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BAKGRUNN OG FORMÅL

2.

mellom NTNU og Equinor.
samarbeidet
det langsiktige
for avtalen er å videreutvikle
Bakgrunnen
og
fagviktige
strategisk
innenfor
og utdanning
grunnforskning
er å stimulere
Formålet
1) og tilhørende
(vedlegg
Satsingsområdene
både for NTNU og Equinor.
kompetanseområder
2), ref. punkt 4
(vedlegg
og bestemt av styringskomiteen
årlig revidert
vil bli diskutert,
aktiviteter
nedenfor.
og
til grunnforskning
benyttes
skal fortrinnsvis
under denne avtalen
støtten
Den økonomiske
og
ph.d.— og postdoktorstipend
kan være gaveprofessorat,
Aktivitetene
utdanning.
forskningsbasert
at den
Det er ønskelig
områdene.
på de prioriterte
masterutdanningen
ulike tiltak for å styrke
og
nasjonalt
institusjoner,
med andre
til forskningssamarbeid
stimulerer
støtten
økonomiske
internasjonalt.

benyttes
støtten
skal den økonomiske
med utdanning
I forbindelse
støtte i form av stipender
Dette kan både være direkte
studenter.
Midlene

skal

hovedregel

som

ikke

av utstyr.

til anskaffelser

brukes

rettet inn mot
til aktiviteter
og ulike undervisningstiltak.

arbeide
media, skal institusjonen
i eksterne
profilering
muliggjør
Der arbeid under denne Avtalen
og
pressekonferanser
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aktivt for å gi omtale av arbeidet.
til dette.
i tilknytting
mediesaker
potensielle
Denne Avtalen skal
støtte til NTNU.

regulere

forsikrer

at
eller

representanter

og forpliktelser

rettigheter

knyttet

økonomiske

til Equinors

OG HMS

3. ANTIKORRUPSJON
NTNU

Partenes

eller

institusjonen

verken

underleverandører

(1) tilby,
til denne Avtalen,
eller noe annet av verdi,

direkte

dens
eller

vil,

ansatte,

direktører,

tjenestemenn,
indirekte

på

noen

måte

som

kan

agenter,
relateres

eller annen fordel,
noen en økonomisk
love, betale, gi eller bemyndige
å utøve
med den hensikt
til noen annen person eller organisasjon,

utilbørlig påvirkning overfor mottaker, påvirke mottaker til å bryte hans eller hennes plikter, sikre
en

utilbørlig

fordel,

eller

utilbørlig

belønne

mottaker

for

tidligere

adferd;
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tilby,

love,

betale,

gi,

av
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fordel, eller akseptere
be om eller motta en utilbørlig
bemyndige,
til fordel for seg
eller (3) kreve, motta eller akseptere,
eller oppdrag;
verv utnevnelse
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eller annen fordel, eller noe annet av verdi, som en oppmuntring
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som på noen måte kan relateres til denne Avtalen eller til Equinor. Overtredelse
funksjon
som gir rett til heving av avtalen.
kontraktsbrudd,
utgjør vesentlig
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som
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oppfatning
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FINANSIERING

Equinor bevilger til NTNU inntil kr 19 MNOK pr. år i fem (5) år. Dette beløpet skal også dekke
forpliktelsene
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mellom
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fakturere
Equinor
etterskuddsvis
hvert
fremlegge
nødvendig
dokumentasjon
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motytelse
får Equinor de rettigheter
som

6.

EQUINORS

ROLLE I FORSKNINGSPROSJEKTER

Equinor
skal ikke
forskningsprosjekter.
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har rett,
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datert
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planer,
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gjelder
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7.

oppdragsgiver
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begrenset
til,
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ikke

forretningsmessige

overleveres

som blir gitt

under

ikke informasjon

er eller blir offentlig
tilgjengelig
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av bestemmelser
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noen
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.
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tilsvarende
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8.

OPPHAVS-

8.1

Rettigheter

sine ansatte

ikke er pålagt

og hvor mottaker

og

av denne avtale,
uavhengig
som et resultat av aktiviteter
dette samarbeid.
gjennom
som er gjort tilgjengelig

tilsvarende

og Forskere

konfidensialitetsforpliktelse.

RETTIGHETER

OG PATENTRETTIGHETER,
til

avtale

og / eller

av tredjepart;

av mottaker
er utviklet uavhengig
uten tilgang på teknisk informasjon

NTNU piikterå

av denne

ved undertegning

behandling

BRUK AV RESULTATER

TIL

m.v.

avhandlinger

i
eller forskerne
IP—politikk ved NTNU vil forskeren
rammen av den til enhver tid gjeldende
Innenfor
verk
faglitterære
evt.
til
opphavsrett
ha
sammen
eller
alene
forskningsprosjektene
og lignende).
sammendrag
artikkelsamlinger,
(doktorgradsavhandlinger,
i
rett til å utnytte slik opphavsrett
og ikke—eksklusiv
ikke-tidsbegrenset
Equinor har en vederlagsfri,
(som det å
både eksemplarfremstilling
Retten omfatter
med sin vanlige virksomhet.
forbindelse
tilgjengeliggjøring
og offentlig
endre og på annen måte bearbeide)
tilpasse,
oversette,
kopiere,
navngis
av slike. Ved slik bruk skal rettighetshavere
og fremvise)
fremføre
(som det å distribuere,
og god skikk tilsier.
slik lovgivning
Equinors
avsnittet
8.2

verket
av det faglitterære
ikke publisering
rett omfatter
ovenfor dersom ikke annet er avtalt med rettighetshaverne.

Resultatene

av forskningsprosjektene

utnytte

og videreutvikle

9.

ANSVAR

Equinor

har ikke

resultater
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hovedregel

til oppfinnelser,

Rettigheter
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10.

ansvarsbegrensning
eller forsett.

VARIGHET

OG

Avtalen har en gyldighet

gjelder

til å

forskningsprosjektene.

i direkte

eller

indirekte

forbindelse

med

Dette gjelder både skade eller tap som blir påført NTNU,
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økonomisk
både
og omfatter
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forskere
rettigheter,
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personskade
ansvar.
er NTNU eller forskernes
Equinors rettigheter,
Ovennevnte
uaktsomhet

fritt
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ikke

dersom
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eller

tapet

skyldes

tingskade,
herunder

Equinors

OPPSIGELSE

på fem år fra og med 01.01.2019.

Hver av partene kan når som helst si opp avtalen med 3 måneders skriftlig forhåndsvarsel.
og forpliktelser,
Partenes rettigheter
Ved opphør av Avtalen bortfaller
rettigheter
Partenes
vedvarer
Imidlertid
støtte.
bevilge økonomisk
6 og 7 og 8 og 10.
punktene

11.

TVISTER

Equinors plikt til å
herunder
til
i henhold
og forpliktelser

M.V.

med norsk lov. Tvister
i samsvar
og skal fortolkes
er underlagt
Avtalen
mellom
med denne Avtalen og som ikke kan løses i minnelighet
forbindelse
som verneting.
Tingrett
og Partene vedtar Stavanger
inn for norske domstoler,
***

i
oppstå
som måtte
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Avtalen
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