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Brugsvejledning til

Standard samarbejdsaftale for forskningsprojekter indgået med
på Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Bemærk venligst:
• Udkastet er KUN til mindre projekter med et samlet budget, der IKKE overstiger 250.000 DKK
med få opgaver og /eller analyser mellem AU-GEOSCIENCE og en ekstern partner.
• Udkastet kan KUN anvendes, hvis det er usandsynligt eller det ikke forventes, at der udvikles
opfindelse(r) eller software under arbejdet.
• Udkastet må kun bruges, når der ikke udveksles fortrolige oplysninger mellem parterne.
• Udkastet må IKKE bruges til Ph.d. AFTALER
• Udkastet må KUN bruges til FORSKNINGSSAMARBEJDSAFTALER.
• Udkastet må IKKE bruges til REKVIRERET FORSKNING. I sådanne tilfælde skal du bruge AU's Fast
Track ”Commissioned Research Agreement” i stedet. DU FINDER DEN HER
• KONTRAKTUDKASTET SKAL GODKENDES AF AU TTO INDEN UNDERSKRIFT INDHENTES FRA
INSTITUTLEDER OG DEN EKSTERNE PART.

Hvordan bruges den – trin for trin:
1. Sørg for, at følgende er godkendt af institutlederen på forhånd:
a. Budget: Ethvert beløb og omkostninger. AU skal være i stand til at spore beregningen af
omkostningerne, hvilket skal være passende i betragtning af afdelingens bidrag til projektet.
Husk at behandle eventuelle udgifter i budgettet, hvis relevant.
b. Forskningsinteresse i projektet: At instituttet haren forskningsmæssig interesse i at opnå og
formidle den nye viden, der er gjort i projektet.
2. Udfyld klammerne, inklusive
a. En beskrivende titel for samarbejdsaftalens formal
b. Navn, adresse og CVR nr. på den juridiske partner
c. Navn og kontaktdetaljer på eventuel kontaktperson
d. En beskrivelse af den/de aktiviteter, som AU-GEO skal præstere – NB! 2 klammer
e. Beløb
3. Send den udfyldte kontraktskabelonthe til AU TTO at tto@au.dk til godkendelse før den sendes
til underskrift hos institutleder og den eksterne part.

Udfyld nedenstående skema – TTO har brug for informationen som led i godkendelsen:

Emne

Godkendt af (navn)

AU Forskningsinteresse

Institutleder

Budget

Projektøkonom

Dato og år
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Standard samarbejdsaftale for forskningsprojekter indgået med
på Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
Standard aftale for geokemiske undersøgelser i eksterne projekter mellem
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
DK-8000 Aarhus C
CVR-nr. 31119103

og

Kontakt:

Kontakt:

(AU)
(samlet benævnt “Part”/”Parter”)

(Partner)

I henhold til denne aftale udfører AU t
ype undersøgelser og fortolkninger
Det inkluderer F.eks.
En strontium-isotopanalyse
Alle forskningsaktiviteter under denne aftale skal foretages i overensstemmelse med alle gældende love, forskrifter
og retningslinjer for de lande og institutioner hvor forskningen udføres, herunder Den danske kodeks for integritet i
forskning. Parterne er indforstået med, at AU er underlagt interne retningslinjer, herunder og "Politik for
forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet". AU er alene ansvarlig
for planlægningen og gennemførelsen af det forskningsarbejde, der er tildelt AU i projektet i overensstemmelse med
AU's interne regler. Parterne udveksler ikke fortrolige oplysninger under projektet. I henhold til denne kontrakt
forpligter AU sig til at behandle XX antal prøver af typen af materiale
Økonomiske vilkår
Partnerens økonomiske bidrag består af et beløb på i alt DKK indsæt beløb
ekskl. moms. Betalingsfristen er 30
dage efter modtagelse af AU-faktura. Det kan være nødvendigt, at partneren dækker rejseomkostninger og udgifter ud
over det endelige bidrag efter AU's skøn.
Projekt Rapport:
Under normale omstændigheder vil AU udfærdige en skriftlig rapport ("Projektrapport") inden for 12 måneder efter
modtagelse af prøverne. Projektrapporten bliver udelukkende forfattet af AU, og Partneren accepterer at levere alle
nødvendige og komplette oplysninger til AU for at AU kan færdiggøre Projektrapporten. Projektrapporten dækker kun
resultaterne af strontium-isotopanalyser
af prøverne, som beskrevet ovenfor. En separat aftale er påkrævet for
eventuel udfærdigelse af en detaljeret rapport om strontium-isotopanalyse
Immaterielle rettigheder og publikation:
Hver Part skal eje de resultater, der er skabt af denne Part i løbet af Projektet. Resultater, der er skabt i fællesskab af
Parterne, ejes i fællesskab af disse Parter i henhold til deres intellektuelle bidrag. Begge Parter skal have en ikkeeksklusiv ret til gratis at anvende alle resultater, der er genereret og udvekslet under Projektet. Denne brugsret gælder
dog ikke resultater, som udgør en patenterbar opfindelse eller software. Der vil ikke blive udviklet patenterbare
opfindelser eller software i løbet af Projektet. Parterne har ret til at offentliggøre deres egne resultater inklusive
projektrapporten. Fællesejede resultater kan offentliggøres i fællesskab af Parterne, eller kun af den ene Part, hvis den
anden Part ikke ønsker at deltage i publikationen. Publikationer og forfatterskab skal følge Den danske kodeks for
integritet i forskning. Substantielle bidrag til publikationen skal altid angives som substantielle bidrag ved
publikationen. AU forbeholder sig retten til at bruge alle modtagne prøver i andre tekniske undersøgelser, der ikke er
direkte forbundet med Projektet.
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Lovvalg og værneting:
Alle tvister mellem Parterne om fortolkning og gennemførelse af denne aftale skal afgøres i overensstemmelse med
dansk lov, bortset fra lovvalgsbestemmelser. Tvister afgøres ved de almindelige domstole i Danmark.

For AU

Date:

_______________________
Jan Piotrowski
Head of Department

For Partner

Date:

_______________________
Name
Title

