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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Φεβρουαρίου 2004
σχετικά µε την υλοποίηση της προπαρασκευαστικής δράσης για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού βιοµηχανικού δυναµικού έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας
(2004/213/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση 2003/113 τελικό της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου
2003, µε την οποία εγκρίθηκε η ανακοίνωση µε τίτλο «Ευρωπαϊκή
άµυνα — Βιοµηχανικά θέµατα και θέµατα αγοράς — Για να
χαραχθεί µια πολιτική της ΕΕ στον τοµέα του αµυντικού εξοπλισµού» (1), και ιδίως το σηµείο 5,
το άρθρο 157 παράγραφος 1 τέταρτη παύλα, της συνθήκης («να
βελτιώσει την εκµετάλλευση του βιοµηχανικού δυναµικού των πολιτικών στους τοµείς της καινοτοµίας, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης»),

δυναµικού έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας: Προς ένα πρόγραµµα προώθησης της ευρωπαϊκής ασφάλειας µέσω της έρευνας
και της τεχνολογίας».
Οι δραστηριότητες και το πρόγραµµα εργασίας της προπαρασκευαστικής δράσης αποτελούν µέρος της ως άνω ανακοίνωσης (κεφάλαιο II) και αποτελούν τη βάση για τις επακόλουθες προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων και προσκλήσεις υποβολής προσφορών.
Άρθρο 2
Οι λεπτοµερείς όροι υλοποίησης της εν λόγω προπαρασκευαστικής
δράσης εκτίθενται στο παράρτηµα.
Η γραµµή του προϋπολογισµού για την υπόψη δραστηριότητα
είναι η 08 14 01.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η Επιτροπή θέτει σε εφαρµογή µια προπαρασκευαστική δράση για
την ενίσχυση του ευρωπαϊκού βιοµηχανικού δυναµικού έρευνας
στον τοµέα της ασφάλειας (2004-2006), όπως αυτή ορίζεται στην
ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Υλοποίηση της προπαρασκευαστικής δράσης για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού βιοµηχανικού

(1) ∆εν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Philippe BUSQUIN

Μέλος της Επιτροπής

5.3.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (1)
1.

∆ραστηριότητες και χρηµατοδοτική στήριξη
Οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής δράσης «Ενίσχυση του ευρωπαϊκού βιοµηχανικού δυναµικού έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας» θα είναι έργα και δραστηριότητες υποστήριξης. Τα έργα θα έχουν
κατά κανόνα διάρκεια ενός έως δύο ετών ενώ οι δραστηριότητες υποστήριξης θα έχουν διάρκεια έξι µηνών έως τριών ετών.
Τα έργα θα αποτελέσουν αντικείµενο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Η χρηµατοδοτική συνεισφορά στα έργα θα διέπεται από γραπτή συµφωνία (επονοµαζόµενη «σύµβαση επιχορήγησης»). Οι δραστηριότητες υποστήριξης θα επιλέγονται κατόπιν είτε προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, οι οποίες οδηγούν στη σύναψη συµβάσεων επιχορήγησης, είτε προσκλήσεων
υποβολής προσφορών, οι οποίες καταλήγουν στη σύναψη συµβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ή υποβολής προσφορών θα δηµοσιευθούν στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Στην περίπτωση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, οι διαδικασίες αξιολόγησης και διαπραγµάτευσης και οι αρχές
που διέπουν τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τις συµβάσεις επιχορήγησης περιγράφονται στις ενότητες 3, 4, 5,
6 και 7 κατωτέρω. Για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών θα χρησιµοποιηθούν οι τυποποιηµένες διαδικασίες και
συµβάσεις.
Η Επιτροπή µπορεί να καλέσει ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες να την επικουρήσουν στην εκπόνηση του ευρωπαϊκού
προγράµµατος έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας, στην αξιολόγηση των προτάσεων και στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των γενικών αποτελεσµάτων της προπαρασκευαστικής δράσης. Οι εµπειρογνώµονες αυτοί
θα ορίζονται µε απόφαση του διατάκτη της Επιτροπής βάσει πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων.

2.

Συµµετοχή

2.1. Γενικές αρχές
Επιλέξιµες να συµµετάσχουν και να λάβουν χρηµατοδοτική συνεισφορά εκ µέρους της Κοινότητας θα είναι νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες σε κράτος µέλος (2). Οι συµµετέχοντες θα είναι δηµόσιες αρχές, δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις
(συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ), ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης και ερευνητικοί οργανισµοί.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι επίσης δυνατόν να συµµετάσχουν, πέραν και επιπλέον του ελάχιστου αριθµού συµµετεχόντων, και νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες σε τρίτη χώρα. Στις περιπτώσεις αυτές, µπορεί κατ'εξαίρεση να παραχωρηθεί
χρηµατοδοτική συνεισφορά εκ µέρους της Κοινότητας. Η συµµετοχή τρίτων χωρών υπόκειται σε αµοιβαίους διακανονισµούς µε την εκάστοτε τρίτη χώρα.
Θα ληφθούν κατάλληλα µέτρα ώστε να διασφαλισθεί ότι ο χειρισµός των διαβαθµισµένων πληροφοριών ευθυγραµµίζεται
µε τις διατάξεις της Επιτροπής που αφορούν την ασφάλεια (3). Επιπλέον, τα µέλη της εκάστοτε κοινοπραξίας θα είναι υποχρεωµένα να διασφαλίζουν ότι κατά τον χειρισµό διαβαθµισµένων πληροφοριών τηρούνται οι εφαρµοστέες κανονιστικές
διατάξεις περί ασφάλειας.
2.2. Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων
Η εκτέλεση του εκάστοτε έργου θα αναληφθεί από κοινοπραξία απαρτιζόµενη από δύο τουλάχιστον ανεξάρτητες µεταξύ
τους νοµικές οντότητες, εγκατεστηµένες σε διαφορετικά κράτη µέλη (4). Σηµειωτέον ότι η συνεργασία µεταξύ νοµικών
οντοτήτων από διαφορετικά κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων οργανισµών ασφάλειας, ενθαρρύνεται ιδιαίτερα και αποτελεί βασικό στόχο της εν λόγω προπαρασκευαστικής δράσης.
Η εκτέλεση µιας δραστηριότητας υποστήριξης µπορεί να αναληφθεί είτε από έναν µόνο συµµετέχοντα είτε από κοινοπραξία.
Οι κοινοπραξίες θα εκπροσωπούνται από έναν συντονιστή, ο οποίος θα έχει καθήκοντα συντονισµού και κατανοµής της
κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνεισφοράς µεταξύ των συµµετεχόντων.
2.3. Τεχνική ικανότητα και πόροι
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν τις γνώσεις και τις τεχνικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή
της εκάστοτε δραστηριότητας. Ενόσω προχωρούν οι εργασίες, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους,
όταν και όσο χρειάζεται, για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας. Ως πόροι απαραίτητοι για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας νοούνται οι ανθρώπινοι πόροι, οι υποδοµές, οι οικονοµικοί πόροι και, εφόσον χρειάζεται, τα άυλα αγαθά και άλλοι
πόροι που διατίθενται από τρίτο µέρος βάσει προγενέστερης δέσµευσης.
(1)
(2)
(3)
(4)

Κατά τον χρόνο δηµοσίευσης των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, η Επιτροπή θα εκδώσει λεπτοµερή οδηγό για τους προτείνοντες.
Ως κράτη µέλη νοούνται όλα τα κράτη της ΕΕ των 25, συµπεριλαµβανοµένων των προσχωρούντων κρατών.
ΕΕ L 317 της 3.12.2001.
Εάν η σύνθεση ενός ΕΟΟΣ ανταποκρίνεται σε αυτές τις προϋποθέσεις, ο ΕΟΟΣ είναι επίσης επιλέξιµος.
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Αξιολόγηση των προτάσεων έργων

3.1. ∆ιαδικασία αξιολόγησης και επιλογής
Οι προτάσεις έργων που θα υποβληθούν κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προτάσεων θα αξιολογηθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω. Κατά τον χειρισµό των διαβαθµισµένων εγγράφων θα τηρηθούν οι σχετικοί εφαρµοστέοι κανόνες.

3.2. Έλεγχος επιλεξιµότητας
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα επαληθεύουν κατά πόσον οι προτάσεις πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιµότητας:
— παραλαβή της πρότασης από την Επιτροπή το αργότερο κατά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζεται
στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων,
— ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων, όπως αυτός υποδεικνύεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων,
— πληρότητα της πρότασης, δηλαδή παρουσία όλων των απαιτούµενων διοικητικών εντύπων και της περιγραφής της πρότασης.
Θα λαµβάνονται υπόψη για αξιολόγηση µόνον οι προτάσεις που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια επιλεξιµότητας.

3.3. Κριτήρια αξιολόγησης
Κάθε πρόταση θα αξιολογείται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων αξιολόγησης:
— συνάφεια της πρότασης προς το πρόγραµµα εργασίας της προπαρασκευαστικής δράσης,
— ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και δυνατότητες εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων,
— επιστηµονική ή/και τεχνολογική αριστεία και συµβολή στην απτή και αποδείξιµη βελτίωση της ασφάλειας,
— ανάπτυξη αποτελεσµατικών εταιρικών σχέσεων µεταξύ των (δηµόσιων) χρηστών, της βιοµηχανίας και της ερευνητικής
κοινότητας,
— ικανότητα επιτυχούς διεξαγωγής και αποτελεσµατικής διαχείρισης του έργου, συµπεριλαµβανοµένων της προστασίας
των τυχόν διαβαθµισµένων πληροφοριών και του σαφούς σχεδιασµού της διαχείρισης της πνευµατικής ιδιοκτησίας.

3.4. Βαθµολόγηση, ελάχιστες βαθµολογίες και συντελεστές στάθµισης των κριτηρίων αξιολόγησης
Για κάθε κριτήριο αξιολόγησης, οι προτάσεις θα βαθµολογούνται σε µια κλίµακα έξι βαθµών από 0 έως 5, που έχει ως
εξής:
0 — η πρόταση δεν αντιµετωπίζει το υπό εξέταση ζήτηµα ή δεν µπορεί να αξιολογηθεί βάσει αυτού του κριτηρίου λόγω
ελλιπών ή ατελών στοιχείων·
1 — ανεπαρκής· 2 — µέτρια· 3 — καλή· 4 — πολύ καλή· 5 — άριστη.
Για όλα τα κριτήρια αξιολόγησης, η ελάχιστη απαιτούµενη βαθµολογία θα είναι 3. Οι προτάσεις που δεν συγκεντρώνουν
την ελάχιστη απαιτούµενη βαθµολογία για οποιοδήποτε κριτήριο, θα απορρίπτονται. Για όλα τα κριτήρια αξιολόγησης
ισχύει ίδιος συντελεστής στάθµισης. Συνολική βαθµολογία θα λαµβάνουν µόνο οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την
ελάχιστη βαθµολογία για όλα τα κριτήρια αξιολόγησης. Η ελάχιστη συνολική βαθµολογία θα είναι 18/25.

3.5. ∆ιαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων
Κάθε πρόταση θα αξιολογείται από τρεις τουλάχιστον αξιολογητές (προσωπικό της Επιτροπής, ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες, ή και τα δύο), εργαζόµενους ανεξάρτητα και χωρίς σύγκρουση συµφερόντων. Οι αξιολογητές θα απονείµουν βαθµούς
και θα διατυπώσουν σχόλια για κάθε κριτήριο αξιολόγησης.
Όταν όλοι οι αξιολογητές στους οποίους έχει ανατεθεί η αξιολόγηση µιας πρότασης ολοκληρώσουν την ατοµική τους
αξιολόγηση, µπορεί να συγκληθεί συναινετική συνεδρίαση µε σκοπό την εξέταση των βαθµολογιών που έχουν απονεµηθεί
και την επίτευξη συναινετικής βαθµολογίας για κάθε κριτήριο.
Μια επιτροπή αξιολόγησης θα διενεργήσει την τελική εξέταση των προτάσεων, θα παγιώσει τις βαθµολογίες και θα εξετάσει
τις συναινετικές εκθέσεις. Το αποτέλεσµα της συνεδρίασης της επιτροπής αξιολόγησης θα είναι µια έκθεση η οποία θα
περιέχει, για κάθε πρόταση, τις βαθµολογίες και τα συνοδευτικά σχόλια για όλα τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και έναν
κατάλογο των προτάσεων που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τις ελάχιστες βαθµολογίες, εφόσον υπάρχουν, µε την αντίστοιχη τελική βαθµολογία, καθώς και τις συστάσεις τις επιτροπής ως προς τη σειρά προτεραιότητας.
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3.6. Ενηµέρωση των προτεινόντων
Ο συντονιστής κάθε πρότασης θα λάβει την έκθεση συνολικής αξιολόγησης. Για τις προτάσεις που έχουν απορριφθεί επειδή
δεν συγκέντρωσαν την ελάχιστη βαθµολογία για κάποιο κριτήριο αξιολόγησης, στην έκθεση συνολικής αξιολόγησης περιέχονται εκτενή σχόλια µόνο για τα κριτήρια που εξετάστηκαν πριν διαπιστωθεί η ανεπάρκεια συγκέντρωσης της ελάχιστης
βαθµολογίας.
4.

Ολοκλήρωση της αξιολόγησης

4.1. Πίνακας κατάταξης της Επιτροπής
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα καταρτίσουν πίνακα τελικής κατάταξης, κατά σειρά προτεραιότητας βάσει της τελικής βαθµολογίας, όλων των προτάσεων που υπεβλήθησαν σε αξιολόγηση και συγκέντρωσαν τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτούµενες βαθµολογίες. Σε περίπτωση που δύο προτάσεις έχουν λάβει την ίδια τελική βαθµολογία, για την τελική κατάταξη των
προτάσεων οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα λάβουν υπόψη τους στόχους της προπαρασκευαστικής δράσης, τη συµβατότητα
των προτάσεων µε τους δεδηλωµένους στόχους της Κοινότητας και τον διαθέσιµο προϋπολογισµό.
4.2. Εφεδρικός πίνακας της Επιτροπής
Κατά την κατάρτιση του πίνακα των προτάσεων που θα επιλεγούν για διαπραγµάτευση θα ληφθεί υπόψη ο διαθέσιµος
προϋπολογισµός (προσδιορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων). Εάν χρειάζεται, ορισµένες προτάσεις θα τεθούν
σε «εφεδρεία» για τις περιπτώσεις αποτυχίας της διαπραγµάτευσης κάποιων έργων, απόσυρσης προτάσεων ή/και εξοικονόµησης πόρων κατά τη διαπραγµάτευση των συµβάσεων.
Οι συντονιστές των «σε εφεδρεία» προτάσεων θα λάβουν επιβεβαίωση της δυνατότητας ανάληψης διαπραγµατεύσεων ενόψει
σύναψης σύµβασης, µόνο εφόσον εξασφαλισθούν συµπληρωµατικοί χρηµατοδοτικοί πόροι.
Όταν εξαντληθεί ο προϋπολογισµός της συγκεκριµένης πρόσκλησης, οι εναποµένουσες «σε εφεδρεία» προτάσεις των οποίων
η χρηµατοδότηση δεν κατέστη δυνατή, θα απορριφθούν και οι συντονιστές τους θα ενηµερωθούν σχετικά.
4.3. Απόφαση απόρριψης
Οι προτάσεις που έχουν κριθεί µη επιλέξιµες ή εκτός πεδίου, οι προτάσεις που δεν έχουν συγκεντρώσει τις επιµέρους ελάχιστες βαθµολογίες για τα κριτήρια αξιολόγησης και οι προτάσεις οι οποίες, επειδή βρίσκονται σε χαµηλή κλίµακα κατάταξης, δεν είναι δυνατό να χρηµατοδοτηθούν για δηµοσιονοµικούς λόγους, θα απορρίπτονται µε απόφαση του διατάκτη
της Επιτροπής.
5.

∆ιαδικασία διαπραγµάτευσης και επιλογής
Αµέσως µετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, οι συντονιστές των προτάσεων που
δεν απορρίφθηκαν και για τις οποίες διατίθεται χρηµατοδότηση θα κληθούν σε διαπραγµατεύσεις.
Οι διαπραγµατεύσεις µπορεί να αφορούν οποιαδήποτε επιστηµονική, νοµική ή χρηµατοοικονοµική πτυχή της εκάστοτε πρότασης, µε βάση τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά το στάδιο της αξιολόγησης ή οποιοδήποτε άλλο θέµα ελήφθη
υπόψη κατά το στάδιο της κατάταξης.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον δηµοσιονοµικό κανονισµό (1). Επιπλέον, οποιοσδήποτε υποψήφιος ανάδοχος τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων ή αποδειχθεί ένοχος ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν ως προϋπόθεση για τη συµµετοχή του στη σύµβαση ή
δεν έχει παράσχει αυτές τις πληροφορίες, θα αποκλείεται από κάθε µελλοντική σύµβαση επιχορήγησης (2).
Εάν αποδειχθεί αδύνατη η επίτευξη συµφωνίας µε κάποιον προτείνοντα εντός εύλογης προθεσµίας που µπορεί να επιβάλουν
οι υπηρεσίες της Επιτροπής, είναι δυνατό να διακοπούν οι διαπραγµατεύσεις για την προετοιµασία της σύµβασης και να
απορριφθεί η αντίστοιχη πρόταση. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα διαπραγµατευθούν τις επιλεγείσες προτάσεις ακολουθώντας τη σειρά τελικής κατάταξης των προτάσεων, εντός των ορίων των προβλεπόµενων δηµοσιονοµικών πόρων.
Εάν οι διαπραγµατεύσεις ολοκληρωθούν επιτυχώς, θα συναφθούν συµβάσεις επιχορήγησης.

6.

Εκθέσεις και έλεγχοι
Τα έργα και οι δραστηριότητες υποστήριξης θα αποτελούν αντικείµενο τακτικών εκθέσεων προς την Επιτροπή, µε σκοπό
την κατάλληλη παρακολούθησή τους. Στο έργο της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων, η Επιτροπή µπορεί να επικουρείται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες (κατάλληλα εξουσιοδοτηµένους, εάν χρειάζεται). Η Επιτροπή, ή οποιοσδήποτε
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος της Επιτροπής, θα έχει το δικαίωµα να διενεργεί επιστηµονικούς, τεχνολογικούς ή λογιστικούς ελέγχους στους συµµετέχοντες, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι οι δραστηριότητες διεξάγονται ή έχουν διεξαχθεί
σύµφωνα µε τους όρους που έχουν δηλώσει οι συµµετέχοντες και σύµφωνα µε τις διατάξεις της σύµβασης.

(1) ∆ηµοσιονοµικός κανονισµός, άρθρα 114 και 93.
(2) ∆ηµοσιονοµικός κανονισµός, άρθρα 114 και 94.
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Σύµβαση και δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας

7.1. Γενικές αρχές
Οι συµβάσεις επιχορήγησης που θα συναφθούν για τα έργα και τις δραστηριότητες υποστήριξης θα βασίζονται στο υπόδειγµα συµβάσεων του έκτου προγράµµατος πλαισίου. Κάθε σύµβαση επιχορήγησης θα υπογραφεί από τον διατάκτη της
Επιτροπής και από όλους τους συµµετέχοντες στην εκάστοτε κοινοπραξία.
Στη σύµβαση είναι δυνατό να προστεθούν ειδικές ρήτρες σχετικές µε την κυριότητα, την προστασία και την αξιοποίηση
των γνώσεων, την τήρηση εµπιστευτικότητας, και τα δικαιώµατα πρόσβασης, προκειµένου να συνεκτιµηθούν οι τυχόν ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν στο πλαίσιο της εν λόγω προπαρασκευαστικής δράσης.
7.2. Χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας
Η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας θα λάβει τη µορφή συνεισφοράς στον προϋπολογισµό, υπολογιζόµενης ως
ποσοστό επί του προϋπολογισµού που θα καταρτίσουν οι συµµετέχοντες για την εκτέλεση του έργου ή της δραστηριότητας υποστήριξης. Οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου ή της δραστηριότητας υποστήριξης θα
πιστοποιούνται από εξωτερικό λογιστικό ελεγκτή ή, στην περίπτωση των δηµόσιων οργανισµών, από αρµόδιο δηµόσιο
υπάλληλο.
Για να είναι επιλέξιµες προς απόδοση, οι δαπάνες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. πρέπει να είναι πραγµατικές, οικονοµικές και αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου ή της δραστηριότητας υποστήριξης,
2. πρέπει να προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις συνήθεις αρχές λογιστικής του εκάστοτε συµµετέχοντος,
3. πρέπει να έχουν ηθκαταχωριστεί στα λογιστικά βιβλία των συµµετεχόντων ή, στην περίπτωση πόρων προερχόµενων από
τρίτους, στα λογιστικά βιβλία των τελευταίων,
4. πρέπει να είναι απαλλαγµένες από έµµεσους φόρους, δασµούς και τόκους και να µην προσπορίζουν οποιοδήποτε
κέρδος.
7.3. Μηχανισµοί χρηµατοδότησης
Για τα έργα, προβλέπονται δύο µηχανισµοί χρηµατοδότησης µε βάση τις κατηγορίες έρευνας που καθορίζονται στο κοινοτικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων υπέρ της έρευνας και της ανάπτυξης (1):
1. βιοµηχανική έρευνα,
2. δραστηριότητες προανταγωνιστικής ανάπτυξης.
Για λόγους πληρότητας, προστέθηκε ένας τρίτος µηχανισµός χρηµατοδότησης:
3. διαχείριση των δραστηριοτήτων.
Στον πίνακα που ακολουθεί εµφαίνονται τα µέγιστα ποσοστά χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας στα έργα
ανάλογα µε τον µηχανισµό χρηµατοδότησης.
Μέγιστα ποσοστά απόδοσης
επιλέξιµων δαπανών

Έργα

Βιοµηχανική έρευνα

∆ραστηριότητες
προανταγωνιστικής ανάπτυξης

έως 75 %

έως 50 %

∆ιαχείριση των δραστηριοτήτων

100 %
(έως 7 % της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς)

Σε περίπτωση σώρευσης της κοινοτικής χρηµατοδοτικής συνεισφοράς µε εθνική χρηµατοδότηση υπό µορφή κρατικής ενίσχυσης, η συνολική δηµόσια στήριξη δεν επιτρέπεται να υπερβεί, δυνάµει του κοινοτικού πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων
υπέρ της έρευνας και της ανάπτυξης, τα όρια του 75 % για τη βιοµηχανική έρευνα και του 50 % για τις δραστηριότητες
προανταγωνιστικής ανάπτυξης.
Οι επιχορηγήσεις που θα παραχωρηθούν για τις δραστηριότητες υποστήριξης δεν υπόκεινται στους κανόνες που ισχύουν
για τις κρατικές ενισχύσεις. Οι επιχορηγήσεις αυτές θα καλύψουν ποσοστό έως και 75 % των επιλέξιµων δαπανών, συµπεριλαµβανοµένου ενδεχοµένως ποσοστού έως και 10 % της συνολικής συνεισφοράς για τις δραστηριότητες διαχείρισης.
7.4. ∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
Οι γνώσεις θα ανήκουν στους αναδόχους που τις παρήγαγαν. Για οποιαδήποτε µεταφορά γνώσεων που έχουν παραχθεί στο
πλαίσιο σύµβασης επιχορήγησης, ή για οποιαδήποτε παραχώρηση δικαιωµάτων πρόσβασης σε τέτοιες γνώσεις σε άλλον
οργανισµό εξωτερικό της κοινοπραξίας, θα απαιτείται έγκριση της Επιτροπής, των κρατών µελών στα οποία είναι εγκατεστηµένοι οι συµµετέχοντες και των λοιπών αναδόχων.
Η Επιτροπή ή τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη είναι δυνατό να αρνηθούν να παραχωρήσουν αυτή την έγκριση, κατ'επίκληση
µειζόνων ευρωπαϊκών ή εθνικών συµφερόντων ή κατ'εφαρµογή της οικείας νοµοθεσίας. Οι λοιποί ανάδοχοι είναι δυνατό να
αρνηθούν να συναινέσουν στην υπόψη µεταφορά γνώσεων ή παραχώρηση δικαιωµάτων εάν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι
η µεταφορά γνώσεων ή παραχώρηση δικαιωµάτων µπορεί να ζηµιώσει σοβαρά τα εµπορικά ή βιοµηχανικά τους συµφέροντα
ή ότι συνιστά παράβαση νοµικών υποχρεώσεων.

(1) ΕΕ C 45 της 17.2.1996, σ. 5.

