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Hierbij bevestig ik, dat de bovengenoemde onderzoeksorganisatie in het kader van het bovengenoemde project
activiteiten uitvoert die als niet-economisch aan te merken zijn en daarom die subsidie volgens de Kaderregeling
inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (2014/C 198/01) geen staatssteun is. Daartoe
verklaren wij het volgende:
· dat de in het kader van het project uit te voeren O&O-activiteiten beschouwd dienen te worden als behorend
tot de primaire activiteiten van de onderzoeksorganisatie/infrastructuur. De activiteiten betreffen:
- opleiding met het oog op meer en beter gekwalificeerde menselijke hulpbronnen;
- het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek en ontwikkeling met het oog op meer kennis en beter
inzicht, met inbegrip van onderzoek en ontwikkeling in samenwerkingsverband, wanneer de
onderzoeksorganisatie of infrastructuur bij daadwerkelijke samenwerking betrokken is;
- brede verspreiding van onderzoeksresultaten op een niet-exclusieve en niet-discriminerende basis.
· dat de in het kader van het project uit te voeren O&O-activiteiten beschouwd dienen te worden als
activiteiten inzake kennisoverdracht, deze worden uitgevoerd door een departement of
dochteronderneming van de onderzoeksorganisatie of onderzoeksinfrastructuur of samen met, of namens
andere dergelijke entiteiten. Alle winst uit deze activiteiten wordt opnieuw in de primaire activiteiten van
de onderzoeksorganisatie of infrastructuur geïnvesteerd.
· dat de omgang met onderzoeksresultaten, waarvoor aanspraak op intellectuele eigendomsrechten gemaakt
kan worden, beschreven zal worden in een tussen de projectpartners af te sluiten
samenwerkingsovereenkomst.
Aanduiding van niet-economische activiteiten betekent echter ook dat binnen de onderzoeksorganisatie/
infrastructuur een duidelijk onderscheid tussen de kosten van economische en niet-economische activiteiten
gemaakt gaat worden. De financiering en inkomsten ervan kunnen worden onderscheiden, zodat
kruissubsidiëring van de economische activiteiten daadwerkelijk wordt vermeden. Het bewijs van een correcte
toerekening van kosten, financiering en inkomsten kan worden geleverd door de financiële jaarrekeningen van de
betrokken entiteit; de onderzoeksorganisatie/infrastructuur verklaart dat de hiervoor noodzakelijke gescheiden
boekhouding zal plaatsvinden.

_____________________________

___________________________________

Plaats, datum

rechtsgeldige ondertekening projectpartner

