε τις συµφωνίες επιχορήγησης
εφαρµόζονται κατ’ αναλογία.
Άρθρο 18
Προστατευόµενο ηλεκτρονικό σύστηµα
Η Επιτροπή ή ο αρµόδιος φορέας χρηµατοδότησης µπορούν να δηµιουργούν προστατευόµενο
ηλεκτρονικό σύστηµα ανταλλαγής µε τους συµµετέχοντες. Έγγραφο υποβαλλόµενο µέσω
αυτού του συστήµατος, περιλαµβανόµενων των συµφωνιών επιχορήγησης, θεωρείται
πρωτότυπο του υπόψη εγγράφου στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί
αναγνώριση χρήστη και κωδικός πρόσβασης του αντιπροσώπου του συµµετέχοντα. Η ενλόγω
αναγνώριση µπορεί να αποτελεί την υπογραφή του υπόψη εγγράφου.

16
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C2005) 576 τελικό της 11.03.2005.
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ΤΜΗΜΑ II
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Άρθρο 19
Εκτέλεση της δράσης
1.

Οι συµµετέχοντες εκτελούν τη δράση σύµφωνα µε όλες τις προϋποθέσεις και
υποχρεώσεις που εκτίθενται στον παρόντα κανονισµό, στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
XX/2012 [∆ηµοσιονοµικός κανονισµός], στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. [Κατ’
εξουσιοδότηση κανονισµός], στην απόφαση (ΕΕ) αριθ. XX/XX [ειδικό πρόγραµµα],
στο πρόγραµµα εργασίας ή στο σχέδιο εργασίας, στην πρόσκληση υποβολής
προτάσεων και στη συµφωνία επιχορήγησης.

2.

Οι συµµετέχοντες δεν αναλαµβάνουν δεσµεύσεις που δεν συνάδουν µε τη συµφωνία
επιχορήγησης. Σε περίπτωση που συµµετέχων δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την τεχνική υλοποίηση της δράσης, οι λοιποί συµµετέχοντες
συµµορφώνονται προς τις υποχρεώσεις χωρίς καµία συµπληρωµατική
χρηµατοδότηση από την Ένωση, εκτός αν η Επιτροπή ή ο φορέας χρηµατοδότησης
τους απαλλάξει ρητώς από αυτή την υποχρέωση. Η οικονοµική ευθύνη κάθε
συµµετέχοντος περιορίζεται στις οφειλές του, υπό τους όρους των διατάξεων που
αφορούν το Ταµείο. Οι συµµετέχοντες µεριµνούν ώστε η Επιτροπή ή ο φορέας
χρηµατοδότησης να είναι ενήµεροι σχετικά µε κάθε συµβάν που θα µπορούσε να
έχει επίπτωση στην εκτέλεση της δράσης ή στα συµφέροντα της Ένωσης.

3.

Οι συµµετέχοντες εκτελούν τη δράση και λαµβάνουν κάθε αναγκαίο και λογικό
µέτρο προς το σκοπό αυτό. ∆ιαθέτουν τους ενδεδειγµένους πόρους που απαιτούνται,
όταν απαιτούνται, για την εκτέλεση της δράσης. Εφόσον είναι αναγκαίο για την
εκτέλεση της δράσης, µπορούν να προσφεύγουν σε τρίτους, στους οποίους
περιλαµβάνονται και υπεργολάβοι, για την εκτέλεση ορισµένων στοιχείων της
δράσης, ή µπορούν να χρησιµοποιούν πόρους διατιθέµενους από τρίτους ως
συνεισφορές σε είδος µε βάση τις προϋποθέσεις που εκτίθενται στη συµφωνία
επιχορήγησης. Για την εκτελούµενη εργασία, ο συµµετέχων παραµένει µόνος
υπεύθυνος ενώπιον της Επιτροπής ή του αρµόδιου φορέα χρηµατοδότησης και
ενώπιον των άλλων συµµετεχόντων.

4.

Η ανάθεση υπεργολαβιών για την εκτέλεση ορισµένων στοιχείων της δράσης
περιορίζεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στη συµφωνία επιχορήγησης.

5.

Τρίτοι άλλοι από υπεργολάβους µπορούν να εκτελούν µέρος των εργασιών
συµµετέχοντα στη δράση, υπό την προϋπόθεση ότι ο τρίτος και η προς εκτέλεση
εργασία προσδιορίζονται στη συµφωνία επιχορήγησης.
∆απάνες που βαρύνουν τους εν λόγω τρίτους µπορεί να γίνονται δεκτές ως
επιλέξιµες, εφόσον ο τρίτος πληροί το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:
α)

EL

είναι επιλέξιµος για χρηµατοδότηση αν ήταν συµµετέχων·
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είναι συνδεδεµένη οντότητα ή δεσµό µε συµµετέχοντα στο πλαίσιο νοµικού
σχήµατος που καλύπτει συνεργασία η οποία δεν περιορίζεται στο έργο·

γ)

προσδιορίζεται στη συµφωνία επιχορήγησης·

δ)

υπόκεινται στους κανόνες που ισχύουν για το συµµετέχοντα στο πλαίσιο της
συµφωνίας επιχορήγησης όσον αφορά την επιλεξιµότητα δαπανών και τον
έλεγχο δαπανών.

6.

Τρίτοι µπορούν επίσης να συµβάλλουν διαθέτοντας πόρους σε συµµετέχοντα, µέσω
συνεισφορών σε είδος για τη δράση. ∆απάνες που βαρύνουν τρίτους όσον αφορά
δωρεάν συνεισφορές τους σε είδος είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη συµφωνία επιχορήγησης.

7.

Η δράση µπορεί να περιλαµβάνει χρηµατοδοτική στήριξη σε τρίτους, υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. ΧΧ/2012 [∆ηµοσιονοµικός
κανονισµός] και στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. XX/2012 [Κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισµός]. Εφόσον είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων δράσης, είναι
δυνατή η υπέρβαση των ποσών των αναφερόµενων στο άρθρο [172 παράγραφος 2
στοιχείο γ)] του κανονισµού (ΕΕ) XX/2012 [∆ηµοσιονοµικός κανονισµός].

8.

Η δράση που εκτελείται από συµµετέχοντες οι οποίοι είναι αναθέτουσες αρχές υπό
την έννοια των οδηγιών 2004/17/ΕΚ17, 2004/18/ΕΚ18 και 2009/81/ΕΚ19, του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν ή
να έχουν ως πρωταρχικό στόχο προεµπορική προµήθεια και προµήθεια καινοτόµων
λύσεων, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται σχετικά σε πρόγραµµα εργασίας ή
σε σχέδιο εργασίας και απαιτείται για την εκτέλεση της δράσης. Σε αυτή την
περίπτωση, για τις διαδικασίες της προµήθειας που εκτελούνται από τους
συµµετέχοντες ισχύουν οι κανόνες του άρθρου 35 παράγραφος 2 και του άρθρου 49
παράγραφοι 2 και 3.

9.

Οι συµµετέχοντες τηρούν τους εθνικούς κανόνες νοµοθετικού, κανονιστικού και
δεοντολογικού χαρακτήρα της χώρας στην οποία θα εκτελεστεί η δράση. Εφόσον
απαιτείται, πριν από την έναρξη της δράσης οι συµµετέχοντες ζητούν την έγκριση
των αρµόδιων εθνικών ή τοπικών επιτροπών δεοντολογίας.

10.

Εργασίες κατά τις οποίες χρησιµοποιούνται ζώα εκτελούνται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 13 της ΣΛΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις αντικατάστασης,
µείωσης και βελτίωσης της χρήσης ζώων για επιστηµονικούς σκοπούς όπως
προβλέπει η νοµοθεσία της Ένωσης και ειδικότερα η οδηγία 2010/63/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου20.

17
18
19
20

EL

β)

ΕΕ L 134 της 30.04.2004, σ.1.
ΕΕ L 134 της 30.04.2004, σ.114.
ΕΕ L 216 της 20.08.2009, σ. 76.
ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 33.
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Άρθρο 20
Κοινοπραξία
1.

Τα µέλη κοινοπραξίας που επιθυµούν να συµµετέχουν σε δράση ορίζουν ένα από
αυτά να ενεργεί ως συντονιστής, ο οποίος προσδιορίζεται στη συµφωνία
επιχορήγησης.

2.

Τα µέλη κοινοπραξίας που συµµετέχει σε δράση συνάπτουν εσωτερική συµφωνία
(συµφωνία κοινοπραξίας), µε εξαίρεση δεόντως δικαιολογηµένες περιπτώσεις
προβλεπόµενες στο πρόγραµµα εργασίας ή στο σχέδιο εργασίας ή στην πρόσκληση
υποβολής προτάσεων.

3.

Η κοινοπραξία µπορεί να προτείνει την προσθήκη ή την αποµάκρυνση
συµµετέχοντα µε βάση τις αντίστοιχες διατάξεις της συµφωνίας επιχορήγησης,
εφόσον αυτή η µεταβολή πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής, δεν έχει δυσµενείς
επιπτώσεις στην υλοποίηση της δράσης και δεν αντιβαίνει στην αρχή της ίσης
µεταχείρισης.

ΤΜΗΜΑ III
ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 21
Μορφές επιχορηγήσεων
Οι επιχορηγήσεις µπορούν να λαµβάνουν οποιαδήποτε από τις µορφές τις προβλεπόµενες στο
άρθρο [116] του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 [∆ηµοσιονοµικός κανονισµός].
Άρθρο 22
Χρηµατοδότηση της δράσης

EL

1.

Η χρηµατοδότηση δράσης δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιµες δαπάνες
αφαιρουµένων των εσόδων που προκύπτουν κατά τη δράση.

2.

Ως έσοδα της δράσης θεωρούνται:
α)

Πόροι που διατίθενται από τρίτους στους συµµετέχοντες µέσω µεταφορών
κονδυλίων ή συνεισφορών σε είδος δωρεάν, εφόσον αυτοί οι πόροι έχουν
προσφερθεί από τον τρίτο ειδικά για να χρησιµοποιηθούν στη δράση·

β)

Έσοδα παραγόµενα µε τη δράση, µε εξαίρεση έσοδα παραγόµενα µε την
εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων της δράσης·

γ)

Έσοδα παραγόµενα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων που
αγοράστηκαν µε βάση τη συµφωνία επιχορήγησης, µέχρι το ύψος της δαπάνης
που χρεώθηκε αρχικά στη δράση από το συµµετέχοντα.
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3.

Σε κάθε δράση για όλες τις δραστηριότητες που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιό της
εφαρµόζεται ενιαίο ποσοστό απόδοσης των επιλέξιµων δαπανών. Το µέγιστο
ποσοστό καθορίζεται στο πρόγραµµα εργασίας ή στο σχέδιο εργασίας.

4.

Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» µπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το 100 %
των συνολικών επιλέξιµων δαπανών, µε την επιφύλαξη της αρχής της
συγχρηµατοδότησης.

5.

Η επιχορήγηση στο «Ορίζων 2020» περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 70 % των
συνολικών επιλέξιµων δαπανών για τις ακόλουθες δράσεις:

6.

α)

δράσεις που συνίστανται πρωταρχικά σε δραστηριότητες όπως η παραγωγή
πρωτοτύπου, η εκτέλεση δοκιµών, η επίδειξη, η πειραµατική ανάπτυξη, η
πιλοτική εφαρµογή, η εµπορική αναπαραγωγή·

β)

συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις προγράµµατος.

Τα ποσοστά απόδοσης που ορίζονται στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται επίσης στην
περίπτωση δράσεων στις οποίες για ολόκληρη τη δράση ή για µέρος της έχει
καθοριστεί σταθερό ποσοστό, κλίµακα µονάδας ή εφάπαξ ποσό.
Άρθρο 23
Επιλεξιµότητα δαπανών

1.

Οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας δαπανών ορίζονται στο άρθρο Χ του κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. xx [∆ηµοσιονοµικός κανονισµός/Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµός].
∆απάνες που βαρύνουν τρίτους στο πλαίσιο της δράσης µπορεί είναι επιλέξιµες µε
βάση τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και της συµφωνίας επιχορήγησης.

2.

Μη επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που δεν ικανοποιούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, και
ειδικότερα οι προβλέψεις για πιθανές µελλοντικές ζηµίες ή επιβαρύνσεις, οι ζηµίες
λόγω συναλλαγµατικών διαφορών, δαπάνες σχετιζόµενες µε την απόδοση
κεφαλαίου, δαπάνες αποδιδόµενες στο πλαίσιο άλλης δράσης ή άλλου
προγράµµατος της Ένωσης, επιβαρύνσεις λόγω χρεών και επιβαρύνσεις για
εξυπηρέτηση χρεών, καθώς και δαπάνες καθ’ υπέρβαση και αλόγιστες δαπάνες.
Άρθρο 24
Έµµεσες δαπάνες
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1.

Οι έµµεσες επιλέξιµες δαπάνες καθορίζονται µε εφαρµογή σταθερού ποσοστού 20%
επί του συνόλου των άµεσων επιλέξιµων δαπανών, εξαιρουµένων των άµεσων
επιλέξιµων δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση και των δαπανών για διατιθέµενους
από τρίτους πόρους οι οποίοι δεν χρησιµοποιούνται στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις
του δικαιούχου, καθώς και της χρηµατοδοτικής στήριξης σε τρίτους.

2.

Κατά παρέκκλιση των προβλεπόµενων στην παράγραφο 1, έµµεσες δαπάνες µπορεί
να δηλώνονται µε µορφή εφάπαξ ποσού ή κλίµακας µοναδιαίων δαπανών στις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο πρόγραµµα εργασίας ή στο σχέδιο εργασίας.
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Άρθρο 25
Ετήσιες παραγωγικές ώρες
1.

Οι επιλέξιµες δαπάνες προσωπικού καλύπτουν µόνο τις πραγµατικές ώρες εργασίας
των προσώπων που εκτελούν άµεσα εργασίες στο πλαίσιο της δράσης. Αποδείξεις
σχετικά µε τις πραγµατικές ώρες εργασίας παρέχονται από τον συµµετέχοντα,
συνήθως µέσω συστήµατος καταγραφής χρόνου.

2.

∆εν απαιτείται καταγραφή χρόνου για πρόσωπα εργαζόµενα αποκλειστικά για τη
δράση. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο συµµετέχων υπογράφει δήλωση όπου
επιβεβαιώνει ότι το υπόψη πρόσωπο έχει εργαστεί αποκλειστικά για τη δράση.

3.

Η συµφωνία επιχορήγησης περιέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις για το σύστηµα
καταγραφής χρόνου καθώς και το πλήθος ετήσιων παραγωγικών ωρών που
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των ωριαίων αµοιβών
προσωπικού.
Άρθρο 26
∆απάνες προσωπικού των ιδιοκτητών µικροµεσαίων επιχειρήσεων και φυσικών
προσώπων µη µισθωτών

Οι ιδιοκτήτες µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δεν λαµβάνουν µισθό και άλλα φυσικά
πρόσωπα που δεν λαµβάνουν µισθό µπορούν να χρεώνουν δαπάνες προσωπικού µε βάση
κλίµακα µοναδιαίας δαπάνης.
Άρθρο 27
Κλίµακες µοναδιαίων δαπανών
1.

2.

Σύµφωνα µε το άρθρο Χ του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [∆ηµοσιονοµικός
κανονισµός], η Επιτροπή µπορεί να ορίζει µεθόδους καθορισµού κλιµάκων
µοναδιαίων δαπανών µε βάση:
α)

στατιστικά δεδοµένα ή ανάλογα αντικειµενικά µέσα·

β)

ελέγξιµα ιστορικά δεδοµένα του συµµετέχοντα.

Οι άµεσες επιλέξιµες δαπάνες προσωπικού µπορεί να χρηµατοδοτούνται µε βάση
κλίµακα µοναδιαίων δαπανών σύµφωνα µε τις συνήθεις πρακτικές κοστολόγησης
του συµµετέχοντα, εφόσον αυτές οι πρακτικές πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα
κριτήρια:
α)

EL

υπολογίζονται µε βάση τις συνολικές πραγµατικές δαπάνες προσωπικού οι
οποίες έχουν καταγραφεί στις γενικές λογιστικές εγγραφές του συµµετέχοντα,
ενδεχοµένως προσαρµοσµένες µε βάση προϋπολογιστικά ή εκτιµώµενα
στοιχεία σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί από την
Επιτροπή·
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β)

πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 23·

γ)

διασφαλίζουν τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις περί µη κερδοσκοπίας και
αποφυγής διπλής κάλυψης δαπανών·

δ)

υπολογίζονται λαµβανόµενων υπόψη δεόντως των διατάξεων του άρθρου 25
σχετικά µε τις παραγωγικές ώρες.
Άρθρο 28
Πιστοποιητικά οικονοµικών καταστάσεων

Τα πιστοποιητικά οικονοµικών καταστάσεων καλύπτουν το συνολικό ποσό της επιχορήγησης
που ζητείται από συµµετέχοντα υπό τη µορφή απόδοσης πραγµατικών δαπανών και υπό τη
µορφή κλίµακας µοναδιαίων δαπανών που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2. Το
πιστοποιητικό υποβάλλεται µόνον όταν το υπόψη ποσό είναι ίσο προς 325°000 ευρώ ή
µεγαλύτερο κατά το χρόνο που ζητείται η πληρωµή του υπολοίπου της επιχορήγησης.
Άρθρο 29
Πιστοποιητικό µεθοδολογίας
1.

Οι συµµετέχοντες που υπολογίζουν και ζητούν καταβολή άµεσων δαπανών
προσωπικού µε βάση κλίµακα µοναδιαίων δαπανών µπορούν να υποβάλουν στην
Επιτροπή πιστοποιητικό µεθοδολογίας. Η υπόψη µεθοδολογία είναι σύµφωνη µε τις
προϋποθέσεις του άρθρου 27 παράγραφος 2 και πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη συµφωνία επιχορήγησης.

2.

Εφόσον η Επιτροπή αποδεχθεί πιστοποιητικό µεθοδολογίας, το πιστοποιητικό ισχύει
για όλες τις δράσεις τις χρηµατοδοτούµενες µε βάση τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
XX/XX [Ορίζων 2020] και ο συµµετέχων υπολογίζει και ζητεί την καταβολή των
δαπανών µε αυτή τη βάση.
Άρθρο 30
Πιστοποιών ελεγκτής

1.
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Τα πιστοποιητικά οικονοµικών καταστάσεων και µεθοδολογίας που αναφέρονται
στα άρθρα 28 και 29 εκδίδονται από ανεξάρτητο ελεγκτή µε δικαίωµα να εκτελεί
θεσµοθετηµένους ελέγχους λογιστικών εγγράφων σύµφωνα µε την οδηγία
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου21 ή µε ανάλογες
εθνικές ρυθµίσεις, ή από αρµόδιο και ανεξάρτητο δηµόσιο λειτουργό για τον οποίο
οι αρµόδιες εθνικές αρχές έχουν θεσπίσει τη νοµική δυνατότητα ελέγχου του
συµµετέχοντα και ο οποίος δεν έχει συµµετάσχει στη σύνταξη των οικονοµικών
καταστάσεων.

ΕΕ L 157 της 09.06.2006, σ.87.
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2.

Εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο ή την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), ο ελεγκτής που εκδίδει το
πιστοποιητικό οικονοµικών καταστάσεων και µεθοδολογίας παρέχει πρόσβαση στα
παραστατικά και στα έγγραφα εργασίας του ελέγχου µε βάση τα οποία εκδόθηκε το
πιστοποιητικό οικονοµικών καταστάσεων.
Άρθρο 31
Σωρευτική χρηµατοδότηση

∆ράση στην οποία έχει απονεµηθεί επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό της Ένωσης µπορεί
επίσης να συνεπιφέρει την απονοµή επιχορήγησης µε βάση τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. XX/XX
[Ορίζων 2020], εφόσον οι επιχορηγήσεις δεν καλύπτουν τα ίδια στοιχεία κόστους.

ΤΜΗΜΑ IV
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Άρθρο 32
Ταµείο Εγγυήσεων των συµµετεχόντων
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1.

Με το παρόν συνιστάται ταµείο εγγυήσεων των συµµετεχόντων (εφεξής «Ταµείο»),
το οποίο καλύπτει τον κίνδυνο τον συνδεόµενο µε µη είσπραξη ποσών οφειλόµενων
στην Ένωση στο πλαίσιο δράσεων οι οποίες χρηµατοδοτήθηκαν µέσω
επιχορηγήσεων από την Επιτροπή µε βάση την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ και
από την Επιτροπή ή από φορείς της Ένωσης στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020»
σύµφωνα µε τους κανόνες που εκτίθενται στον παρόντα κανονισµό. Το Ταµείο
αντικαθιστά και διαδέχεται το Ταµείο εγγυήσεων των συµµετεχόντων που
συστάθηκε µε βάση τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1906/2006.

2.

Το ταµείο λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33. Οι τόκοι που
παράγονται από το Ταµείο προστίθενται στο Ταµείο και εξυπηρετούν αποκλειστικά
τους σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3.

3.

Σε περίπτωση που οι τόκοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των πράξεων των
περιγραφόµενων στο άρθρο 33 παράγραφος 3, το Ταµείο δεν επεµβαίνει και η
Επιτροπή ή ο αρµόδιος φορέας χρηµατοδότησης από την Ένωση εισπράττουν κάθε
οφειλόµενο ποσό απευθείας από τους δικαιούχους.

4.

Το Ταµείο θεωρείται επαρκής εγγύηση στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
XX/XX [∆ηµοσιονοµικός κανονισµός]. Από τους δικαιούχους δεν µπορεί να γίνει
δεκτή πρόσθετη εγγύηση ή ασφάλεια ή να επιβληθεί σε αυτούς, µε εξαίρεση την
περίπτωση που περιγράφεται στην παράγραφο 3.

5.

Οι συµµετέχοντες σε δράσεις του «Ορίζων 2020» των οποίων οι κίνδυνοι
καλύπτονται από το Ταµείο καταβάλλουν εισφορά 5% επί της χρηµατοδότησης της
δράσης από την Ένωση. Κατά τη λήξη της δράσης, το ποσό της εισφοράς στο
Ταµείο επιστρέφεται στους συµµετέχοντες µέσω του συντονιστή.
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Άρθρο 33
Λειτουργία του Ταµείου
1.

Η διαχείριση του Ταµείου ασκείται από την Ένωση, αντιπροσωπευόµενη από την
Επιτροπή η οποία ενεργεί ως εκτελεστικό όργανο για λογαριασµό των
συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη συµφωνία
επιχορήγησης.
Η Επιτροπή µπορεί να διαχειρίζεται το Ταµείο άµεσα ή να αναθέτει την οικονοµική
διαχείριση του Ταµείου είτε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είτε σε
κατάλληλο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό (εφεξής «ανταποκρίτρια τράπεζα»). Η
ανταποκρίτρια τράπεζα διαχειρίζεται το Ταµείο µε βάση τις οδηγίες της Επιτροπής.

2.

Η συνεισφορά των συµµετεχόντων στο Ταµείο µπορεί να συµψηφίζεται µε την
αρχική προχρηµατοδότηση και να καταβάλλεται στο Ταµείο για λογαριασµό των
συµµετεχόντων.

3.

Σε περίπτωση που οφείλονται στην Ένωση ποσά από συµµετέχοντα, η Επιτροπή
µπορεί, µε την επιφύλαξη των κυρώσεων που µπορεί να επιβληθούν στον
συµµετέχοντα ο οποίος αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, να λάβει
κάποιο από τα ακόλουθα µέτρα:
α)

να µεταφέρει ή να δώσει εντολή στην ανταποκρίτρια τράπεζα να µεταφέρει
απευθείας το οφειλόµενο ποσό από το Ταµείο στο συντονιστή της δράσης.
Αυτή η µεταφορά πραγµατοποιείται µετά την περάτωση της δράσης ή την
αποχώρηση του συµµετέχοντα ο οποίος αδυνατεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, εφόσον η δράση εξακολουθεί και εφόσον οι συµµετέχοντες
που παραµένουν συµφωνούν να την υλοποιήσουν µε βάση τους ίδιους
στόχους. Ποσά µεταφερόµενα από το Ταµείο θεωρούνται ως χρηµατοδότηση
από την Ένωση·

β)

να εισπράξει όντως το υπόψη ποσό από το Ταµείο.

Η Επιτροπή εκδίδει ένταλµα είσπραξης υπέρ του Ταµείου κατά του υπόψη
συµµετέχοντα. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή µπορεί να εκδώσει απόφαση
είσπραξης σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. XX/XX [∆ηµοσιονοµικός
κανονισµός].
4.

EL

Τα εισπραττόµενα ποσά αποτελούν εισόδηµα για το Ταµείο υπό την έννοια του
άρθρου X του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XX/2012 [∆ηµοσιονοµικός κανονισµός]. Μετά
την εκτέλεση όλων των επιχορηγήσεων των οποίων η κάλυψη κινδύνων από το
Ταµείο είναι πλήρης, όλα τα εκκρεµή ποσά εισπράττονται από την Επιτροπή και
εισέρχονται στον προϋπολογισµό της Ένωσης, µε την επιφύλαξη αποφάσεων της
νοµοθετικής αρχής.
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Κεφάλαιο IV
ΕΠΑΘΛΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Άρθρο 34
Έπαθλα
Η χρηµατοδότηση από την Ένωση µπορεί να λαµβάνει τη µορφή επάθλων, όπως ορίζεται
στον τίτλο VII του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [∆ηµοσιονοµικός κανονισµός].
Άρθρο 35
Προµήθεια, προεµπορική προµήθεια
και δηµόσια προµήθεια καινοτόµων λύσεων
1.

Κάθε προµήθεια εκτελούµενη από την Επιτροπή για λογαριασµό της ή από κοινού
µε κράτη µέλη υπόκειται στους κανόνες για τις δηµόσιες προµήθειες που ορίζονται
στον κανονισµού (ΕΕ) αριθ. xx/2012 [∆ηµοσιονοµικός κανονισµός] και στον
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµός].

2.

Η χρηµατοδότηση από την Ένωση µπορεί να λάβει τη µορφή προεµπορικής
προµήθειας ή προµήθειας καινοτόµων λύσεων, εκτελούµενης από την Επιτροπή ή
από τον αρµόδιο φορέα χρηµατοδότησης για ίδιο λογαριασµό ή από κοινού µε
συµβαλλόµενες αρχές κρατών µελών και συνδεδεµένων χωρών.
Οι διαδικασίες προµήθειας:

EL

α)

είναι σύµφωνες µε τις αρχές της διαφάνειας, της απουσίας διακρίσεων, της
ίσης µεταχείρισης, της χρηστής οικονοµικής διαχείρισης, της αναλογικότητας,
και µε τους κανόνες ανταγωνισµού καθώς και, ανάλογα µε την περίπτωση, µε
τις οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ, ή, στις περιπτώσεις στις
οποίες η Επιτροπή ενεργεί για ίδιο λογαριασµό, µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
XX/2012 [∆ηµοσιονοµικός κανονισµός]·

β)

είναι δυνατό να περιέχουν ειδικές προϋποθέσεις όπως ο περιορισµός του τόπου
εκτέλεσης των δραστηριοτήτων προµήθειας για προεµπορική προµήθεια στην
επικράτεια των κρατών µελών και χωρών συνδεδεµένων στο «Ορίζων 2020»
στις περιπτώσεις που αυτό δικαιολογείται επαρκώς λόγω των στόχων των
δράσεων·

γ)

είναι δυνατό να επιτρέπουν την ανάθεση πολλών συµβάσεων στο πλαίσιο της
ίδιας διαδικασίας («πολυπορισµός»)·

δ)

προβλέπουν την ανάθεση των συµβάσεων στην(στις) προσφορά(-ές) την(τις)
οικονοµικώς συµφερότερη(-ες).
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Άρθρο 36
Χρηµατοπιστωτικά µέσα
1.

Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα είναι δυνατό να λάβουν οποιαδήποτε από τις µορφές τις
αναφερόµενες στον [τίτλο VIIΙ] του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XX/XX
[∆ηµοσιονοµικός κανονισµός] και είναι δυνατό να συνδυάζονται µε επιχορηγήσεις
χρηµατοδοτούµενες από τον προϋπολογισµό της Ένωσης, περιλαµβανόµενων
επιχορηγήσεων του «Ορίζων 2020».

2.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου [18 παράγραφος 2] του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
XX/XX [∆ηµοσιονοµικός κανονισµός], έσοδα και επιστροφές παραγόµενα από
χρηµατοπιστωτικό µέσο που έχει συσταθεί βάσει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XX/XX
[«Ορίζων 2020»] αποδίδονται στο ενλόγω χρηµατοπιστωτικό µέσο.

3.

Έσοδα και επιστροφές παραγόµενα από τη Χρηµατοδοτική ∆ιευκόλυνση µε
Καταµερισµό Επικινδυνότητας, που έχει συσταθεί µε βάση την απόφαση αριθ.
1982/2006/ΕΚ, από το πρώιµου σταδίου µέρος της ∆ιευκόλυνσης για ΜΜΕ Υψηλής
Ανάπτυξης και Καινοτόµες (GIF1), που έχει συσταθεί µε βάση την απόφαση αριθ.
1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου22, αποδίδονται
στα διάδοχα χρηµατοπιστωτικά µέσα µε βάση τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. XX/XX
[«Ορίζων 2020»].

Κεφάλαιο VII
ΕΙ∆ΙΚΟΙ
Άρθρο 37
∆ιορισµός ανεξάρτητων ειδικών
1.

22
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Η Επιτροπή και, ανάλογα µε την περίπτωση, φορείς χρηµατοδότησης µπορούν να
διορίζουν ανεξάρτητους ειδικούς για την κρίση προτάσεων ή την παροχή
συµβουλών ή συνδροµής σχετικά µε:
α)

την κρίση προτάσεων·

β)

την παρακολούθηση της υλοποίησης δράσεων εκτελούµενων βάσει του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XX/XX [Ορίζων 2020] καθώς και προηγούµενων
προγραµµάτων έρευνας και/ή καινοτοµίας·

γ)

την εφαρµογή της πολιτικής ή προγραµµάτων της Ένωσης για την έρευνα και
καινοτοµία, περιλαµβανόµενου του «Ορίζων 2020», καθώς και την ανάπτυξη
και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας·

δ)

την αξιολόγηση προγραµµάτων έρευνας και καινοτοµίας·

ΕΕ L 310 της 09.11.2006, σ. 15.
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ε)
2.

το σχεδιασµό της πολιτικής της Ένωσης για την έρευνα και την καινοτοµία,
περιλαµβανόµενης της εκπόνησης µελλοντικών προγραµµάτων.

Οι ανεξάρτητοι ειδικοί επιλέγονται µε βάση τις δεξιότητες, την πείρα και τις γνώσεις
που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Σε
περιπτώσεις στις οποίες ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες πρέπει να χειρίζονται
διαβαθµισµένες πληροφορίες, απαιτείται η ενδεδειγµένη έρευνα ασφαλείας.
Οι ανεξάρτητοι ειδικοί εντοπίζονται και επιλέγονται µε προσκλήσεις υποβολής
αιτήσεων µεταξύ µεµονωµένων ατόµων και µε προσκλήσεις απευθυνόµενες σε
αρµόδιους οργανισµούς όπως εθνικές κρατικές υπηρεσίες έρευνας, ερευνητικά
ινστιτούτα, οργανισµοί τυποποίησης ή επιχειρήσεις, µε σκοπό τη δηµιουργία βάσης
δεδοµένων για υποψηφίους.
Η Επιτροπή ή ο αρµόδιος φορέας χρηµατοδότησης µπορούν, εφόσον κριθεί σκόπιµο
και σε δεόντως δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να επιλέγουν οποιοδήποτε άτοµο
διαθέτει τις ενδεδειγµένες δεξιότητες χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τη βάση
δεδοµένων.
Κατά το διορισµό ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα
ώστε να επιδιώκονται ισορροπία µεταξύ φύλων και γεωγραφική ποικιλότητα.
Για την πρόσληψη ανεξάρτητων ειδικών, η Επιτροπή ή ο αρµόδιος φορέας
χρηµατοδότησης µπορούν να προσφεύγουν στις υπηρεσίες οργανισµών παροχής
συµβουλών. Στην περίπτωση δράσεων έρευνας αιχµής του ΕΣΈ, η Επιτροπή
προσλαµβάνει ειδικούς µε βάση πρόταση του Επιστηµονικού Συµβουλίου του ΕΣΈ.

EL

3.

Η Επιτροπή ή ο αρµόδιος φορέας χρηµατοδότησης λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο
ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο ειδικός δεν αντιµετωπίζει σύγκρουση συµφερόντων
λόγω του θέµατος ως προς το οποίο καλείται να εκφέρει γνώµη.

4.

Ο διορισµός των ειδικών µπορεί να λαµβάνει τη µορφή πλαισίου διορισµού που
ισχύει για ολόκληρη τη διάρκεια του «Ορίζων 2020» µε συγκεκριµένες αναθέσεις
καθηκόντων.

5.

Τα ονόµατα των ειδικών που διορίστηκαν υπό την προσωπική τους ιδιότητα και
έχουν συνδράµει την Επιτροπή ή τους φορείς χρηµατοδότησης στην εφαρµογή του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. XX/XX «Ορίζων 2020» και της απόφασης αριθ. XX/XX/ΕΕ
[ειδικό πρόγραµµα] δηµοσιεύονται τουλάχιστον άπαξ του έτους στο δικτυακό τόπο
της Επιτροπής ή του οργανισµού χρηµατοδότησης. Τα ονόµατα ειδικών
συγκεντρώνονται, υφίστανται χειρισµό και δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
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Τίτλος ΙΙΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Κεφάλαιο Ι
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ I
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Άρθρο 38
Κυριότητα αποτελεσµάτων
1.

Κύριος των αποτελεσµάτων είναι ο συµµετέχων από τον οποίο παρήχθησαν αυτά τα
αποτελέσµατα.

2.

Σε περίπτωση που συµµετέχοντες σε δράση έχουν παραγάγει από κοινού
αποτελέσµατα και εφόσον τα αντίστοιχα µερίδιά τους στην εργασία δεν είναι
δυνατόν να καθοριστούν µε βεβαιότητα, αυτοί οι συµµετέχοντες είναι συγκύριοι των
εν λόγω αποτελεσµάτων. Οι συγκύριοι συνάπτουν συµφωνία όσον αφορά την
κατανοµή και τους όρους άσκησης αυτής της συγκυριότητας σύµφωνα µε τις
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της συµφωνίας επιχορήγησης.
Εκτός αν συµφωνείται αλλιώς στη συµφωνία συγκυριότητας, κάθε συγκύριος έχει
δικαίωµα να χορηγεί όχι αποκλειστικές άδειες σε τρίτους µε σκοπό την
εκµετάλλευση των από κοινού κατεχόµενων αποτελεσµάτων, χωρίς δικαίωµα
περαιτέρω άδειας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

3.

α)

ενηµερώνει προηγουµένως τους άλλους συγκυρίους·

β)

καταβάλλει θεµιτή και λογική αντιστάθµιση στους άλλους συγκυρίους.

Σε περίπτωση που εργαζόµενοι ή µέρος που εργάζονται για κάποιο συµµετέχοντα
δικαιούνται να ζητήσουν δικαιώµατα επί των παραχθέντων αποτελεσµάτων, ο
υπόψη συµµετέχων διασφαλίζει τη δυνατότητα άσκησης αυτών των δικαιωµάτων
κατά τρόπο συµβατό µε τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της συµφωνίας
επιχορήγησης.
Άρθρο 39
Προστασία αποτελεσµάτων

1.

EL

Σε περίπτωση που αποτελέσµατα είναι δυνατόν να τύχουν εµπορικής ή βιοµηχανικής
εφαρµογής, ο συµµετέχων που είναι κύριος αυτών των αποτελεσµάτων εξετάζει τη
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δυνατότητα προστασίας και, εφόσον είναι δυνατόν και δικαιολογείται λόγω των
περιστάσεων, τα προστατεύει επαρκώς για το ενδεδειγµένο χρονικό διάστηµα και µε
κατάλληλη εδαφική κάλυψη, λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των εννόµων
συµφερόντων του και των εννόµων συµφερόντων, ιδίως εµπορικών, των υπόλοιπων
συµµετεχόντων στη δράση.
2.

Σε περίπτωση που συµµετέχων ο οποίος έχει χρηµατοδοτηθεί από την Ένωση δεν
προτίθεται να προστατεύσει αποτελέσµατα τα οποία έχουν παραχθεί από αυτόν για
λόγους άλλους από αδυναµία στο πλαίσιο του δικαίου της Ένωσης ή του εθνικού
δικαίου ή από την απουσία δυνατοτήτων εµπορικής εκµετάλλευσης, και µε εξαίρεση
την περίπτωση που ο συµµετέχων σκοπεύει να µεταφέρει αυτά τα δικαιώµατα σε
άλλη νοµική οντότητα εγκαταστηµένη σε κράτος µέλος ή συνδεδεµένη χώρα µε
σκοπό την προστασία τους, ενηµερώνει την Επιτροπή ή το φορέα χρηµατοδότησης
πριν λάβει χώρα διάδοση σχετιζόµενη µε αυτά τα αποτελέσµατα. Η Επιτροπή για
λογαριασµό της Ένωσης ή ο φορέας χρηµατοδότησης µπορούν να αναλαµβάνουν
την κυριότητα των εν λόγω αποτελεσµάτων και να προβαίνουν στις αναγκαίες
ενέργειες για την ενδεδειγµένη προστασία τους
Ο συµµετέχων µπορεί να αρνηθεί να συγκατατεθεί µόνον εφόσον αποδείξει ότι
θίγονται σηµαντικά τα έννοµα συµφέροντά του. ∆εν είναι δυνατή διάδοση
σχετιζόµενη µε αυτά τα αποτελέσµατα έως ότου η Επιτροπή ή ο φορέας
χρηµατοδότησης λάβει απόφαση ή έχει αποφασίσει ότι θα αναλάβει την κυριότητα
και έχει προβεί σε αναγκαίες ενέργειες για την εξασφάλιση της προστασίας Η
συµφωνία επιχορήγησης καθορίζει εν προκειµένω χρονικά όρια.

3.

Σε περίπτωση που συµµετέχων ο οποίος έχει χρηµατοδοτηθεί από την Ένωση
σκοπεύει να εγκαταλείψει την προστασία αποτελεσµάτων ή να µην επιδιώξει την
παράταση αυτής της προστασίας για λόγους άλλους από την απουσία δυνατοτήτων
εµπορικής εκµετάλλευσης, ενηµερώνει την Επιτροπή ή το φορέα χρηµατοδότησης,
που µπορούν να συνεχίσουν ή να παρατείνουν την προστασία αναλαµβάνοντας την
κυριότητα των αποτελεσµάτων. Ο συµµετέχων µπορεί να αρνηθεί να συγκατατεθεί
µόνον εφόσον αποδείξει ότι θίγονται σηµαντικά τα έννοµα συµφέροντά του. Η
συµφωνία επιχορήγησης καθορίζει εν προκειµένω χρονικά όρια.
Άρθρο 40
Εκµετάλλευση και διάδοση αποτελεσµάτων

1.

Κάθε συµµετέχων που έχει χρηµατοδοτηθεί από την Ένωση καταβάλλει το µέγιστο
των προσπαθειών για την εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων που κατέχει στο
πλαίσιο περαιτέρω έρευνας ή εµπορικώς, ή φροντίζει για την εκµετάλλευσή τους
από άλλη νοµική οντότητα για αυτούς τους σκοπούς, ιδίως µέσω µεταβίβασης και
αδειοδότησης για τα αποτελέσµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41.
Στη συµφωνία επιχορήγησης είναι δυνατόν να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις
σχετικά µε την εκµετάλλευση. Κάθε επιπρόσθετη υποχρέωση αυτού του είδους
αναφέρεται στο πρόγραµµα εργασίας ή στο σχέδιο εργασίας.

2.

EL

Με την επιφύλαξη περιορισµών λόγω προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας,
κανόνων ασφαλείας ή νόµιµων εµπορικών συµφερόντων, κάθε συµµετέχων διαδίδει
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µε τα κατάλληλα µέσα το ταχύτερο δυνατό τα αποτελέσµατα που κατέχει. Η
συµφωνία επιχορήγησης µπορεί να καθορίζει εν προκειµένω χρονικά όρια.
Στη συµφωνία επιχορήγησης είναι δυνατόν να ορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις
σχετικά µε τη διάδοση.
Όσον αφορά τη διάδοση µέσω δηµοσιεύσεων έρευνας, ισχύει η ανοικτή πρόσβαση
υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη συµφωνία επιχορήγησης.
Όσον αφορά τη διάδοση άλλων αποτελεσµάτων, περιλαµβανόµενων των δεδοµένων
έρευνας, η συµφωνία επιχορήγησης µπορεί να καθορίζει τους όρους και τις
προϋποθέσεις υπό τους οποίους παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στα εν λόγω
αποτελέσµατα, ειδικότερα για έρευνα αιχµής του ΕΣΕ ή σε άλλους πρόσφορους
τοµείς.
Πριν από κάθε δραστηριότητα διάδοσης ειδοποιούνται οι άλλοι συµµετέχοντες.
Μετά την ειδοποίηση, κάθε συµµετέχων µπορεί να αντιταχθεί, εφόσον αποδείξει ότι
µε την προκειµένη διάδοση θίγονται σοβαρά τα έννοµα συµφέροντά του σε σχέση µε
τα αποτελέσµατά του ή το κεκτηµένο του. Στην περίπτωση αυτή, η δραστηριότητα
διάδοσης δύναται να πραγµατοποιηθεί µόνο εφόσον ληφθούν κατάλληλα µέτρα
διασφάλισης των εν λόγω εννόµων συµφερόντων. Η συµφωνία επιχορήγησης µπορεί
να καθορίζει εν προκειµένω χρονικά όρια.
3.

Κάθε συµµετέχων αναφέρει στην Επιτροπή ή στο φορέα χρηµατοδότησης σχετικά
µε τις δραστηριότητές του που αφορούν την εκµετάλλευση και τη διάδοση. Για τους
σκοπούς της παρακολούθησης και της διάδοσης από την Επιτροπή ή από φορέα
χρηµατοδότησης, οι συµµετέχοντες παρέχουν κάθε χρήσιµη πληροφορία και
έγγραφα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη συµφωνία επιχορήγησης.

4.

Όλες οι αιτήσεις για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, πρότυπα, δηµοσιεύσεις ή κάθε άλλη
διάδοση, και µε ηλεκτρονική µορφή, που αφορούν αποτελέσµατα περιλαµβάνουν
µνεία, η οποία µπορεί να περιέχει οπτικά µέσα, ότι η δράση έτυχε χρηµατοδοτικής
στήριξης από την Ένωση. Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε αυτή τη µνεία καθορίζονται
στη συµφωνία επιχορήγησης.
Άρθρο 41
Μεταβίβαση και παροχή άδειας για αποτελέσµατα

1.

Σε περίπτωση που συµµετέχων µεταβιβάζει την κυριότητα αποτελεσµάτων,
µεταφέρει στον αποδέκτη τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη συµφωνία
επιχορήγησης όσον αφορά αυτά τα αποτελέσµατα, περιλαµβανόµενης της
υποχρέωσης µεταφοράς τους σε κάθε µεταγενέστερη µεταβίβαση.
Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εµπιστευτικότητας που απορρέουν από
νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις στην περίπτωση συγχωνεύσεων και εξαγορών,
σε περιπτώσεις που άλλοι συµµετέχοντες εξακολουθούν έχουν δικαιώµατα
πρόσβασης στα προς µεταβίβαση αποτελέσµατα, ο συµµετέχων που πρόκειται να
µεταβιβάσει τα αποτελέσµατα ειδοποιεί προηγουµένως τους εν λόγω άλλους
συµµετέχοντες, παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά τον επικείµενο νέο
κύριο των αποτελεσµάτων, ώστε οι υπόλοιποι συµµετέχοντες να έχουν τη
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δυνατότητα ανάλυσης των επιπτώσεων της σκοπούµενης µεταβίβασης στην
ενδεχόµενη άσκηση των δικών τους δικαιωµάτων πρόσβασης.
Μετά τη γνωστοποίηση, κάθε συµµετέχων έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει
αντιρρήσεις για τη µεταβίβαση κυριότητας, εφόσον αποδείξει ότι η σκοπούµενη
µεταβίβαση θα µπορούσε να θίξει την άσκηση των δικών του δικαιωµάτων
πρόσβασης. Σε αυτή την περίπτωση, η µεταβίβαση δεν µπορεί να λάβει χώρα µέχρις
ότου επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ των οικείων συµµετεχόντων. Η συµφωνία
επιχορήγησης µπορεί να ορίζει χρονικά όρια.
Οι υπόλοιποι συµµετέχοντες µπορούν, µετά από προηγούµενη γραπτή συµφωνία, να
παραιτηθούν του δικαιώµατός τους για προηγούµενη ειδοποίηση και διατύπωση
αντιρρήσεων στην περίπτωση µεταβιβάσεων κυριότητας από έναν συµµετέχοντα σε
συγκεκριµένα προσδιοριζόµενο τρίτο.
2.

Εφόσον διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή η άσκηση όλων των δικαιωµάτων πρόσβασης
στα αποτελέσµατα και ότι τηρούνται όλες οι συµπληρωµατικές υποχρεώσεις για την
εκµετάλλευση, ο συµµετέχων που κατέχει αποτελέσµατα µπορεί να χορηγεί άδειες ή
να παρέχει µε άλλο τρόπο το δικαίωµα εκµετάλλευσής τους σε οποιαδήποτε νοµική
οντότητα, ακόµη και σε αποκλειστική βάση.

3.

Σχετικά µε αποτελέσµατα που παράγονται από συµµετέχοντες οι οποίοι έχουν
χρηµατοδοτηθεί από την Ένωση, η Επιτροπή ή φορέας χρηµατοδότησης µπορεί να
εγείρουν αντιρρήσεις για µεταβιβάσεις κυριότητας ή παροχές αποκλειστικής άδειας
σε τρίτους εγκαταστηµένους σε τρίτη χώρα που δεν συµµετέχει στο «Ορίζων 2020»,
εφόσον θεωρήσουν ότι η παροχή ή η µεταβίβαση αντιβαίνει στο ενδιαφέρον
ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας της Ένωσης ή δεν συνάδει προς
αρχές δεοντολογίας ή παραµέτρους ασφαλείας.
Στις περιπτώσεις αυτές, η µεταβίβαση κυριότητας ή η παραχώρηση αποκλειστικής
άδειας εκµετάλλευσης λαµβάνει χώρα µόνον εφόσον η Επιτροπή ή ο φορέας
χρηµατοδότησης βεβαιωθούν θα ληφθούν κατάλληλα µέτρα διασφάλισης.
Εφόσον κριθεί σκόπιµο, η συµφωνία επιχορήγησης προβλέπει ότι η Επιτροπή ή ο
φορέας χρηµατοδότησης πρέπει να ειδοποιηθούν πριν από οποιαδήποτε τέτοιου
είδους µεταβίβαση κυριότητας ή παροχή αποκλειστικής άδειας. Η συµφωνία
επιχορήγησης ορίζει χρονικά όρια.

ΤΜΗΜΑ 2
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Άρθρο 42
Κεκτηµένο
Οι συµµετέχοντες προσδιορίζουν το κεκτηµένο για τη δράση τους µε οποιοδήποτε τρόπο σε
γραπτή συµφωνία.
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Άρθρο 43
Αρχές για τα δικαιώµατα πρόσβασης
1.

Κάθε αίτηµα άσκησης δικαιωµάτων πρόσβασης ή κάθε παραίτηση από δικαιώµατα
πρόσβασης διατυπώνεται γραπτώς.

2.

Εκτός αν συµφωνείται διαφορετικά µεταξύ του κυρίου των αποτελεσµάτων ή του
κεκτηµένου στα οποία ζητείται η πρόσβαση, τα δικαιώµατα πρόσβασης δεν
περιλαµβάνουν το δικαίωµα παροχής υποάδειας.

3.

Οι συµµετέχοντες στην ίδια δράση αλληλοενηµερώνονται πριν από την προσχώρησή
τους στη συµφωνία επιχορήγησης σχετικά µε κάθε νοµικό περιορισµό ή όριο όσον
αφορά την παροχή πρόσβασης στο κεκτηµένο τους. Κάθε συµφωνία που συνάπτεται
στη συνέχεια από συµµετέχοντα όσον αφορά κεκτηµένο διασφαλίζει τη δυνατότητα
άσκησης όλων των δικαιωµάτων πρόσβασης.

4.

Για τους σκοπούς των δικαιωµάτων πρόσβασης, θεµιτές και λογικές προϋποθέσεις
µπορεί να είναι οι συνθήκες ατέλειας.

5.

Η παύση της συµµετοχής σε δράση δεν θίγει την υποχρέωση του εν λόγω
συµµετέχοντα να παρέχει πρόσβαση υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται
στη συµφωνία επιχορήγησης.

6.

Σε περίπτωση που συµµετέχων αθετεί τις υποχρεώσεις του και η εν λόγω αθέτηση
δεν επανορθώνεται, η συµφωνία κοινοπραξίας µπορεί να ορίζει ότι αυτός ο
συµµετέχων παύει να απολαύει πλέον δικαιωµάτων πρόσβασης.
Άρθρο 44
∆ικαιώµατα πρόσβασης για την υλοποίηση

1.

Κάθε συµµετέχων απολαύει δικαιωµάτων πρόσβασης στα αποτελέσµατα άλλου
συµµετέχοντα στην ίδια δράση, εφόσον αυτή η πρόσβαση είναι αναγκαία στον
πρώτο για την εκτέλεση του έργου του στο πλαίσιο της δράσης.
Αυτή η πρόσβαση παραχωρείται ατελώς.

2.

Κάθε συµµετέχων απολαύει δικαιωµάτων πρόσβασης στο κεκτηµένο άλλου
συµµετέχοντα στην ίδια δράση, εφόσον αυτή η πρόσβαση είναι αναγκαία στον
πρώτο για να εκτελέσει το έργο του στο πλαίσιο της δράσης, και υπόκειται σε τυχόν
περιορισµούς που απορρέουν από το άρθρο 43 παράγραφος 3.
Αυτή η πρόσβαση παραχωρείται ατελώς, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά
από τους συµµετέχοντες πριν από την προσχώρησή τους στη συµφωνία
επιχορήγησης.
Άρθρο 45
∆ικαιώµατα πρόσβασης για την εκµετάλλευση

EL

36

EL

1.

Κάθε συµµετέχων απολαύει δικαιωµάτων πρόσβασης στα αποτελέσµατα άλλου
συµµετέχοντα στην ίδια δράση, εφόσον αυτή η πρόσβαση είναι αναγκαία στον
πρώτο για την εκµετάλλευση αποτελεσµάτων του.
Με την επιφύλαξη συµφωνίας, αυτή η πρόσβαση παραχωρείται υπό θεµιτές και
λογικές προϋποθέσεις.

2.

Κάθε συµµετέχων απολαύει δικαιωµάτων πρόσβασης στο κεκτηµένο άλλου
συµµετέχοντα στην ίδια δράση, εφόσον αυτή η πρόσβαση είναι αναγκαία στον
πρώτο για την εκµετάλλευση αποτελεσµάτων του και µε την επιφύλαξη τυχόν
περιορισµών ή ορίων που απορρέουν από το άρθρο 43 παράγραφος 3.
Με την επιφύλαξη συµφωνίας, αυτή η πρόσβαση παραχωρείται υπό θεµιτές και
λογικές προϋποθέσεις.

3.

Συνδεδεµένη οντότητα εγκαταστηµένη σε κράτος µέλος ή σε συνδεδεµένη χώρα έχει
επίσης δικαιώµατα πρόσβασης σε αποτελέσµατα ή σε κεκτηµένο υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις, εφόσον αυτή η πρόσβαση είναι αναγκαία για την εκµετάλλευση των
αποτελεσµάτων που έχουν παραχθεί από το συµµετέχοντα µε τον οποίο συνδέεται,
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στη συµφωνία κοινοπραξίας.

4.

Αίτηµα για πρόσβαση δυνάµει των παραγράφων 1, 2 και 3 είναι δυνατόν να
υποβάλλεται έως και ένα έτος µετά το πέρας της δράσης. Ωστόσο, οι συµµετέχοντες
µπορεί να συµφωνήσουν διαφορετικό χρονικό όριο.
Άρθρο 46
∆ικαιώµατα πρόσβασης για την Ένωση και τα κράτη µέλη

1.

Για την ανάπτυξη, την εφαρµογή και την παρακολούθηση των πολιτικών ή
προγραµµάτων της Ένωσης, τα θεσµικά και λοιπά όργανα της Ένωσης απολαύουν
δικαιωµάτων πρόσβασης στα αποτελέσµατα συµµετέχοντα που έχει χρηµατοδοτηθεί
από την Ένωση. Τα εν λόγω δικαιώµατα πρόσβασης περιορίζονται σε µη εµπορική
και µη ανταγωνιστική χρήση.
Αυτή η πρόσβαση παραχωρείται ατελώς.

2.

Όσον αφορά δράσεις της δραστηριότητας «Προστατευµένες κοινωνίες» στο πλαίσιο
του ειδικού στόχου «Κοινωνίες χωρίς αποκλεισµούς, καινοτόµες και
προστατευµένες», για την ανάπτυξη, την εφαρµογή και την παρακολούθηση των
πολιτικών ή των προγραµµάτων τους στον τοµέα αυτό, τα θεσµικά και λοιπά όργανα
της Ένωσης καθώς και οι εθνικές αρχές των κρατών µελών απολαύουν δικαιωµάτων
πρόσβασης στα αποτελέσµατα συµµετέχοντα που έχει χρηµατοδοτηθεί από την
Ένωση. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 43 παράγραφος 2, αυτά τα
δικαιώµατα πρόσβασης περιλαµβάνουν το δικαίωµα παροχής άδειας σε τρίτους να
χρησιµοποιούν τα αποτελέσµατα σε δηµόσιες προµήθειες στην περίπτωση της
ανάπτυξης ικανοτήτων σε τοµείς µε πολύ περιορισµένο µέγεθος αγοράς και κίνδυνο
δυσλειτουργίας της αγοράς, και σε περιπτώσεις που υφίσταται προέχον δηµόσιο
συµφέρον.
Αυτή η πρόσβαση παραχωρείται ατελώς, µε εξαίρεση τη χρήση σε δηµόσιες
προµήθειες, όποτε παραχωρείται µε θεµιτές και λογικές προϋποθέσεις που
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συµφωνούνται. Στον καθορισµό των θεµιτών και λογικών προϋποθέσεων
λαµβάνεται πλήρως υπόψη η χρηµατοδότηση της Ένωσης που έχει ληφθεί για την
παραγωγή των αποτελεσµάτων. Σχετικά µε τις διαβαθµισµένες πληροφορίες,
ισχύουν οι κανόνες της Επιτροπής για την ασφάλεια.

ΤΜΗΜΑ 3
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Άρθρο 47
Ειδικές διατάξεις

EL

1.

Στην περίπτωση δράσεων που περιλαµβάνουν δραστηριότητες σχετιζόµενες µε την
ασφάλεια, η συµφωνία επιχορήγησης µπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις,
ειδικότερα όσον αφορά µεταβολές στη σύνθεση κοινοπραξίας, διαβαθµισµένες
πληροφορίες, εκµετάλλευση, διάδοση, µεταβιβάσεις και άδειες για αποτελέσµατα.

2.

Στην περίπτωση δράσεων στήριξης υφιστάµενων ή νέων ερευνητικών υποδοµών, η
συµφωνία επιχορήγησης µπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις σχετικά µε τους
χρήστες της υποδοµής.

3.

Στην περίπτωση δράσεων έρευνας αιχµής του ΕΣΕ, η συµφωνία επιχορήγησης
µπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις, ειδικότερα όσον αφορά δικαιώµατα
πρόσβασης, µεταφερτότητα και διάδοση, σχετικά µε συµµετέχοντες, ερευνητές και
κάθε µέρος που αφορά η δράση.

4.

Στην περίπτωση δράσεων εκπαίδευσης και κινητικότητας, η συµφωνία
επιχορήγησης µπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις όσον αφορά δεσµεύσεις
σχετιζόµενες µε τους ερευνητές που επωφελούνται από τη δράση, την κυριότητα, τα
δικαιώµατα πρόσβασης και τη µεταφερτότητα.

5.

Στην περίπτωση δράσεων συντονισµού και στήριξης, η συµφωνία επιχορήγησης
µπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις, ειδικότερα όσον αφορά την κυριότητα, τα
δικαιώµατα πρόσβασης, την εκµετάλλευση και τη διάδοση.

6.

Στην περίπτωση του µέσου για ΜΜΕ και επιχορηγήσεων από φορείς
χρηµατοδότησης που στοχεύουν τις ΜΜΕ, η συµφωνία επιχορήγησης µπορεί να
περιέχει ειδικές διατάξεις, ειδικότερα σχετικά µε την κυριότητα, τα δικαιώµατα
πρόσβασης, την εκµετάλλευση και τη διάδοση.

7.

Στην περίπτωση των Κοινοτήτων της γνώσης και της καινοτοµίας του ΕΤΙ, η
συµφωνία επιχορήγησης µπορεί να περιέχει ειδικές διατάξεις, ειδικότερα σχετικά µε
την κυριότητα, τα δικαιώµατα πρόσβασης, την εκµετάλλευση και τη διάδοση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Άρθρο 48
Έπαθλα
Κάθε απονοµή επάθλου τελεί υπό την προϋπόθεση αποδοχής των ενδεδειγµένων
υποχρεώσεων δηµοσίευσης. Το πρόγραµµα εργασίας ή το σχέδιο εργασίας µπορεί να
περιέχουν συγκεκριµένες υποχρεώσεις σχετικά µε την εκµετάλλευση και τη διάδοση.
Άρθρο 49
Προµήθεια, προεµπορική προµήθεια
και δηµόσια προµήθεια καινοτόµων λύσεων
1.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη του διαγωνισµού, για αποτελέσµατα
που έχουν παραχθεί µε προµήθεια εκτελούµενη από την Επιτροπή, κύριος είναι η
Ένωση.

2.

Στις συµβάσεις για προεµπορικές προµήθειες τίθενται ειδικές διατάξεις όσον αφορά
την κυριότητα, τα δικαιώµατα πρόσβασης και τις άδειες, µε σκοπό την εξασφάλιση
της µέγιστης αφοµοίωσης των αποτελεσµάτων και την αποφυγή κάθε αθέµιτου
πλεονεκτήµατος. Ο ανάδοχος που παράγει αποτελέσµατα σε προεµπορική
προµήθεια είναι κύριος τουλάχιστον των συναφών δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας. Οι αναθέτουσες αρχές απολαύουν τουλάχιστον δικαιωµάτων ατελούς
πρόσβασης στα αποτελέσµατα για ίδια χρήση καθώς και του δικαιώµατος
παραχώρησης, ή απαίτησης από τους συµµετέχοντες αναδόχους να παραχωρούν, για
µη αποκλειστικές άδειες σε τρίτους µε σκοπό την εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων
υπό θεµιτές και λογικές προϋποθέσεις, χωρίς δικαίωµα υποάδειας. Σε περίπτωση που
κάποιος ανάδοχος δεν εκµεταλλευθεί εµπορικά τα αποτελέσµατα εντός δεδοµένου
χρονικού διαστήµατος µετά την προεµπορική προµήθεια όπως ορίζεται στη
σύµβαση, µεταβιβάζει κάθε δικαίωµα κυριότητας των αποτελεσµάτων στις
αναθέτουσες αρχές.

3.

Στις συµβάσεις για δηµόσια προµήθεια καινοτόµων λύσεων είναι δυνατόν να
τίθενται ειδικές διατάξεις όσον αφορά την κυριότητα, τα δικαιώµατα πρόσβασης και
τις άδειες, µε σκοπό την εξασφάλιση της µέγιστης αφοµοίωσης των αποτελεσµάτων
και την αποφυγή κάθε αθέµιτου πλεονεκτήµατος.

ΤΙΤΛΟΣ IV
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 50
∆ιατάξεις κατάργησης και µεταβατικές διατάξεις
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1.

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

2.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, ο παρών κανονισµός δεν θίγει
την συνέχεια ή την τροποποίηση, περιλαµβανόµενης της συνολικής ή µερικής
περάτωσης των οικείων δράσεων, µέχρι το κλείσιµό τους, ή τη χορήγηση
χρηµατοδοτικής συνδροµής από την Επιτροπή ή από φορείς χρηµατοδότησης βάσει
της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ, ή κάθε άλλης νοµοθετικής πράξης που ισχύει για
την υπόψη συνδροµή στις 31 ∆εκεµβρίου 2013, η οποία συνεχίζει να ισχύει για τις
υπόψη δράσεις µέχρι το κλείσιµό τους.

3.

Από τις 31 ∆εκεµβρίου 2013 µεταβιβάζονται στο Ταµείο όλα τα ποσά του Ταµείου
Εγγυήσεων των συµµετεχόντων που συστάθηκε βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1906/2006 καθώς και όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του. Οι συµµετέχοντες
σε δράσεις του Έβδοµου προγράµµατος-πλαισίου οι οποίοι υπογράφουν συµφωνία
επιχορήγησης µετά τις 31 ∆εκεµβρίου του 2013 καταβάλλουν την εισφορά τους στο
Ταµείο.
Άρθρο 51

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.
Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
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Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

40

EL

