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Dohoda o grante 7RP –
PRÍLOHA III – OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE NADNÁRODNÉ
PRÍSTUPOVÉ AKTIVITY
III.1: Vymedzenie pojmov
Okrem definícií uvedených v článku II.1 sa uplatňujú tieto definície:
1. Poskytovateľ prístupu: znamená príjemca, ktorý je zodpovedný za poskytovanie prístupu
k infraštruktúre(-am) alebo zariadeniu(-iam), ako je to spresnené v prílohe I.
2. Infraštruktúra: znamená vybavenosť, zdroj (alebo ich súvislý súbor) spolu s príslušnými službami,
ktoré vedecká obec využíva na vykonávanie výskumu.
3. Zariadenie: znamená časť infraštruktúry, ktorá by sa mohla využívať nezávisle od zvyšnej časti.
4. Užívateľ: znamená výskumný pracovník v rámci skupiny užívateľov vrátane vedúceho skupiny
užívateľov.
5. Skupina užívateľov: znamená výskumný tím jedného alebo viacerých výskumných pracovníkov,
ktorému(-ým) bol v rámci projektu sprístupnená infraštruktúra. Každú skupinu užívateľov vedie
vedúci skupiny užívateľov.

III.2: Povinnosti spojené s plnením
Poskytovateľ prístupu okrem iných ustanovení tejto dohody o grante:
a) poskytuje vybratým skupinám užívateľov bezplatný prístup k infraštruktúre alebo zariadeniu(-iam),
ktoré spravuje, vrátane všetkej logistickej, technologickej a vedeckej podpory, ako aj osobitnej
odbornej prípravy, ktorá sa zvyčajne poskytuje externým výskumným pracovníkom využívajúcim
infraštruktúru.
b) široko propaguje, vrátane zverejnenia na osobitnej internetovej stránke, prístup ponúkaný na
základe tejto dohody o grante tak, aby sa výskumní pracovníci, ktorí chcú mať prístup
k infraštruktúre, mohli oboznámiť s možnosťami, ktoré majú k dispozícii;
c) zabezpečuje, aby užívatelia dodržiavali podmienky tejto dohody o grante;
d) vedie príslušnú dokumentáciu na zdokladovanie a odôvodnenie počtu oznámených prístupov; táto
dokumentácia obsahuje záznamy menách, štátnej príslušnosti a domácich inštitúciách užívateľov, ako
aj o povahe a množstve prístupov, ktoré im boli poskytnuté.

III.3: Spôsobilosť a výber skupín užívateľov
1. Skupina užívateľov musí na to, aby mala nárok na výhody plynúce z prístupu k infraštruktúre na
základe dohody o grante, vyhovovať týmto dvom podmienkam:
a) vedúci skupiny užívateľov a väčšina užívateľov musia pracovať v inštitúcii sídliacej v členskom
štáte alebo v pridruženom štáte;
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b) vedúci skupiny užívateľov a väčšina užívateľov musí pracovať v krajine inej ako krajine(-ách),
v ktorej(-ých) sídli(-ia) právny(-e) subjekt(-y), ktorý(-é) infraštruktúru prevádzkuje(-ú).
Ak sa infraštruktúra skladá z viacerých zariadení prevádzkovaných rôznymi právnymi
subjektmi, táto podmienka sa uplatňuje na každé zariadenie.
Táto podmienka neplatí:
-

ak poskytovateľom prístupu je medzinárodná organizácia alebo SVC (Spoločné
výskumné centrum),

-

v prípade vzdialeného prístupu k rozmiestnenému súboru infraštruktúr alebo
zariadení, ktoré poskytujú rovnaké služby.

2. Na základe tejto dohody o grante sú na bezplatný prístup k infraštruktúre spôsobilé iba tie skupiny
užívateľov, ktoré sú oprávnené šíriť nové znalosti získané v rámci projektu.
3. Poskytovateľ prístupu požiada skupiny užívateľov, ktoré žiadajú o prístup, aby písomne predložili
opis práce, ktorú chcú vykonávať, a mená, štátnu príslušnosť a domovské inštitúcie užívateľov.
4. Poskytovateľ prístupu zostaví výberovú porotu, ktorá pomôže poskytovateľovi prístupu pri výbere
skupín užívateľov. Výberová porota posúdi všetky prijaté návrhy a odporučí užší zoznam skupín
užívateľov, ktoré by mali mať výhody z bezplatného prístupu na základe dohody o grante. Uplatní
pritom zásady priehľadnosti, spravodlivosti a nestrannosti.
5. Výberová porota sa skladá z medzinárodných odborníkov v danej oblasti, pričom aspoň polovica z
nich je nezávislá od infraštruktúry, pokiaľ sa prílohe I neuvádza inak.
6. Výberová porota zakladá svoj výber na vedeckej hodnote, pričom berie do úvahy, že prednosť by
mali mať skupiny užívateľov zložené z užívateľov, ktorí:
- infraštruktúru predtým nevyužívali a
- pracujú v krajinách, v ktorých takéto výskumné infraštruktúry neexistujú.
Komisia môže poskytovateľa prístupu požiadať, aby v záujme Spoločenstva sledoval pri výbere skupín
užívateľov dodatočné priority. Poskytovateľ prístupu sa môže postaviť proti takejto žiadosti, pričom
poskytne náležite opodstatnené dôvody.
7. Poskytovateľ prístupu požiada o písomný súhlas Komisie v prípade výberu skupín užívateľov, ktoré
požadujú prístup dlhší ako 3 mesiace, pokiaľ sa takýto dlhší prístup nepredpokladá v prílohe I.
III.4: Správy a dokumentácia výsledkov
Poskytovateľ prístupu do pravidelných správ o prístupovej aktivite začlení oddiel, v ktorom sa uvedú
členovia výberovej poroty, ako aj počet prístupov poskytnutých skupinám užívateľov spolu s opisom
ich práce i menami a domovskými inštitúciami užívateľov.
III.5: Dôvernosť
Poskytovateľ prístupu zabezpečí, aby užívatelia mali rovnaké práva a povinnosti týkajúce sa
dôvernosti, ako sú práva a povinnosti poskytovateľa prístupu uvedené v článku II.9.
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III.6: Propagácia
Poskytovateľ prístupu zabezpečí, aby užívatelia mali rovnaké práva a povinnosti týkajúce sa
propagácie, ako sú práva a povinnosti poskytovateľa prístupu uvedené v článku II.12.
Poskytovateľ prístupu počas trvania projektu predovšetkým prijíma všetky primerané opatrenia na
zabezpečenie toho, aby užívatelia vo svojich publikáciách vhodným spôsobom propagovali podporu,
ktorú dalo Európske spoločenstvo na prístup, ktorý im bol poskytnutý.
Komisia je oprávnená uverejniť v akejkoľvek podobe a v akomkoľvek oznamovacom prostriedku,
vrátane internetu, zoznam užívateľov.
III.7: Prístupové práva
Poskytovateľ prístupu zabezpečí, aby užívatelia užívali bez licenčných poplatkov právo na prístup
k východiskových znalostiam poskytovateľa prístupu a k novým znalostiam, ak je to potrebné na
vykonávanie ich práce v rámci projektu.
III.8: Nezlučiteľné alebo obmedzujúce záväzky
Poskytovateľ prístupu čo najskôr informuje užívateľov o všetkých obmedzeniach, ktoré by mohli
významne ovplyvniť udelenie prístupových práv.

III.9: Finančná podpora Spoločenstva na náklady spojené s prístupom
1.
Poskytovateľ prístupu môže deklarovať sumu, ktorá je výsledkom vynásobenia jednotkových
nákladov počtom poskytnutých prístupov.
Odhadované jednotkové náklady sa spresnia v prílohe I. Tieto odhadované jednotkové náklady má
poskytovateľ prístupu použiť, keď náklady na prístup deklaruje vo finančných výkazoch. Tieto
jednotkové náklady musia zodpovedať odhadu nákladov počas životnosti projektu
zodpovedajúcich odhadovanému celkovému počtu prístupov, ktoré sa majú poskytnúť
do zariadenia, delených celkovým odhadovaným počtom prístupov, ktoré sa majú poskytnúť
do zariadenia.
Finančný príspevok Spoločenstva sa upraví vo finančnom výkaze (formulár C), ktorý zodpovedá
poslednému vykazovanému obdobiu, pričom sa vezmú do úvahy tieto skutočnosti:
-

Skutočné jednotkové náklady vypočítane na základe celkového počtu skutočne
udelených prístupov a nákladov, ktoré skutočne vznikli pri udelení týchto prístupov.
Ak sú skutočné jednotkové náklady vyššie ako odhadované jednotkové náklady,
rozdiel v porovnaní s odhadovanými jednotkovými nákladmi možno uhradiť pod
podmienkou, že bol poskytnutý minimálny počet prístupov, ktoré sa majú uhradiť na
základe tejto dohody o grante, ako sa predpokladá v prílohe I.

-

Finančný príspevok Spoločenstva nesmie presiahnuť 20 % nákladov spojených
s poskytnutím celkového počtu prístupov do zariadenia počas trvania projektu.

Okrem toho možno na konci každého vykazovaného obdobia vykonať úpravy, ktoré vyplývajú
z uplatnenia skutočných jednotkových nákladov.
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Pokiaľ ide o výpočet odhadovaných alebo skutočných jednotkových nákladov:
-

Do celkového počtu prístupov do zariadenia sa zahrnú prístupy financované a
rovnako prístupy nefinancované Spoločenstvom na základe tejto dohody o grante.

-

Náklady spojené s udeľovaním prístupu zahŕňajú priame náklady a nepriame náklady
obmedzené na 7 % priamych nákladov, bez nákladov na subdodávanie a nákladov na
zdroje, ktoré dali k dispozícii tretie strany, ktoré sa nepoužívajú v pracovných
priestoroch príjemcu.

-

Z priamych nákladov sa vylúčia všetky príspevky na kapitálové investície
infraštruktúry, ako aj cestovné náklady a diéty.

-

Na výpočet sa môžu použiť priemerné náklady na personál, ak sú v súlade so
zásadami riadenia a účtovnými postupmi poskytovateľa prístupu.

-

Priame náklady môžu zahŕňať náklady na prípravnú prácu.

2.
Finančný príspevok Spoločenstva môže v prípade potreby zahŕňať aj cestovné výdavky
a diéty spojené s návštevami uskutočňovanými užívateľmi a stretnutiami výberovej poroty.
3.
Ak je podľa ustanovení tejto dohody o grante potrebné osvedčenie o finančných výkazoch,
toto osvedčenie nezahŕňa náklady deklarované na základe odhadovaných jednotkových nákladov,
no obsahuje náklady deklarované na základe skutočných jednotkových nákladov, na ktoré sa
predtým neposkytlo osvedčenie.
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