
258 §Fm> Emwsmnsmmnmw"Project 0002 three-year social science professorship”SamarbejdsaftaleRåstofstyrelsen (MLSA) og Ilisimatusarñkindgår hermed añalc om gennemførelse af følgende projektsamarbejde:
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4 GENN MFØRELSE OG ANSVAR4.1 Ilisimatusañik er fagligt ansvarlig for projektsamaxbejdets gennemførelse og forstyring af økonomien. Tine Fars, Ilisimatusarñk, udpeges som faglig leder for pro-jektsamarbejdet og sørger sammen med projektledemc for delprojekteme for foku-sering og koordination af projekteme med henblik på at sikre det bedst mulige fag-Side 3 af 7lSAMARBEJDE1.11.21.31.4Denne samarbejdsaftale er indgået mellem Râstofstyrelsen (MLSA) og Ilisima-tusarñk med henblik på finansiering af et 3-årigt professorat med det fonnål at belyse de samfundsmæssige konsekvenser af olie og gasaktiviteter, jf. bilag 1.MLSA indgår añale med rettighedshavemc til følgende tilladelser med eneret tilefterforskning og udnyttelse af havområder i Nordøstgrønland: Tilladelseme2013/40, 2013/41, 2013/45, 2013/46 og 2014/14 (i det kommende benævnt som"rettighedshaveme") om betaling til gennemførelsen af projektet beskrevet i Bilagl.Ved samarbejde forstås i denne henseende, at alle parter bidrager med en ydelseeller præstation i form af økonomisk bidrag (samñnansieret), projekttilvejebringelse ogeller anden form for arbejde eller tjenesteydelse.Nærværende projektsnmarbcjdsañule gælder løsning af fælles forsknings- og ud-viklingsopgaver o g er ikke at betragte som en kommerciel rådgivningsopgave.GRUNDLAG FOR SAMARBEJDET2.1Samarbejdsaftalen ha: til formål at sikre gennemførelse af dct nævnte projekt.KONTRAKT BELØBET3.13.23.3Kontraktbeløbet i denne samarbejdsaftale for projektet udgøri alt USD 450,000.Kontraktbcløbet er udtryk for en maksimal udgiñ. Eventuel momsbetaling ellerandre afgifter er MLSA uvedkommende. Kontraktbeløbet gælder for hele projekt-añriklingsperioden.Det er en betingelse for projektet, at de aftalte ydelser løbende leveres fra Ilisima-tusarñk.



man › a q4.24.34.44.55.15.25.35.4lige grundlag. llisimatusarlik varetager en fælles overordnet projekt- og økonomi-styring, der samler projektsamarbejdets produkter og økonomi.Gennemførelse af samarbejdet er baseret på gældende god praksis for videnskabe-ligt arbejde på området.Ilisimatusarfrk er i forhold til eventuelle andre samarbejdspartnere ansvarlige forfølgende opgaver:0 Økonomisk styring af projektsamarbejdet.n Koordinering af samarbejdspartnemes og andre involveredes udførelse af pro-jektsamarbejdet eller dele heraf, herunder tilvejebringelse af fornødent añale-grundlag.o Kontakten til MLSA.llisimatusarlik hæñer for ethvert berettiget krav, der måtte blive rejst mod MLSA,i forbindelse med Ilisimatusarñks eventuelle krænkelse af tredjemands patent-,ophavs- eller andre immaterielle rettigheder, opstået som følge af udførelsen afprojektet.I forbindelse med rejser skal Ilisimatusarfrk følge Naalakkersuisuts til enhver tidgældende regler om tjenesterejser.KONTAKTGRUPPE, OPLYSNINGSPLIGT MV.Der nedsættes en kontaktgruppe for projektsamarbejdet bestående af kontaktper-sonen for Râstofstyrelsen: Thomas Haugaard Pedersen, og llisimatusarflk: MetteSonniks. Desuden deltager projektledere eñer behov.Hvis projektsamarbejdet forsinkes eller der opstår tvivl om projektsamarbejdetsforudsætninger, formål eller gennemførelse, skal Ilisimatusañik straks skriñligtunderrette MLSA herom og fremkomme med et skriftligt forslag til løsning af deopståede problemer med henblik på MLSAs skriñlige accept heraf.Såfremt MLSA anmoder herom, skal llisimatusarfrk fremlægge fornøden doku-mentation for ethvert forhold, der har væsentlig betydning for udbetaling af tilskudog for MLSAs kontrol med, at fastsatte vilkårjf. denne aftale overholdes.MLSA har under og eñer projektets gennemførelse adgang til besigtigelse og an-den kontrol med og indsigt i projektet, herunder regnskabsbilag i indtil S år eñerprojektets afslutning. Aftalens parter kan ved projektets afslutning genforhandleañalen med henblik på forlængelse.



F98 FORSIKRING8.1 Det påhviler Ilisimatusarñk nt drage omsorg for, at eventuelt udstyr, materiel m.m.som er indkøbt i projektet, sikres behørigt og er omfattet af en forsikringsordningSide 5 af 76.l6.2RAPPORTERING (PRODUKT)Der skal ske en afslutningsrapportering på projektet til MLSA jf. bilag l.Det samlede materiale fremsendes i ét eksemplar på engelsk i elektronisk fonnattil MLSA med angivelse afpmjektnummcr, projekttitel, dato/år. Materialet skal såvidt muligt være i alm. elektronisk format, ex. Word, Excel mv.l afslutningsrapporteringen jf. 6.1 skal det tydeligt angives, at der er tale om etrojektsamarbejde mellem MLSA og Ilisimatusarñk.7.17.27.37.47.5UDBETALING AF ØKONOMISK BIDRAGIlisimatusariik fakturerer én gang årligt MLSA senest den 31. december 2016, 31.december 2017 samt 3 l. december 2018.MLSA betaler i DKK som omregnet i henhold til vekselkursen for den modtagnevaluta på datoen for de betalende selskabers betaling til MLSA. MLSA kan i intettilfælde udbetale mere, end hvad der svarer til det beløb, som er modtaget fra ret-tighedshaveme.Fakturering udregnes med udgangspunkt i projektsamarbejdets dokumenteredeomkostninger i overensstemmelse med det añalte bidrag for MLSA.MLSA udbetaler det añalte økonomiske bidrag, forudsat projektsamarbejdet ud-vikler sig i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og eventuelle aftalte æn-dringer heraf samt såfremt de fremsendte opgørelser og dokumentation for om-kostninger stemmer overens hermed. Ilisimatusarñk anviser en konto til brug forindbetalinger.Overskridelse af det samlede budget på grund af pris- og lønstigninger, merforbrugaf arbejdstid samt menldgiñer ved eventuelle udvidelser af projektet, vil ikke blivedækket af MLSA uden fomdgående specifik, skriftlig aftale herom mellem Ilisi-matusarñk og MLSA.llisimatusmñk er forpligtet til straks skriftligt at underrette MLSA om begrundel-sen for og størrelsen af evt. væsentlige ændringer af budgettet samt forslag tilkompenserende besparelser/anvendelser inden for den oprindelige fastsatte øko-nomiske rarmne.



min m å.«109.19.210.1(evt. selvforsikring) som sikrer mulighed for gennemførelse af projektet ved util-sigtet tab, beskadigelse og lignende af nævnte udstyr m.m.RETTIGHEDER OG OFFENTLIGGØRELSEDe fulde ophavsrettigheder, herunder ret til vederlagsfrist at anvende og publicererapporter m.v., som udspringer af materiale eller viden frembragt under dennesamarbejdsaftale tilkommer Ilisimatusarfrk. Ilisimatusarñk kan bestemme, at op-havsrettighedeme skal tilfalde den eller de videnskabelige personer tilknyttet pro-jektet. Ud over hvad der fremgâr af denne samarbejdsaftale, opnår hverken MLSAeller rettighedshaver rettigheder vedrørende materiale eller viden frembragt underdenne samarbejdsaftale.Efter publikation af projektets resultat er det god kollegial praksis, at man oriente-rer hinanden om eventuelle udtalelser. I tilfælde af begæring om aktindsigt hosparteme angående denne aftale og projekter under denne aftale, jfr. lov om offent-lighed i forvaltningen, orienterer parteme hinanden.OPSlGELSE, MISLIGHOLDELSE MV.Såfremt projektet opgives eller de bevillingsmæssige forudsætninger for projektetbortfalder, kan MLSA over for Ilisimatusarñk opsige aftalen med 3 måneders var-sel. Udgifter afholdt frem til opsigelsestidspunktet samt hvad der derefter er nød-vendigt for projektets forsvarlige nedlukning refunderes af MLSA efter bestem-melserne i pkt. 7.10.2 Såfremt Ilisimatusarfik væsentligt misligl1older denne aftale (med eventuelleskriftligt aftalte ændringer), kan MLSA reducere den bevilgede støtte og kræve heleller delvis tilbagebetaling af allerede udbetalte midler.10.3 I vurderingen af hvorvidt der er sket væsentlig misligholdelse, jf. 10.2, træfferMLSA afgørelse efter de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder prin-cippet om proportionalitet.10.4 Hvis der er opnået eller senere opnås tilskud til projektet fta anden side, skal Ilisi-matusarfik straks underrette MLSA skriftligt herom. Såfremt MLSA finder, at det-te i væsentligt omfang ændrer det økonomiske grundlag for MLSAs aftale medIlisimatusarfik, kan MLSA reducere det bevilgede tilsagn og kræve hel eller delvistilbagebetaling af allerede udbetalte midler.
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