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II.1. Definicje 
 
1. „prawa dostępu” oznacza licencje oraz prawa używania nowej lub istniejącej wiedzy; 
 
2. „podmiot powiązany” oznacza podmiot prawny znajdujący się pod bezpośrednią lub 

pośrednią kontrolą beneficjenta lub pod tą samą bezpośrednią lub pośrednią kontrolą co 
beneficjent, przy czym kontrola przybiera jedną z następujących form: 

 
(a) bezpośrednie lub pośrednie posiadanie ponad 50 % wartości nominalnej kapitału 

zakładowego w danym podmiocie prawnym lub większości praw głosu akcjonariuszy 
lub wspólników tego podmiotu; 

 
(b) bezpośrednie lub pośrednie posiadanie faktycznych lub wynikających z prawa 

uprawnień decyzyjnych w danym podmiocie prawnym. 
 
3. „państwo stowarzyszone” oznacza państwo trzecie, które jest stroną umowy 

międzynarodowej ze Wspólnotą, na mocy której lub na podstawie której wnosi ono wkład 
finansowy do całości lub części siódmego programu ramowego; 

 
4. „istniejąca wiedza” oznacza informacje, które są w posiadaniu beneficjentów przed ich 

przystąpieniem do niniejszej umowy, jak również dotyczące tych informacji prawa autorskie 
i pozostałe prawa własności intelektualnej, o których ochronę beneficjenci wystąpili przed 
przystąpieniem do niniejszej umowy, i które są potrzebne do realizacji projektu lub 
wykorzystania nowej wiedzy; 
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5. „upowszechnianie” oznacza ujawnienie nowej wiedzy wszelkimi odpowiednimi środkami, z 
wyjątkiem ujawniania, które wynika z formalności związanych z ochroną tej nowej wiedzy; 
obejmuje to publikację nowej wiedzy przy wykorzystaniu dowolnego nośnika; 

6. „ERBN” oznacza Europejską Radę ds. Badań Naukowych, powołaną w ramach programu 
szczegółowego „Pomysły” i składającą się z Rady Naukowej ERBN oraz własnych struktur 
wykonawczych; 

7. „sprawiedliwe i rozsądne warunki” oznacza odpowiednie warunki, w tym ewentualne 
warunki finansowe, uwzględniające szczególne okoliczności wniosku o prawa dostępu, np. 
rzeczywistą lub potencjalną wartość nowej lub istniejącej wiedzy, której dotyczy wniosek o 
prawa dostępu, oraz/lub zakres, czas trwania lub inne cechy jej przewidzianego 
wykorzystania; 

 
8. „nowa wiedza” oznacza wyniki, w tym informacje, uzyskane w wyniku realizacji danego 

projektu, niezależnie od tego, czy mogą one zostać objęte ochroną. Wyniki te obejmują 
prawa autorskie i pokrewne, prawa do wzorów przemysłowych, prawa patentowe, prawa do 
odmian roślin i podobne formy ochrony prawnej; 

 
9. „Program szczegółowy ‘Pomysły’” oznacza program szczegółowy „Pomysły” dla działań 

Wspólnoty w dziedzinie „badań pionierskich”, w ramach realizacji siódmego programu 
ramowego; 

 
10. „nieprawidłowość” oznacza każde naruszenie przepisów prawa wspólnotowego lub 

naruszenie zobowiązania wynikające z działania lub zaniechania działania ze strony 
beneficjenta, które w następstwie nieuzasadnionego wydatku spowodowało lub mogło 
spowodować szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot lub w budżetach, które są zarządzane 
przez Wspólnoty; 

 
11. „główny badacz” oznacza osobę, która może skompletować zespół do realizacji projektu pod 

jego/jej kierownictwem naukowym; 
 
12. „organ publiczny” oznacza każdy podmiot prawny posiadający status organu publicznego na 

podstawie prawa krajowego lub organizację międzynarodową; 
 
13. Podmiot prawny jest uznawany za „organizację o charakterze niezarobkowym”, jeżeli jest 

traktowany jako tego rodzaju organizacja w świetle przepisów prawa krajowego lub 
międzynarodowego; 

 
14. „organizacja badawcza” oznacza podmiot prawny ustanowiony jako organizacja o 

charakterze niezarobkowym, której jednym z głównych celów jest prowadzenie działalności 
w zakresie badań lub rozwoju technicznego; 

 
15. „MŚP” oznacza mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu 

zalecenia Komisji 2003/361/WE w wersji z dnia 6 maja 2003 r.; 
 
16. „umowa dodatkowa” oznacza umowę, która jest wymagana w umowie w sprawie przyznania 

grantu i obejmuje minimalny zakres stosunków umownych pomiędzy głównym badaczem a 
beneficjentem (podmiotem prawnym przyjmującym i zatrudniającym głównego badacza); 
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17. „zespół” oznacza odrębny zespół, w skład którego wchodzi jeden główny badacz oraz – w 
stosownych przypadkach – inne osoby w charakterze członków zespołu; 

 
18. „członkowie zespołu” oznacza badaczy uczestniczących w realizacji projektu pod 

kierownictwem naukowym głównego badacza; 
 
19. „państwo trzecie” oznacza państwo, które nie jest państwem członkowskim; 

20. „wykorzystanie” oznacza bezpośrednie lub pośrednie wykorzystywanie nowej wiedzy w 
dalszej działalności badawczej nieobjętej projektem lub w celu opracowania, stworzenia i 
wprowadzania do obrotu produktu lub procesu, lub w celu stworzenia i świadczenia usług. 

 
 
CZĘŚĆ A – REALIZACJA PROJEKTU  
 
ROZDZIAŁ 1 – ZASADY OGÓLNE 
 
 
II.2 Szczegółowe obowiązki beneficjenta w zakresie realizacji 
 
Beneficjent jest zobowiązany: 

a) dopilnować, aby prace wyszczególnione w załączniku I zostały wykonane;  

b) dopilnować, aby prace zostały wykonane pod kierownictwem naukowym głównego 
badacza; 

c) wykonać prace przewidziane do realizacji zgodnie z załącznikiem I, uwzględniając 
szczególną rolę głównego badacza. W przypadku gdy jest to konieczne dla realizacji 
projektu, beneficjent może podzlecić realizację niektórych elementów, z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. II. 7 lub w klauzuli specjalnej zawartej w art. 7. 
Beneficjent może korzystać z zasobów udostępnionych przez osoby trzecie w celu 
realizacji prac;  

d) zawrzeć z głównym badaczem umowę dodatkową, w której wskazane zostanie prawo 
właściwe dla tej umowy dodatkowej oraz państwo, w którym rozstrzygane będą 
wynikające z niej spory. Umowa dodatkowa musi ponadto zawierać postanowienia 
zobowiązujące głównego beneficjenta do: 

i) wspierania głównego badacza w zarządzaniu zespołem oraz zapewnienia mu 
uzasadnionej pomocy administracyjnej, zwłaszcza w zakresie: 

a. punktualności i przejrzystości informacji finansowych, 

b. ogólnego zarządzania finansami i sprawozdawczości finansowej, 

c. doradztwa w zakresie wewnętrznych strategii beneficjenta oraz polityki ERBN 
lub Komisji, 
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d. organizacji spotkań związanych z projektem oraz ogólnej logistyki projektu; 

ii) zapewnienia głównemu badaczowi i członkom jego zespołu zaplecza badawczego 
przez cały okres realizacji projektu zgodnie z załącznikiem I, w szczególności w 
zakresie infrastruktury, sprzętu, produktów i innych usług niezbędnych do 
prowadzenia prac badawczych;  

iii) zapewnienia głównemu badaczowi i członkom jego zespołu nieodpłatnych praw 
dostępu do istniejącej wiedzy i nowej wiedzy potrzebnej im do prowadzenia 
określonej w załączniku I działalności w ramach projektu; 

iv) zagwarantowania głównemu badaczowi odpowiednich warunków umowy, 
zwłaszcza w zakresie: 

a. postanowień dotyczących urlopu wypoczynkowego, chorobowego i 
rodzicielskiego, 

b. norm bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c. ogólnego programu ubezpieczeń społecznych, np. uprawnień emerytalnych; 

v) zagwarantowania głównemu badaczowi niezbędnej niezależności naukowej, 
zwłaszcza w zakresie: 

 
a. doboru pozostałych członków zespołu przyjmowanych i zatrudnianych przez 

beneficjenta lub inne podmioty prawne, zgodnie z kompetencjami potrzebnymi 
do prowadzenia prac badawczych, wraz z publikacją stosownych ogłoszeń, 

 
b. sprawowania kontroli nad budżetem pod względem jego wykorzystania do 

osiągnięcia celów naukowych, 
 
c. prawa do przedstawiania Komisji sprawozdań naukowych, 
 
d. prawa do publikowania jako główny autor oraz do zapraszania jako 

współautorów tylko tych osób, które znacząco przyczyniły się do prac, 
będących przedmiotem publikacji; 

vi) powiadamiania głównego badacza o wszelkich okolicznościach mających wpływ na 
realizację projektu lub mogących doprowadzić do zawieszenia lub rozwiązania 
umowy w sprawie przyznania grantu; 

vii) przeniesienia na nowego beneficjenta niniejszej umowy w sprawie przyznania 
grantu oraz każdego finansowania wstępnego uzyskanego w ramach tego grantu i 
nieobjętego zaakceptowanym wnioskiem o zwrot kosztów, w przypadku 
wystąpienia przez głównego badacza z wnioskiem o przekazanie całego projektu 
lub jego części wskazanemu nowemu beneficjentowi, pod warunkiem 
przestrzegania odpowiednich przepisów prawa krajowego oraz uzyskania zgody 
Komisji. Beneficjent przedstawi uzasadniony wniosek o zmianę lub powiadomi 
Komisję w przypadku, gdyby sprzeciwiał się przeniesieniu; 

e) zapewnić, aby wszelkie związane z projektem umowy lub kontrakty zawarte między 
beneficjentem a dowolną osobą trzecią zawierały postanowienia stanowiące, że ta osoba 
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trzecia, w tym audytor wystawiający świadectwo kontroli sprawozdań finansowych lub 
metodyki, nie posiada żadnych praw wobec Komisji na podstawie niniejszej umowy w 
sprawie przyznania grantu; 

f) zapewnić, aby prawa Komisji oraz Trybunału Obrachunkowego do przeprowadzania 
audytów obejmowały również prawo do przeprowadzenia takiego audytu lub takiej 
kontroli u każdej osoby trzeciej, której przysługuje zwrot kosztów w całości lub w 
części ze środków wkładu finansowego Wspólnoty, na takich samych warunkach, jak 
określono w niniejszej umowie w sprawie przyznania grantu;  

g) zapewnić, aby warunki mające zastosowanie do beneficjenta na podstawie art. II.4.5, 
II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 i II.22 miały również zastosowanie do każdej osoby 
trzeciej, której koszty są zgłaszane do zwrotu w ramach projektu zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu; 

h) w stosownym terminie przedstawiać Komisji informacje na temat:  

-  nazwisk i danych kontaktowych najważniejszych osób odpowiedzialnych za 
zapewnienie wsparcia administracyjnego jego pracy oraz wszelkich zmian tych 
informacji; 

- jakichkolwiek zdarzeń, które mogą mieć wpływ na realizację projektu lub na prawa 
Wspólnoty; 

- każdej zmiany swojej prawnie zarejestrowanej nazwy, adresu lub przedstawicieli 
prawnych oraz jakiejkolwiek zmiany dotyczącej sytuacji prawnej, finansowej, 
organizacyjnej lub technicznej, w tym zmiany w zakresie kontroli nad organizacją, 
oraz w szczególności jakiejkolwiek zmiany statusu w odniesieniu do organów 
publicznych o charakterze niezarobkowym, szkół średnich i uczelni wyższych, 
organizacji badawczych i MŚP;   

- jakiejkolwiek okoliczności mającej wpływ na warunki uczestnictwa określone w 
zasadach uczestnictwa 1, rozporządzeniu finansowym2 oraz w przepisach 
wykonawczych do niego3 lub na wymagania niniejszej umowy w sprawie przyznania 
grantu, szczególnie w przypadku gdy w trakcie realizacji projektu przestanie być 
spełniane którekolwiek z kryteriów kwalifikowalności;  

i) bezpośrednio przekazywać Komisji, a także Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) i Trybunałowi Obrachunkowemu, informacje, których 
zażądano w ramach kontroli i audytów;  

                                                 
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1906/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r., Dz.U. L 391 

z 30.12.2006, str. 1.  

2  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r., Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1, 
ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1995/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. L 390 
z 30.12.2006, str. 1), z późniejszymi zmianami. 

3  Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r., Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 
1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1248/2006 (Dz.U. L 227 z 19.8.2006, str. 3), 
z późniejszymi zmianami.  
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j) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu uniknięcie zobowiązań 
niezgodnych ze zobowiązaniami określonymi w niniejszej umowie w sprawie 
przyznania grantu oraz informować Komisję o wszelkich niemożliwych do uniknięcia 
zobowiązaniach, które mogą powstać w trakcie obowiązywania umowy w sprawie 
przyznania grantu, i które mogą mieć wpływ na jego zobowiązania w ramach umowy w 
sprawie przyznania grantu;  

k) stosować się do przepisów wspólnotowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa; 

l) realizować projekt zgodnie z podstawowymi zasadami etycznymi; 

m) w porozumieniu z głównym badaczem podejmować wysiłki na rzecz propagowania 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach realizacji projektu; 

n) uwzględniać ogólne zasady zalecenia Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie 
Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych, w szczególności w zakresie warunków pracy, przejrzystości 
procesów rekrutacji oraz rozwoju kariery naukowców rekrutowanych na potrzeby 
projektu; 

o) podejmować wszelkie konieczne środki ostrożności w celu uniknięcia ryzyka konfliktu 
interesów w zakresie interesów gospodarczych, przynależności politycznej lub 
narodowej, więzi rodzinnych i emocjonalnych lub jakichkolwiek innych interesów 
mogących mieć wpływ na bezstronną i obiektywną realizację projektu.  

II.3 Szczegółowe obowiązki głównego badacza w zakresie realizacji  
 
Umowa dodatkowa musi zawierać następujące postanowienia:  
 
1. główny badacz jest zobowiązany: 
 

a) podejmować wszelkie stosowne kroki celem zapewnienia skutecznego nadzoru nad 
naukową i techniczną realizacją projektu; 

b) odpowiadać za przygotowanie sprawozdań naukowych i wnosić efektywny wkład w 
przygotowanie sprawozdań finansowych z realizacji projektu; 

c) w odpowiednim czasie powiadomić beneficjenta o każdym zdarzeniu lub każdej zmianie 
okoliczności, które mogą mieć wpływ na realizację umowy w sprawie przyznania grantu, 
w tym o: 

- planowanym przekazaniu projektu nowemu beneficjentowi; 

- każdej zmianie dotyczącej informacji, które stanowiły podstawę podpisania umowy 
dodatkowej, o której mowa w art. 2 umowy w sprawie przyznania grantu; 

- każdej zmianie dotyczącej informacji, które stanowiły podstawę przyznania grantu 
EBRN; 

- wszelkich względach osobistych mających wpływ na realizację projektu; 

d) przestrzegać zasad poufności zgodnie z postanowieniami art. II.9 umowy w sprawie 
przyznania grantu; 

e) we wszelkich działaniach w zakresie upowszechniania, np. w publikacjach oraz na innych 
nośnikach, których zawartość jest związana z działaniami badawczymi, zgodnie z 
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art. II.12, zamieścić informację na temat faktu otrzymania pomocy wspólnotowej w 
ramach grantu ERBN; 

2.  główny badacz jest zobowiązany przestrzegać praw własności intelektualnej beneficjenta 
podczas realizacji projektu i po jej zakończeniu; 

3.  w przypadku podjęcia decyzji o przekazaniu projektu lub jego części nowemu 
beneficjentowi, główny badacz zobowiązany jest przedstawić beneficjentowi pisemną 
propozycję zakresu, w jakim projekt miałby zostać przekazany, a także warunków takiego 
przekazania, które miałyby być przedmiotem ustaleń z nowym beneficjentem; 

4. w przypadku przekazania projektu nowemu beneficjentowi, główny badacz zobowiązany jest 
przedstawić beneficjentowi zestawienie zawierające szczegółowy opis wyników 
przeprowadzonych badań uzyskanych do momentu przekazania projektu, a kopię tego 
zestawienia przekazać Komisji.  
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ROZDZIAŁ 2 – SPRAWOZDAWCZOŚĆ I PŁATNOŚCI 
 
 
II.4 Sprawozdania  
 
1. Główny badacz w imieniu beneficjenta przedkłada Komisji okresowe sprawozdanie 

naukowe w terminie 60 dni od zakończenia każdego okresu sprawozdawczego, z wyjątkiem 
ostatniego z nich. Sprawozdanie naukowe zawiera informacje dla Komisji na temat postępów 
naukowych prac oraz na temat uzyskanych w wyniku realizacji projektu osiągnięć i 
rezultatów (np. publikacji), a także deklarację wszelkich poważnych zmian strategii 
naukowej. 

2. Główny badacz w imieniu beneficjenta przedkłada Komisji końcowe sprawozdanie 
naukowe w terminie 60 dni od zakończenia realizacji projektu. W sprawozdaniu naukowym 
przedstawia się końcowe wyniki i wnioski z realizacji projektu, opis ich wykorzystania i 
upowszechniania oraz konkretne osiągnięcia (np. publikacje).  

3. Sprawozdanie naukowe musi zawierać odpowiedniej jakości część nadającą się bezpośrednio 
do publikacji. Jej przedłożenie Komisji jest jednoznaczne ze wskazaniem, że nie zawiera ona 
materiałów poufnych.  

4. Beneficjent przedkłada Komisji okresowe sprawozdanie finansowe za każdy okres 
sprawozdawczy w terminie 60 dni od jego zakończenia. Sprawozdanie obejmuje: 

i) opis wykorzystania środków w odniesieniu do przeprowadzonych prac naukowych;  

ii) sprawozdanie finansowe w postaci należycie wypełnionego załącznika IV.  

5. W ramach wniosków o płatność okresową lub płatność końcową należy przedłożyć 
świadectwo kontroli sprawozdań finansowych, o ile kwota wkładu finansowego Wspólnoty 
w formie zwrotu kosztów, o którą występuje beneficjent, jest równa lub przekracza 375 000 
EUR, po jej skumulowaniu z wszystkimi poprzednimi płatnościami, dla których nie 
przedłożono świadectwa kontroli sprawozdań finansowych. Świadectwo to musi zostać 
przekazane w formie szczegółowego opisu, poświadczonego za zgodność ze stanem 
faktycznym przez audytora zewnętrznego beneficjenta (załącznik V-a). W przypadku 
projektów, których okres realizacji nie przekracza dwóch lat, przedłożenie świadectwa 
kontroli sprawozdań finansowych jest wymagane wyłącznie w odniesieniu do wniosków o 
płatność końcową, w przypadku gdy kwota wkładu finansowego Wspólnoty w formie zwrotu 
kosztów, o którą występuje beneficjent, jest równa lub przekracza 375 000 EUR, po jej 
skumulowaniu z wszystkimi poprzednimi płatnościami. 

Świadectwa kontroli sprawozdań finansowych muszą poświadczać, że koszty zgłoszone do 
zwrotu oraz wpływy zadeklarowane w okresie, za który świadectwa są wystawiane, a także 
deklaracje odsetek uzyskanych z tytułu finansowania wstępnego, spełniają warunki niniejszej 
umowy w sprawie przyznania grantu. W przypadku gdy w ramach umowy w sprawie 
przyznania grantu zgłaszane są koszty poniesione przez osoby trzecie, koszty te muszą być 
poświadczone zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu. Audytor oświadcza w swoim 
świadectwie, że pomiędzy nim a beneficjentem nie występuje konflikt interesów w zakresie 
wystawianego świadectwa. 
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Komisja może zgodzić się, według swojego wyłącznego uznania, na wniosek beneficjenta, 
aby przedłożył on świadectwo kontroli metodyki obliczania kosztów, zastosowanej przez 
beneficjenta do przygotowywania wniosków o płatność w odniesieniu do kosztów personelu, 
a także związanego z tym systemu kontroli. Świadectwo to musi zostać przekazane w formie 
szczegółowego opisu, poświadczonego za zgodność ze stanem faktycznym przez audytora 
zewnętrznego beneficjenta (załącznik V-b). W przypadku gdy świadectwo zostanie 
zaakceptowane przez Komisję, odstępuje się od wymogu przedstawiania okresowego 
świadectwa kontroli sprawozdań finansowych w odniesieniu do wniosków o płatność 
okresową. 

Świadectwa kontroli sprawozdań finansowych oraz świadectwa kontroli metodyki muszą być 
przygotowywane i poświadczane przez audytora zewnętrznego i sporządzane zgodnie z 
zakresem wymagań i obowiązków stanowiącym załącznik V do niniejszej umowy w sprawie 
przyznania grantu.  Beneficjent posiada swobodę wyboru dowolnego audytora zewnętrznego 
posiadającego odpowiednie uprawnienia, w tym audytora zewnętrznego, z którym zwykle 
współpracuje, z zastrzeżeniem łącznego spełnienia następujących wymagań: 

i) audytor musi być niezależny od beneficjenta; 

ii) audytor musi posiadać uprawnienia do wykonywania ustawowych badań dokumentów 
księgowych zgodnie z przepisami ustawodawstwa krajowego wdrażającymi 8. dyrektywę 
Rady w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych4 lub zgodnie z wszelkimi przepisami 
prawodawstwa wspólnotowego zastępującymi tę dyrektywę. Beneficjenci z państw 
trzecich są zobowiązani do przestrzegania przepisów krajowych w tym samym obszarze, 
a przedstawiane przez nich świadectwo kontroli sprawozdań finansowych musi 
obejmować osobne sprawozdanie zawierające ustalenia stanu faktycznego, dokonane w 
oparciu o procedury określone przez Wspólnotę. 

Organy publiczne, szkoły średnie i uczelnie wyższe oraz organizacje badawcze mogą 
zdecydować się, aby ich świadectwo kontroli sprawozdań finansowych i świadectwo kontroli 
metodyki zostały wystawione przez upoważnionego urzędnika publicznego, pod warunkiem, 
że właściwe organy krajowe przyznały danemu urzędnikowi publicznemu uprawnienia do 
prowadzenia audytu danego rodzaju podmiotu i że możliwe jest zapewnienie niezależności 
tego urzędnika, w szczególności w zakresie przygotowywania sprawozdań finansowych. 

Świadectwa wystawiane przez audytorów zewnętrznych zgodnie z niniejszym artykułem nie 
mają wpływu na odpowiedzialność beneficjenta ani na prawa Wspólnoty wynikające z 
niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu.  

6. Sprawozdania przekazuje się Komisji drogą elektroniczną. Ponadto formularz sprawozdania 
finansowego musi być podpisany przez upoważnioną osobę (upoważnione osoby) organizacji 
beneficjenta, natomiast świadectwa kontroli sprawozdań finansowych i świadectwa kontroli 
metodyki muszą być podpisane przez upoważnioną osobę ze strony podmiotu 
przeprowadzającego audyt, a oryginały należy przesłać Komisji. 

                                                 
4  Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań 

rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 
78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG. 
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7. Forma i treść sprawozdań musi być zgodna z instrukcjami i wytycznymi ustanowionymi 
przez Komisję. 

8. Przeprowadzając analizę i ocenę sprawozdań Komisja może korzystać z pomocy ekspertów 
zewnętrznych.  

II.5 Zatwierdzenie sprawozdań, terminy płatności  
 
1. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Komisja ocenia sprawozdania naukowe i/lub 

sprawozdania finansowe, o których mowa w art. II.4.  

Płatności dokonuje się w terminie 105 dni od otrzymania sprawozdań finansowych, chyba że 
termin płatności, płatność lub projekt zostały zawieszone.  

2. Płatności są dokonywane po zatwierdzeniu przez Komisję sprawozdań finansowych. Brak 
odpowiedzi ze strony Komisji we wspomnianym terminie nie oznacza zatwierdzenia. 
Komisja powinna jednak przesłać beneficjentowi pisemną odpowiedź zgodnie z ust. 3. 
Komisja może odrzucić sprawozdania finansowe nawet po upływie terminu płatności. 
Zatwierdzenie sprawozdań nie jest jednoznaczne z uznaniem ich prawidłowości lub 
autentyczności stwierdzeń i informacji w nich zawartych, nie oznacza ponadto zwolnienia z 
żadnego audytu lub kontroli. 

3. Po otrzymaniu sprawozdań Komisja może:  

a) zatwierdzić sprawozdania w całości lub w części, lub uzależnić ich zatwierdzenie od 
spełnienia określonych warunków; 

 
b) odrzucić sprawozdania, podając odpowiednie uzasadnienie, oraz – w stosownych 

przypadkach – rozpocząć procedurę rozwiązania umowy w sprawie przyznania grantu w 
całości lub w części; 

 
c) zawiesić termin, jeżeli nie dostarczono co najmniej jednego ze sprawozdań lub gdy są 

one niekompletne, gdy potrzebne są wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, gdy istnieją 
wątpliwości co do kwalifikowalności kosztów zgłoszonych w sprawozdaniu finansowym 
i/lub gdy przeprowadzane są dodatkowe kontrole. Zawieszenie ustaje z dniem, w którym 
Komisja otrzyma ostatnie sprawozdanie lub dodatkowe informacje, których zażądała, lub 
w przypadku gdy Komisja postanowi wznowić procedurę i dokonać płatności okresowej 
w części zgodnie z ust. 4.  

 
Komisja powiadamia beneficjenta na piśmie o każdym zawieszeniu i warunkach, które 
muszą zostać spełnione, aby zawieszenie ustało. 
 
Zawieszenie wchodzi w życie z dniem przesłania przez Komisję powiadomienia. 

 
d) zawiesić płatność w dowolnym momencie, w całości lub w części, w kwocie 

przewidzianej dla beneficjenta: 

• w przypadku gdy zrealizowane prace nie odpowiadają postanowieniom umowy w 
sprawie przyznania grantu; 
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• w przypadku gdy beneficjent jest zobowiązany zwrócić swojemu państwu kwotę 
nienależnie otrzymaną w ramach pomocy państwa; 

• w przypadku gdy postanowienia umowy w sprawie przyznania grantu zostały 
naruszone lub gdy istnieje podejrzenie lub domniemanie naruszenia, w szczególności 
w wyniku audytów i kontroli określonych w art. II.22 i II.23; 

• w przypadku gdy istnieje podejrzenie popełnienia przez beneficjenta 
nieprawidłowości w realizacji umowy w sprawie przyznania grantu; 

• w przypadku gdy istnieje podejrzenie popełnienia nieprawidłowości przez 
beneficjenta w ramach realizacji innej umowy w sprawie przyznania grantu 
finansowanej ze środków budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów 
przez nie zarządzanych, lub gdy stwierdzono taką nieprawidłowość. W takich 
przypadkach zawieszenie płatności nastąpi, jeżeli nieprawidłowość (lub podejrzewana 
nieprawidłowość) ma charakter poważny i systematyczny, i może mieć wpływ na 
realizację obecnej umowy w sprawie przyznania grantu.   

W przypadku zawieszenia płatności przez Komisję, beneficjent otrzymuje informacje 
zawierające uzasadnienie wstrzymania całości lub części płatności. 

4. Komisja może kontynuować procedurę i dokonać płatności okresowej w części, jeżeli nie 
przedstawiono sprawozdania finansowego zgodnie z wymaganiami, lub gdy zostało ono 
zatwierdzone jedynie częściowo lub warunkowo. Sprawozdanie finansowe wymagane za 
dany okres sprawozdawczy przedłożone z opóźnieniem zostanie ocenione wraz ze 
sprawozdaniem finansowym za następny okres sprawozdawczy. 

5. Po upływie terminu zatwierdzenia sprawozdań finansowych i płatności, bez uszczerbku dla 
możliwości zawieszenia tego terminu przez Komisję, Komisja jest zobowiązana wypłacić 
odsetki za zwłokę, na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu finansowym i w 
przepisach wykonawczych do niego, według powiększonej o trzy i pół punktu stopy 
procentowej stosowanej przez Europejski Bank Centralny w jego głównych operacjach 
refinansowych rozliczanych w euro. Za stopę referencyjną, do której stosuje się 
powiększenie, przyjmuje się stopę obowiązującą pierwszego dnia miesiąca, w którym 
przypada termin płatności, opublikowaną w serii C Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej.   

Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do beneficjentów będących organami 
publicznymi państw członkowskich Unii Europejskiej.  

Odsetki za zwłokę obejmują okres od dnia następującego po ostatecznym terminie płatności 
do dnia obciążenia rachunku Komisji włącznie.  Odsetki nie są traktowane jako wpływy na 
rzecz projektu dla celów ustalania ostatecznej wysokości grantu. Płatności odsetek nie są 
uznawane za część wkładu finansowego Wspólnoty.  

6. Zawieszenie terminu, płatności lub projektu przez Komisję nie może być uznawane za 
zwłokę w płatności. 

7. W przypadku nieotrzymania sprawozdania lub świadectwa kontroli sprawozdań finansowych 
i po wyznaczeniu na piśmie dodatkowego, miesięcznego terminu na jego dostarczenie 
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Komisja na zakończenie realizacji projektu może podjąć decyzję o niedokonywaniu płatności 
odpowiedniej kwoty wkładu finansowego Wspólnoty. 

8. Komisja powiadamia beneficjenta o kwocie końcowej płatności wkładu finansowego 
Wspólnoty i podaje uzasadnienie wysokości tej kwoty. Beneficjentowi przysługuje termin 
dwóch miesięcy od daty powiadomienia na zgłoszenie sprzeciwu wraz z uzasadnieniem. Po 
upływie tego terminu żądania nie są uwzględniane i uznaje się, że beneficjent zgadza się z 
decyzją Komisji.  Komisja zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na piśmie w terminie 
dwóch miesięcy od otrzymania sprzeciwu, z podaniem uzasadnienia swojej odpowiedzi. 
Procedura ta nie narusza prawa beneficjenta do zaskarżenia decyzji Komisji.  

II.6 Zasady płatności 
 
1. Komisja dokonuje następujących płatności:  

a) finansowanie wstępne zgodnie z art. 6,  

b) w przypadku projektów o więcej niż jednym okresie sprawozdawczym Komisja 
dokonuje płatności okresowych wkładu finansowego Wspólnoty w wysokości 
odpowiadającej kwotom zaakceptowanym dla każdego okresu sprawozdawczego dla 
sprawozdań finansowych.  

c) Komisja dokonuje końcowej płatności wkładu finansowego Wspólnoty w wysokości 
odpowiadającej ostatniemu okresowi sprawozdawczemu dla sprawozdań finansowych, 
skorygowanej w razie potrzeby.  

 W przypadku gdy kwota odpowiedniego wkładu finansowego Wspólnoty jest mniejsza 
niż kwota już wypłacona na rzecz beneficjenta, Komisja odzyskuje różnicę. 

 W przypadku gdy kwota odpowiedniego wkładu finansowego Wspólnoty jest większa 
niż kwota już wypłacona na rzecz beneficjenta, Komisja wypłaca różnicę jako końcową 
płatność z zastrzeżeniem ograniczenia określonego w art. 5.1 i II.20. 

2. Całkowita kwota finansowania wstępnego i płatności okresowych nie może przekraczać 
90 % maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty określonego w art. 5. 

3. Płatności dokonywane przez Komisję są realizowane w euro. 

4. Koszty podaje się w euro. Beneficjenci posiadający rachunki w innych walutach niż euro 
przeliczają koszty wykorzystując bądź kurs wymiany ogłaszany przez Europejski Bank 
Centralny, który obowiązywałby w dniu, w którym rzeczywiste koszty zostały poniesione, 
bądź kurs obowiązujący pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego 
okresu sprawozdawczego dla sprawozdań finansowych. Beneficjenci posiadający rachunki w 
euro przeliczają koszty poniesione w innych walutach zgodnie ze swoją zwyczajną praktyką 
rachunkową. 

5. Rachunek bankowy wspomniany w art. 5.3 musi umożliwiać identyfikację wkładu 
finansowego Wspólnoty i odsetek od niego. W przeciwnym razie stosowane przez 
beneficjenta lub pośredników metody rachunkowości muszą umożliwiać identyfikację 
wkładu finansowego Wspólnoty oraz uzyskanych odsetek i innych korzyści.  
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6. Każda płatność może zostać objęta audytem lub kontrolą i może zostać skorygowana lub 
odzyskana w oparciu o wyniki audytu lub kontroli. 

7. Płatności dokonywane przez Komisję uznaje się za dokonane w dniu obciążenia rachunku 
Komisji.  
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ROZDZIAŁ 3 – REALIZACJA 
 
II.7 Podwykonawstwo 
 
1. Podwykonawca to osoba trzecia, która zawarła z beneficjentem umowę na warunkach 

handlowych w celu realizacji części prac w ramach projektu i która nie podlega 
bezpośredniemu nadzorowi beneficjenta oraz nie jest mu w żaden sposób podporządkowana. 

W przypadku gdy beneficjent zawiera umowę podwykonawstwa, której przedmiotem jest 
realizacja części zadań związanych z projektem, pozostaje on związany swoimi 
zobowiązaniami wobec Komisji na podstawie umowy w sprawie przyznania grantu i ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za realizację projektu i za jej zgodność z postanowieniami 
umowy w sprawie przyznania grantu. 

Postanowienia niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu obowiązujące 
podwykonawców mają również zastosowanie do audytorów zewnętrznych, którzy 
poświadczają sprawozdania finansowe lub metodykę. 

2. W przypadku gdy zaistnieje konieczność, aby beneficjent zlecił podwykonawstwo 
określonych elementów prac, spełnione muszą zostać następujące warunki:   

a podwykonawstwo może wyłącznie obejmować realizację ograniczonej części projektu;  

b korzystanie z podwykonawstwa musi zostać należycie uzasadnione w załączniku I, z 
uwzględnieniem charakteru projektu i czynników koniecznych do jego realizacji; 

c korzystanie z podwykonawstwa przez beneficjenta nie może mieć wpływu na jego prawa 
i obowiązki związane z istniejącą i nową wiedzą; 

d załącznik I musi zawierać informacje na temat zadań będących przedmiotem 
podwykonawstwa, a także oszacowanie kosztów. 

Każda umowa podwykonawstwa, której koszty mają być zgłoszone jako koszty 
kwalifikowalne, musi być zawierana zgodnie z zasadami najlepszej jakości w stosunku do 
ceny, przejrzystości i równego traktowania. Możliwe do przyjęcia są również umowy 
podwykonawstwa podpisane na podstawie umów ramowych zawartych między beneficjentem 
a podwykonawcą przed rozpoczęciem projektu zgodnie ze zwykłymi zasadami zarządzania 
beneficjenta. 

3. Beneficjenci mogą korzystać z zewnętrznych usług wsparcia w celu uzyskania pomocy przy 
mniejszych zadaniach, które same w sobie nie stanowią zadań projektu określonych w 
załączniku I. 

II.8 Zawieszenie realizacji projektu  
 
1. Beneficjent niezwłocznie informuje Komisję o każdym zdarzeniu mającym wpływ na 

realizację projektu lub ją opóźniającym.  
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2. Beneficjent może zaproponować zawieszenie realizacji całości lub części projektu w 
przypadku gdy siła wyższa lub nadzwyczajne okoliczności sprawiają, że jego realizacja staje 
się zbyt trudna lub nieopłacalna. Beneficjent musi niezwłocznie poinformować Komisję o 
takich okolicznościach, podając wszystkie przyczyny i informacje związane ze zdarzeniem, 
a także przewidywaną datę wznowienia prac nad realizacją projektu. 

3. Komisja może zawiesić realizację całości lub części projektu, w przypadku gdy uzna, że 
beneficjent nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie przyznania 
grantu. Beneficjent i główny badacz są niezwłocznie informowani o przyczynach zdarzenia 
oraz warunkach koniecznych do wznowienia prac. Zawieszenie staje się skuteczne w 
terminie 10 dni od otrzymania informacji przez beneficjenta. 

4. W okresie zawieszenia nie są uznawane żadne koszty obciążające projekt związane z 
realizacją tej części projektu, której realizacja została zawieszona.  

5. Zawieszenie realizacji całości lub części projektu może zostać przerwane po uzgodnieniu jej 
kontynuowania przez strony umowy w sprawie przyznania grantu oraz – w razie potrzeby – 
po ustaleniu w formie pisemnej ewentualnych koniecznych zmian w umowie, w tym 
przedłużenia okresu realizacji projektu. 

II.9 Poufność  
 
1. W trakcie realizacji projektu oraz przez okres pięciu lat od jej zakończenia bądź przez 

dowolny inny okres ustalony w umowie dodatkowej beneficjent oraz główny badacz 
zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich danych, dokumentów lub innych 
materiałów określonych jako poufne w związku z realizacją projektu („informacje poufne”). 
Komisja zobowiązuje się do zachowania poufności „informacji poufnych” przez pięć lat od 
zakończenia realizacji projektu. Na należycie uzasadniony wniosek beneficjenta, Komisja 
może zgodzić się na przedłużenie tego okresu w odniesieniu do konkretnych informacji 
poufnych. 

W przypadku gdy informacje poufne są przekazywane ustnie, ich poufność musi zostać 
potwierdzona na piśmie przez stronę ujawniającą w terminie 15 dni od ujawnienia. 

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w następujących przypadkach: 

- gdy informacje poufne stały się ogólnie dostępne w sposób inny niż poprzez naruszenie 
zobowiązań do zachowania poufności; 

- gdy strona ujawniająca poinformowała następnie odbiorcę, że informacje poufne straciły 
charakter poufny; 

- gdy informacje poufne zostały następnie przekazane odbiorcy bez zobowiązania do 
zachowania poufności tych informacji przez osobę trzecią, która jest w ich posiadaniu 
zgodnie z prawem oraz nie jest zobowiązana do zachowania ich poufności; 

- gdy ujawnienie lub przekazanie informacji poufnych jest przewidziane z mocy prawa lub 
na mocy innych postanowień niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu lub umowy 
dodatkowej;  

- gdy ujawnienie lub przekazanie informacji poufnych jest wymagane na mocy przepisów 
prawa krajowego beneficjenta. 
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3. Beneficjent zobowiązuje się wykorzystywać tego rodzaju poufne informacje wyłącznie w 
związku z realizacją projektu, chyba że przyjęto inne ustalenia ze stroną ujawniającą. 

4. Niezależnie od poprzedzających ustępów, przetwarzanie danych, dokumentów lub innych 
materiałów, które mają charakter niejawny („informacje niejawne”) lub podlegają 
ograniczeniom ze względów bezpieczeństwa lub kontroli eksportu lub przekazywania, musi 
być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego, 
dotyczącymi tego rodzaju informacji, w tym z wewnętrznymi przepisami Komisji w zakresie 
przetwarzania informacji niejawnych5. W przypadku gdy beneficjent posiada siedzibę w 
państwie stowarzyszonym, zastosowanie mają ponadto ewentualne umowy w zakresie 
bezpieczeństwa między tym państwem stowarzyszonym a Wspólnotą. 

II.10 Przekazywanie danych na potrzeby analizy, oceny wpływu i normalizacji  
 
1. Na żądanie Komisji beneficjent jest zobowiązany dostarczyć jej dane konieczne do: 

- bieżącej i systematycznej kontroli programu szczegółowego „Pomysły” i siódmego 
programu ramowego; 

- analizy i oceny wpływu działań Wspólnoty, w tym wykorzystania oraz upowszechniania 
nowej wiedzy. 

 Komisja może żądać tych danych w całym okresie realizacji projektu oraz przez pięć lat po 
jego zakończeniu. 

 Zgromadzone dane mogą być wykorzystywane przez Komisję do jej własnych analiz, lecz 
mogą być publikowane wyłącznie na zasadzie anonimowości. 

2. Bez uszczerbku dla postanowień dotyczących ochrony nowej wiedzy i poufności, beneficjent 
jest zobowiązany, w stosownych przypadkach, w okresie realizacji projektu i przez dwa lata 
po jej zakończeniu, informować Komisję i europejskie organy normalizacyjne o nowej 
wiedzy, która może być przydatna w przygotowywaniu norm europejskich lub 
międzynarodowych.  

II.11 Informacje, które należy przekazywać państwom członkowskim lub państwom 
stowarzyszonym 
 
1. Komisja udostępnia każdemu państwu członkowskiemu lub państwu stowarzyszonemu, na 

jego wniosek, wszelkie będące w jej posiadaniu użyteczne informacje dotyczące nowej 
wiedzy, z zastrzeżeniem łącznego spełnienia następujących warunków: 

- informacje te są istotne z punktu widzenia polityki publicznej; 

- beneficjent nie przedstawił należycie uzasadnionych i wystarczających powodów 
przemawiających za nieudostępnieniem tych informacji; 

- obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego dotyczące informacji niejawnych nie 
zabraniają takiego działania. 

                                                 
5  Decyzja Komisji 2001/844/WE, ECSC, Euratom z dnia 29 listopada 2001 r., Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1 

(ostatnio zmieniona decyzją 2006/548/WE, Euratom, Dz.U. L 215 z 5.8.2006, str. 38). 
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2. Zgodnie z postanowieniami zasad uczestnictwa, przekazanie informacji na mocy ust. 1 nie 
skutkuje przeniesieniem na odbiorcę żadnych praw ani zobowiązań, przy czym odbiorca jest 
zobowiązany do traktowania wszelkich tego rodzaju informacji jako poufnych, chyba że 
informacje te staną się publiczne w sposób zgodny z przepisami lub że zostały przekazane 
Komisji bez ograniczeń w zakresie poufności. 

II.12 Informacje i komunikacja 
 
1. W całym okresie realizacji projektu beneficjent oraz główny badacz są zobowiązani 

podejmować odpowiednie środki mające na celu nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze 
społeczeństwem i mediami w celu promowania projektu i podkreślania wsparcia 
finansowego Wspólnoty. O ile Komisja nie postanowi inaczej, we wszelkich działaniach 
promocyjnych, w tym na konferencjach lub seminariach, bądź w materiałach informacyjnych 
lub promocyjnych (broszurach, ulotkach, plakatach, prezentacjach itp.) należy podać 
informację, że projekt otrzymuje wspólnotowe wsparcie finansowe na rzecz badań, i 
zamieścić symbol europejski oraz logo ERBN.  

 
W przypadku prezentacji w sąsiedztwie innego logo, symbol europejski i logo ERBN muszą 
być odpowiednio wyróżnione. Powyższy obowiązek wykorzystywania symbolu 
europejskiego i logo ERBN w odniesieniu do projektów, do których Wspólnota Europejska 
wnosi wkład, nie implikuje prawa do wyłącznego użycia. Zastosowanie mają ogólne 
ograniczenia w zakresie wykorzystania przez osoby trzecie, które nie zezwalają na 
przywłaszczenie symbolu lub podobnego znaku towarowego lub logo, ani w drodze 
rejestracji, ani inną drogą. Z zastrzeżeniem tych warunków beneficjent oraz główny badacz są 
zwolnieni z obowiązku uzyskania uprzedniej zgody Komisji na wykorzystanie symbolu. 
Dalsze szczegółowe informacje dotyczące symbolu UE można uzyskać na stronach 
internetowych Unii Europejskiej.   

 
We wszelkich działaniach promocyjnych realizowanych przez beneficjenta lub głównego 
badacza w odniesieniu do projektu, niezależnie od formy lub nośnika, należy podać 
informację, że są one jedynie wyrazem zamysłu autora i że Wspólnota nie ponosi 
odpowiedzialności w związku z możliwym wykorzystaniem informacji w nich zawartych.  

 
2. Komisja ma prawo publikować w dowolnej formie i na dowolnym nośniku następujące 

informacje:  
 

– nazwy i nazwiska beneficjenta, głównego badacza i pozostałych członków zespołu; 

– adres kontaktowy beneficjenta; 

– cel ogólny projektu w formie streszczenia przedstawionego przez beneficjenta; 

– wysokość oraz procent wkładu finansowego Wspólnoty przyznanego na rzecz projektu;  

– lokalizację geograficzną prowadzonych działań; 

– wykaz działań w zakresie upowszechniania i/lub patentów (wniosków patentowych) 
dotyczących nowej wiedzy; 

– informacje na temat publikacji naukowych dotyczących nowej wiedzy, odniesienia do 
nich oraz ich streszczenia, a także wersję opublikowaną lub ostateczną wersję rękopisu 
przyjętą do publikacji, o ile została przedstawiona zgodnie z art. II.30.4; 
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– sprawozdania do publikacji przedłożone Komisji; 

– wszelkie materiały ilustracyjne lub wszelkie materiały audiowizualne lub internetowe 
dostarczone Komisji w ramach projektu. 

Beneficjent jest zobowiązany dopilnować, aby uzyskano wszelkie konieczne zezwolenia 
wymagane na potrzeby publikacji oraz aby publikacja informacji przez Komisję nie 
naruszała praw głównego badacza, członków zespołu ani osób trzecich. 

Na należycie uzasadniony wniosek beneficjenta Komisja może zgodzić się na rezygnację z 
wyżej wymienionych działań promocyjnych, jeżeli ujawnienie odnośnych informacji naraża 
na szwank bezpieczeństwo i akademickie lub handlowe interesy beneficjenta. 

 
II.13 Przetwarzanie danych osobowych 
 
1. Wszystkie dane osobowe zawarte w umowie w sprawie przyznania grantu muszą być 

przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady o 
ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i 
organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Dane te mogą być 
przetwarzane przez administratora wyłącznie w związku z realizacją i działaniami 
uzupełniającymi realizację umowy w sprawie przyznania grantu oraz z analizą i oceną 
wpływu działań Wspólnoty, w tym z wykorzystaniem i upowszechnianiem nowej wiedzy, z 
zastrzeżeniem możliwości przekazywania danych podmiotom realizującym zadania w 
zakresie monitorowania lub kontroli zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym i z niniejszą 
umową w sprawie przyznania grantu.  

 
2. Na pisemny wniosek beneficjent może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i 

skorygować informacje, które są niedokładne lub niekompletne. Z pytaniami dotyczącymi 
przetwarzania danych osobowych powinien on zwracać się do administratora. W dowolnym 
momencie beneficjent może wnieść skargę przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych 
do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.  

 
3. Dla celów niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu osobą wyznaczoną do kontaktów z 

Komisją będzie administrator wskazany w art. 8.4.  
 
 
CZĘŚĆ B – POSTANOWIENIA FINANSOWE  
 
ROZDZIAŁ 1 – OGÓLNE POSTANOWIENIA FINANSOWE 
 
 
II.14 Koszty kwalifikowalne projektu 
 
1. Koszty poniesione w ramach realizacji projektu muszą spełniać następujące kryteria, aby 

mogły być uznane za kwalifikowalne: 

a) muszą zostać rzeczywiście poniesione; 

b) muszą zostać poniesione przez beneficjenta;  
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c) muszą zostać poniesione w okresie realizacji projektu, z wyjątkiem kosztów 
poniesionych w związku ze sprawozdaniami końcowymi i sprawozdaniami 
dotyczącymi ostatniego okresu, a także w związku ze świadectwami kontroli 
sprawozdań finansowych, o ile są wymagane za ostatni okres, i z końcowymi 
przeglądami, o ile mają miejsce, które mogą zostać poniesione w terminie do 60 dni od 
daty zakończenia realizacji projektu lub jego przerwania, w zależności od tego, które z 
tych zdarzeń nastąpi wcześniej; 

d) muszą zostać ustalone zgodnie ze zwyczajnymi zasadami rachunkowości i zarządzania 
oraz praktykami beneficjenta. Procedury rachunkowe używane do księgowania kosztów 
i wpływów muszą być zgodne z przepisami o rachunkowości obowiązującymi w 
państwie, w którym beneficjent posiada swoją siedzibę. Wewnętrzne procedury 
rachunkowości i audytu beneficjenta muszą umożliwiać bezpośrednie uzgodnienie 
kosztów i wpływów zgłoszonych w ramach projektu z odpowiednimi sprawozdaniami 
finansowymi i dokumentami uzupełniającymi; 

e) mogą zostać poniesione wyłącznie dla osiągnięcia celów i zamierzonych wyników 
projektu, z zachowaniem zasad gospodarności, skuteczności i wydajności;  

f)   muszą zostać zaksięgowane w księgach rachunkowych beneficjenta; w przypadku 
jakiegokolwiek wkładu osoby trzeciej, muszą zostać zaksięgowane w księgach 
rachunkowych tej osoby trzeciej; 

g) muszą zostać wskazane w szacunkowym budżecie ogólnym w załączniku I. 

Niezależnie od lit. a) beneficjent może wybrać opcję zgłoszenia przeciętnych kosztów 
personelu, o ile zostały one wyliczone zgodnie z certyfikowaną metodyką zatwierdzoną 
przez Komisję i odpowiadają zwyczajnym praktykom rachunkowości i zasadom 
zarządzania przyjętym przez beneficjenta. Uznaje się, że przecięte koszty personelu 
rozliczane przez beneficjenta w ramach niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu na 
podstawie świadectwa metodyki nie różnią się znacząco od rzeczywistych kosztów 
personelu.  

Świadectwo takie wydaje się zgodnie z postanowieniami określonymi w art. II.4 oraz w 
odpowiedniej części załącznika V-b, chyba że zostało ono już przedłożone w odniesieniu 
do wcześniejszej umowy w sprawie przyznania grantu w ramach siódmego programu 
ramowego, a objęta świadectwem metodyka nie uległa zmianie. 

 
2. Koszty poniesione przez osoby trzecie w związku z zasobami udostępnianymi przez nie 

bezpłatnie beneficjentowi mogą zostać zadeklarowane przez beneficjenta, pod warunkiem, 
że spełniają one warunki ustalone w ust. 1 i 3, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, i są 
zgłaszane zgodnie z art. II.17.  

3. Następujące koszty są uznawane za niekwalifikowalne i nie mogą być rozliczane w ramach 
projektu: 

a) dające się określić podatki pośrednie, w tym podatek od wartości dodanej,  

b) opłaty celne,  

c) należne odsetki,  
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d) rezerwy na poczet przyszłych strat lub obciążeń,  

e) straty wynikające z ujemnych różnic kursowych, koszty związane ze zwrotem z 
kapitału,  

f)   koszty zadeklarowane lub poniesione, lub zwrócone w związku z innym projektem 
Wspólnoty,  

g) zobowiązania i koszty ich obsługi, wydatki nadmierne lub lekkomyślne. 

II.15 Określanie kosztów bezpośrednich i pośrednich 
 
1. Do kosztów bezpośrednich zalicza się wszystkie koszty kwalifikowalne, które mogą zostać 

bezpośrednio przypisane do projektu i są określone jako takie przez beneficjenta zgodnie z 
jego zasadami rachunkowości i zwyczajnie stosowanymi przepisami wewnętrznymi. 

W przypadku kosztów personelu, rozliczane mogą być jedynie koszty godzin rzeczywiście 
przepracowanych przez osoby bezpośrednio wykonujące prace w ramach projektu. Osoby 
te muszą: 

– być zatrudnione bezpośrednio przez beneficjenta zgodnie z jego ustawodawstwem 
krajowym, 

– pracować pod wyłącznym nadzorem technicznym beneficjenta i na jego wyłączną 
odpowiedzialność, oraz 

– być wynagradzane zgodnie z normalnymi praktykami beneficjenta. 

Koszty związane z urlopami rodzicielskimi osób bezpośrednio zaangażowanych w 
realizację projektu stanowią koszty kwalifikowalne proporcjonalnie do czasu poświęconego 
projektowi, pod warunkiem, że urlopy te są obowiązkowe na mocy przepisów prawa 
krajowego. 

2. Niezależnie od stosowania różnych sposobów zwrotu kosztów w innych programach 
finansowania, koszty pośrednie poniesione bezpośrednio w związku z bezpośrednimi 
kosztami kwalifikowalnymi przypisanymi do projektu zwracane są według zryczałtowanej 
stawki wynoszącej 20 % całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, z 
wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych z tytułu umów podwykonawstwa 
oraz kosztów zasobów udostępnionych przez osoby trzecie i nie wykorzystywanych w 
siedzibie beneficjenta. 

II.16 Dopuszczalne poziomy wsparcia finansowego  
 
W przypadku działań uzyskujących wsparcie w ramach niniejszej umowy w sprawie przyznania 
grantu, które są niezbędne dla realizacji projektu, wkład finansowy Wspólnoty może wynosić 
maksymalnie 100 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.  

Działania te obejmować mogą między innymi działania w zakresie szkoleń, upowszechniania, 
zarządzania i inne działania szczególne. 
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II.17 Wpływy na rzecz projektu 
 
Źródłem wpływów na rzecz projektu mogą być:  

1. Zasoby udostępnione nieodpłatnie przez osoby trzecie na rzecz beneficjenta w postaci 
transferów finansowych i aportów: 

a) są uznawane za wpływy na rzecz projektu, o ile zostały wniesione przez osoby trzecie 
specjalnie w celu ich wykorzystania w ramach projektu; 

b) nie są uznawane za wpływy na rzecz projektu, jeśli sposób ich wykorzystania 
pozostawiono do uznania beneficjenta. 

2. Dochód wygenerowany w ramach projektu: 

a) jest uznawany za wpływ na rzecz beneficjenta, o ile powstał w ramach działań na rzecz 
realizacji projektu oraz sprzedaży aktywów nabytych w ramach umowy w sprawie 
przyznania grantu, maksymalnie do wartości kosztu, którym beneficjent pierwotnie 
obciążył projekt; 

b) nie jest uznawany za wpływ na rzecz beneficjenta, o ile został wygenerowany w wyniku 
wykorzystania nowej wiedzy uzyskanej w ramach realizacji projektu.  

 
II.18 Wkład finansowy Wspólnoty 
 

1. „Wkład finansowy Wspólnoty” na rzecz projektu ustala się poprzez zastosowanie 
dopuszczalnych poziomów wsparcia finansowego wskazanych w art. II.16, dla 
poszczególnych działań, do rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych zaakceptowanych 
przez Komisję.  

2. Wkład finansowy Wspólnoty oblicza się w odniesieniu do kosztów całego projektu, a jego 
wypłata następuje na podstawie zaakceptowanych kosztów beneficjenta. 

3. Wkład finansowy Wspólnoty nie może stanowić podstawy do osiągnięcia zysków przez 
beneficjenta. Z tego względu w momencie przedkładania ostatniego sprawozdania 
finansowego, ostateczna kwota wsparcia finansowego Wspólnoty uwzględniać będzie 
wszelkie wpływy na rzecz projektu uzyskane przez beneficjenta. Wkład finansowy 
Wspólnoty nie może przekraczać kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o wpływy na 
rzecz projektu.  

4. Całkowita kwota płatności dokonywanych przez Wspólnotę nie może w żadnym razie 
przekraczać maksymalnej kwoty wkładu finansowego Wspólnoty, o którym mowa w art. 5. 

5. Z zastrzeżeniem prawa do rozwiązania umowy w sprawie przyznania grantu na mocy art. 
II.35, a także prawa Komisji do stosowania kar, o których mowa w art. II.24 i II.25, w 
przypadku gdy projekt nie jest realizowany lub jest realizowany nienależycie, częściowo 
lub z opóźnieniem, Komisja może obniżyć wysokość pierwotnie przyznanego grantu 
stosownie do rzeczywistego stanu realizacji projektu, na warunkach określonych w 
niniejszej umowie w sprawie przyznania grantu. 
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II.19 Odsetki uzyskane z tytułu finansowania wstępnego przekazanego przez Komisję 
 
1. Finansowanie wstępne pozostaje własnością Wspólnoty do czasu końcowej płatności. 

2. W przypadku gdy wysokość finansowania wstępnego przekracza kwotę ustaloną w 
rozporządzeniu finansowym i w przepisach wykonawczych do niego, Komisja odzyskuje od 
beneficjenta kwoty zgromadzonych odsetek za każdy okres sprawozdawczy następujący w 
trakcie realizacji umowy. 

 

ROZDZIAŁ 2 – FUNDUSZ GWARANCYJNY I ZWROT ŚRODKÓW 
 

II.20 Fundusz gwarancyjny  
 
1. Odpowiedzialność finansowa beneficjenta ograniczona jest do jego własnych zobowiązań, 

z zastrzeżeniem poniższych ustępów. 
 
2. Zgodnie z art. 6 beneficjent jest zobowiązany dokonać wpłaty na rzecz Funduszu 

Gwarancyjnego (zwanego dalej Funduszem) ustanowionego w celu zarządzania ryzykiem 
niemożności odzyskania przez Wspólnotę kwot należnych od beneficjentów umów w 
sprawie przyznania grantu w ramach 7PR. Wpłata ta, która jest dokonywana przez Komisję 
w imieniu beneficjentów, nie może być wykorzystywana do rozliczania jakichkolwiek 
nieuregulowanych należności ze strony beneficjentów na rzecz Wspólnoty.   

 
3. Fundusz jest własnością beneficjentów bieżących umów w sprawie przyznania grantu 7PR. 

Funduszem w imieniu beneficjentów zarządza Wspólnota, reprezentowana przez Komisję, 
występującą w charakterze podmiotu wykonawczego. Środki Funduszu są zdeponowane w 
banku (zwanym dalej Bankiem), wybranym przez Wspólnotę, reprezentowaną przez 
Komisję, występującą jako podmiot wykonawczy.  

 
4. Odsetki uzyskane z tytułu środków zgromadzonych w Funduszu są do niego doliczane i 

wykorzystywane przez Komisję do realizowania przelewów lub zwrotów z Funduszu, o 
których mowa w ust. 1 i 2 art. II.21 (zwanych dalej operacjami).  

 
Operacje mogą być realizowane od dnia wejścia w życie pierwszej umowy w sprawie 
przyznania grantu w ramach 7PR do dnia końcowej płatności w ramach ostatniej z nich. 
Odsetki pozostałe na koniec tego okresu stają się własnością Wspólnoty. 

 
 W przypadku gdy odsetki są niewystarczające do pokrycia operacji, wykorzystane mogą 

być środki pochodzące z wpłat na rzecz Funduszu z zastrzeżeniem górnego limitu w 
wysokości 1 % wkładu finansowego Wspólnoty należnego na rzecz beneficjentów 
niebędących beneficjentami, o których mowa w ust. 5, na koniec okresu, o którym mowa w 
powyższym ustępie. Powyżej tego limitu lub po upływie tego okresu Komisja odzyskuje 
wszelkie należności bezpośrednio od beneficjentów. 

 
5. Kwota wpłacona na rzecz Funduszu na mocy niniejszej umowy w sprawie przyznania 

grantu jest zwracana beneficjentowi w ramach końcowej płatności dokonywanej po 
zakończeniu realizacji projektu.  
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 Kwotę do zwrotu oblicza się w następujący sposób: 
 

„wpłata na rzecz Funduszu w ramach niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu" x 
„stopa zwrotu Funduszu”  

 
 „Stopa zwrotu Funduszu" jest ustalana na koniec każdego miesiąca przez Bank na następny 

miesiąc i jest równa następującemu wskaźnikowi obniżonemu do 1, o ile przekracza tę 
wartość: 
 

Stopa zwrotu Funduszu = (C + I + B)/C 
gdzie:  
 
 C = wpłaty na rzecz Funduszu w ramach wszystkich projektów trwających w momencie 
ustalania stopy zwrotu 
 
 I = skumulowane odsetki uzyskane przez Fundusz od rozpoczęcia danego okresu 
 
 B = (zwroty na rzecz Funduszu) - (przelewy i zwroty ze środków Funduszu)   
 
W przypadku gdy kwota zwrotu na rzecz beneficjenta otrzymana w wyniku tych obliczeń 
jest niższa niż kwota wpłacona do Funduszu w ramach niniejszej umowy w sprawie 
przyznania grantu, pomniejszenie takie nie może przekraczać 1 % wkładu finansowego 
Wspólnoty i nie ma zastosowania do kwot należnych na rzecz organów publicznych lub 
podmiotów prawnych, których uczestnictwo w umowie w sprawie przyznania grantu jest 
gwarantowane przez państwo członkowskie lub państwo stowarzyszone, a także szkół 
średnich i uczelni wyższych.  
 
Niniejszym beneficjent zgadza się, aby kwota podlegająca zwrotowi na jego rzecz została 
przeznaczona na spłatę wszelkich zobowiązań należnych ze strony beneficjenta na rzecz 
Wspólnoty na mocy niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu lub w ramach innego 
zobowiązania, niezależnie od jego pochodzenia, bez dalszych formalności. 

 
II.21 Zwrot i odzyskiwanie środków 
 
1. W przypadku gdy po rozwiązaniu lub zakończeniu danej umowy w sprawie przyznania 

grantu w ramach 7PR zachodzi konieczność odzyskania od beneficjenta kwoty należnej na 
rzecz Wspólnoty, Komisja występuje z żądaniem zwrotu takiej należności wystawiając 
beneficjentowi nakaz odzyskania środków. W przypadku niedokonania płatności w 
wyznaczonym terminie, sumy należne na rzecz Wspólnoty mogą zostać odzyskane poprzez 
ich potrącenie z kwot należnych na rzecz beneficjenta ze strony Wspólnoty, po 
wcześniejszym poinformowania o tym beneficjenta. W wyjątkowych okolicznościach, 
uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnot, Komisja 
może odzyskać należną kwotę poprzez jej potrącenie przed terminem spłaty. Nie jest 
wymagana w tym celu wcześniejsza zgoda beneficjenta. W przypadku gdy potrącenie nie 
jest możliwe, Komisja odzyskuje należne na jej rzecz kwoty ze środków Funduszu.  

2. W przypadku gdy kwota należna ze strony beneficjenta została przekazana lub odzyskana z 
Funduszu, beneficjent jest zobowiązany zwrócić tę kwotę do Funduszu. W tym celu 
Komisja wystawia beneficjentowi nakaz zwrotu środków na rzecz Funduszu. 
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3. Niniejszym beneficjent zgadza się, że: 

- każda płatność na jego rzecz, niezależnie od jej pochodzenia, z wyjątkiem 
finansowania wstępnego należnego na jego rzecz ze strony Wspólnoty, może zostać 
zaliczona na poczet zobowiązań beneficjenta wobec Funduszu; 

- Komisja może podjąć decyzję o odzyskaniu środków zgodnie z ust. 4. 

4. Beneficjent zdaje sobie sprawę, iż na mocy art. 256 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego, Komisja może przyjąć 
podlegającą wykonaniu decyzję nakładającą formalne zobowiązanie finansowe na 
podmioty niebędące państwami. 

5. W przypadku niedotrzymania wyznaczonego przez Komisję terminu spłaty należności, od 
należnej kwoty nalicza się odsetki według stopy wskazanej w art. II.5. Odsetki za zwłokę 
obejmują okres od dnia następującego po wyznaczonym terminie płatności do dnia 
otrzymania przez Komisję spłaty należnej kwoty w całości (włącznie). Płatności częściowe 
są zaliczane w pierwszej kolejności na poczet opłat i odsetek za zwłokę, a następnie na 
poczet spłaty kwoty głównej. 

 
 
ROZDZIAŁ 3 – KONTROLE I KARY 
 
II.22 Audyty i kontrole finansowe  
 
1. W każdej chwili podczas realizacji projektu i w okresie pięciu lat od jego zakończenia 

Komisja może zlecić przeprowadzenie audytów finansowych audytorom zewnętrznym lub 
polecić ich przeprowadzenie służbom Komisji, w tym OLAF. Procedurę audytu uważa się 
za rozpoczętą z dniem otrzymania stosownego pisma przesłanego przez Komisję. Audyty 
mogą obejmować aspekty finansowe, systemowe i inne (takie jak zasady rachunkowości i 
zarządzania) związane z właściwym wykonaniem umowy w sprawie przyznania grantu. 
Audyty muszą być prowadzone z zachowaniem poufności. 

2. Beneficjent udostępnia bezpośrednio Komisji wszystkie szczegółowe informacje i dane, 
jakich może zażądać Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel, w celu sprawdzenia, czy 
umowa w sprawie przyznania grantu jest właściwie realizowana i wykonywana zgodnie z 
jej postanowieniami, a koszty zostały naliczone zgodnie z tą umową. Podane informacje i 
dane muszą być precyzyjne, kompletne i przekonujące. 

3. Beneficjent przez pięć lat od zakończenia realizacji projektu przechowuje oryginały lub – w 
wyjątkowych wypadkach – należycie poświadczone kopie, w tym kopie elektroniczne, 
wszystkich dokumentów dotyczących umowy w sprawie przyznania grantu. Udostępnia się 
je Komisji na żądanie podczas każdego audytu w ramach umowy w sprawie przyznania 
grantu. 

4. Na potrzeby przeprowadzenia audytów beneficjent zapewnia służbom Komisji i wszelkim 
upoważnionym przez nią podmiotom zewnętrznym dostęp na miejscu – w każdym 
rozsądnym terminie – w szczególności do biur beneficjenta, jego danych komputerowych, 
danych księgowych i wszelkich informacji potrzebnych do przeprowadzenia tych audytów, 
włącznie z informacjami o wynagrodzeniach poszczególnych osób zaangażowanych w 
realizację projektu. Beneficjent zapewnia łatwą dostępność takich informacji na miejscu w 
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momencie audytu oraz na żądanie zapewnia przekazanie takich danych w odpowiedniej 
postaci. 

5. Na podstawie ustaleń dokonanych podczas audytu finansowego sporządza się 
sprawozdanie tymczasowe. Komisja lub jej upoważniony przedstawiciel przesyła je 
beneficjentowi, który może zgłosić do niego uwagi w ciągu miesiąca od jego otrzymania. 
Komisja może postanowić nie uwzględniać uwag lub dokumentów przekazanych po tym 
terminie. Sprawozdanie końcowe wysyła się beneficjentowi w ciągu dwóch miesięcy od 
upływu wyżej wymienionego terminu. 

6. Na podstawie wyników audytu Komisja podejmuje wszelkie odpowiednie działania, jakie 
uzna za konieczne, włącznie z wydaniem nakazu odzyskania środków w odniesieniu do 
całości lub części dokonanych wypłat i z zastosowaniem wszelkich stosownych kar. 

7.  Europejski Trybunał Obrachunkowy ma te same prawa, co Komisja, w szczególności 
prawo dostępu w celu kontroli i audytu, z zastrzeżeniem regulaminu wewnętrznego 
Trybunału. 

8.  Ponadto Komisja może przeprowadzać kontrole i inspekcje na miejscu zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie 
kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony 
interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi 
nieprawidłowościami6, rozporządzeniem nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 25 maja 1999 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)7oraz rozporządzeniem Rady (Euratom) 
nr 1074/1999 z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez 
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)8. 

II.23 Audyty i przeglądy techniczne 
 
1. W każdej chwili podczas realizacji projektu i w okresie pięciu lat od jego zakończenia 

Komisja może rozpocząć audyt lub przegląd techniczny. Celem audytu lub przeglądu 
technicznego jest ocena prac przeprowadzonych w ramach projektu w danym okresie, między 
innymi przez ocenę sprawozdań z realizacji projektu za dany okres oraz aspektów 
związanych z przekazaniem projektu. Audyty i przeglądy takie mogą obejmować aspekty 
naukowe, techniczne i inne związane z właściwym wykonaniem projektu i umowy w sprawie 
przyznania grantu.  

2. W odniesieniu do opisu prac (załącznik I), audyt lub przegląd ma na celu obiektywną ocenę 
następujących kwestii: 

- stopień realizacji celów projektu na dany okres; 
- bieżące znaczenie celów i potencjału dokonania przełomu w świetle stanu najnowszej 

wiedzy naukowej; 

                                                 
6  Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2. 

7  Dz.U. L 136 z 31.5.1999. 

8  Dz.U. L 136 z 31.5.1999. 
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- planowanie i wykorzystanie zasobów w stosunku do osiągniętego postępu, w sposób 
zgodny z zasadami gospodarności, wydajności i efektywności; 

- procedury i metody zarządzania projektem. 
 

3. Audyty i przeglądy uważa się za rozpoczęte z dniem otrzymania przez beneficjenta 
stosownego pisma przesłanego przez Komisję.  

4. Każdy audyt lub przegląd musi być prowadzony z zachowaniem poufności. 

5. Komisji mogą pomagać w audytach i przeglądach technicznych eksperci naukowi i techniczni 
z zewnątrz. Przed przeprowadzeniem oceny Komisja przekazuje beneficjentowi dane 
osobowe wyznaczonych ekspertów. Beneficjent ma prawo sprzeciwu wobec udziału 
określonego zewnętrznego eksperta naukowego lub technicznego ze względu na tajemnicę 
handlową. 

6. Audyty i przeglądy mogą być przeprowadzane na odległość z miejsca zamieszkania lub pracy 
eksperta albo mogą obejmować sesje z przedstawicielami projektu bądź w siedzibie Komisji, 
bądź w siedzibie beneficjenta. Komisja lub zewnętrzny ekspert naukowy lub techniczny 
może mieć dostęp do miejsc i obiektów, gdzie prowadzone są prace, i do wszelkich 
dokumentów z nimi związanych.  

7. Beneficjent udostępnia bezpośrednio Komisji wszystkie szczegółowe informacje i dane, 
jakich może zażądać Komisja lub zewnętrzny ekspert naukowy lub techniczny, w celu 
sprawdzenia, czy projekt jest (lub był) właściwie realizowany i wykonywany zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu. 

8. Na podstawie wyników audytów i przeglądów sporządza się sprawozdanie. Komisja przesyła 
je beneficjentowi, który może zgłosić do niego uwagi w ciągu miesiąca od jego otrzymania. 
Komisja może postanowić nie uwzględniać uwag przekazanych po tym terminie.  

9. Na podstawie wyników audytów i przeglądów Komisja informuje beneficjenta o swojej 
decyzji dotyczącej: 

- zezwolenia na kontynuację projektu bez zmiany załącznika I lub z drobnymi zmianami; 

- rozpatrzenia, czy projekt może być kontynuowany z większymi zmianami;  

- rozpoczęcia procedury przeniesienia lub wypowiedzenia umowy w sprawie przyznania 
grantu zgodnie z art. II.33, II.34 i II.35; 

- dodania nowego beneficjenta w wyniku przeglądu zainicjowanego po zgłoszeniu przez 
beneficjenta sprzeciwu wobec przeniesienia umowy w sprawie przyznania grantu, 
zgodnie z art. II.33 i II.34; 

- wystawienia nakazu odzyskania środków w odniesieniu do całości lub części wypłat 
dokonanych przez Komisję i do zastosowania ewentualnych mających zastosowanie kar. 

10. W okresie pięciu lat od zakończenia realizacji projektu służby Komisji mogą przeprowadzić 
audyt etyczny. Ustępy 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 stosuje się z uwzględnieniem niezbędnych zmian. 
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II.24 Kary umowne  
 
1. Beneficjent, który wskutek zawyżenia jakiejkolwiek kwoty otrzymał od Wspólnoty 

nieuzasadniony wkład finansowy, podlega karze pieniężnej, zwanej dalej „karą umowną”, 
bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków przewidzianych w niniejszej umowie w 
sprawie przyznania grantu. Obowiązek zapłaty kary umownej obciąża beneficjenta 
niezależnie od obowiązku zwrotu nieuzasadnionego wkładu finansowego Wspólnoty. W 
wyjątkowych przypadkach Komisja może odstąpić od nałożenia kary umownej. 

2. Każda kwota kary umownej musi być proporcjonalna do zawyżonej kwoty i do 
nieuzasadnionej części wkładu finansowego Wspólnoty. Do obliczenia kary umownej 
stosuje się następujący wzór: 

Kara umowna = nieuzasadniony wkład finansowy Wspólnoty x (zawyżona 
kwota/całkowity wkład finansowy Wspólnoty, o który wystąpiono) 

Przy obliczaniu wysokości kary umownej bierze się pod uwagę jedynie ten okres 
sprawozdawczy (lub okresy sprawozdawcze) dla sprawozdań finansowych, którego 
dotyczy wniosek beneficjenta o wkład finansowy Wspólnoty za ten okres. Nie oblicza się jej 
w stosunku do całego wkładu finansowego Wspólnoty.  

3. Komisja informuje pisemnie o swoim roszczeniu beneficjenta, którego uważa za 
podlegającego karze umownej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.  Beneficjent 
ma 30 dni na odpowiedź na żądanie Wspólnoty. 

4. Procedura zwrotu nieuzasadnionego wkładu finansowego Wspólnoty i zapłaty kary 
umownej zostanie ustalona zgodnie z postanowieniami art. II.21. Kara umowna zostanie 
potrącona z późniejszych wypłat lub będzie podlegała odzyskaniu przez Komisję. 

5. Komisja jest uprawniona do nałożenia kary umownej w odniesieniu do każdej zawyżonej 
kwoty, która wyjdzie na jaw po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z postanowieniami 
ust. od 1 do 4. 

II.25 Kary finansowe  
 
1. Beneficjent, który jest winny złożenia fałszywych oświadczeń lub którego uznano za stronę 

poważnie naruszającą swoje zobowiązania z tytułu niniejszej umowy w sprawie przyznania 
grantu, podlega karom finansowym w wysokości od 2 % do 10 % wartości otrzymanego 
wkładu finansowego Wspólnoty.  Stawka kary może wzrosnąć do wysokości od 4 % do 20 % 
w razie powtórnego wykroczenia w ciągu pięciu lat od pierwszego naruszenia.  

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, beneficjent zostaje wykluczony z wszelkich 
grantów i dotacji Wspólnoty na okres maksymalnie dwóch lat od daty stwierdzenia 
naruszenia.  

3. Postanowienia niniejszego artykułu nie mają wpływu na żadne kary administracyjne bądź 
finansowe, które zgodnie z rozporządzeniem finansowym mogą zostać nałożone na 
beneficjenta dopuszczającego się naruszeń, ani na żadne inne cywilne instrumenty prawne 
przysługujące Wspólnocie. Ponadto niniejsze postanowienia nie wykluczają możliwości 
wszczęcia postępowania karnego przez władze państw członkowskich.  
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CZĘŚĆ C – PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, 
WYKORZYSTANIE I UPOWSZECHNIANIE 

ROZDZIAŁ 1 – NOWA WIEDZA 
 
II.26 Prawo własności 
 
1. Nowa wiedza jest własnością beneficjenta wykonującego prace prowadzące do jej 

powstania. 

2. W przypadku gdy osobom zatrudnionym przez beneficjenta lub innym osobom pracującym 
na jego rzecz przysługują roszczenia dotyczące praw do nowej wiedzy, beneficjent 
podejmuje odpowiednie kroki, aby zapewnić, że wykonywanie tych praw będzie możliwe 
w sposób zgodny z jego zobowiązaniami wynikającymi z umowy w sprawie przyznania 
grantu. 

II.27 Przeniesienie własności 
 
1. W przypadku gdy beneficjent przenosi prawo własności do nowej wiedzy, przenosi on na 

następcę prawnego również swoje zobowiązania dotyczące tej wiedzy wynikające z umowy 
w sprawie przyznania grantu, w tym zobowiązanie do przeniesienia tych zobowiązań na 
każdego kolejnego następcę prawnego.  

2. Jeżeli beneficjent zamierza przenieść prawo własności do nowej wiedzy na osobę trzecią, 
Komisja może wnieść sprzeciw wobec takiego przeniesienia, jeśli uzna, że nie służy ono 
wzmocnieniu konkurencyjności gospodarki europejskiej lub jest sprzeczne z zasadami 
etycznymi lub względami bezpieczeństwa. W takich przypadkach przeniesienie własności 
nie może nastąpić, dopóki Komisja nie uzna, iż zostały podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające, i nie wyrazi pisemnej zgody na przeniesienie. 

II.28 Ochrona 
 
1. W przypadku gdy nowa wiedza może mieć zastosowanie przemysłowe lub handlowe, 

właściciel takiej wiedzy zapewnia jej odpowiednią i skuteczną ochronę, przy należytym 
uwzględnieniu swoich uzasadnionych interesów. 

2. Wnioski patentowe związane z nową wiedzą, złożone przez beneficjenta lub w jego 
imieniu, muszą zawierać następujące oświadczenie, wskazujące, że wiedza ta powstała przy 
pomocy wsparcia finansowego Wspólnoty: 

 Prace prowadzące do niniejszego wynalazku uzyskały finansowanie ze środków 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w ramach siódmego programu ramowego 
Wspólnoty Europejskiej (7PR/2007-2013) na podstawie umowy w sprawie przyznania 
grantu nr [xxxxxx].9 

                                                 
9  Oświadczenie to będzie musiało zostać przetłumaczone na język wniosku patentowego. Zostanie wykonane 

tłumaczenie na wszystkie języki Wspólnoty. 
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 Ponadto wszystkie złożone wnioski patentowe dotyczące nowej wiedzy są umieszczane w 
planie wykorzystania i upowszechniania nowej wiedzy, z uwzględnieniem wystarczających 
informacji szczegółowych i sygnatur, umożliwiających Komisji śledzenie patentu (wniosku 
patentowego). Każdy taki wniosek, który pojawi się po sprawozdaniu końcowym, musi 
zostać zgłoszony Komisji z podaniem tych samych informacji szczegółowych i sygnatur. 

3.  W przypadku gdy nowa wiedza może mieć zastosowanie przemysłowe lub handlowe, a jej 
właściciel nie chroni jej, nie można podjąć żadnych działań w zakresie upowszechniania tej 
nowej wiedzy przed powiadomieniem o tym Komisji. Komisja musi zostać poinformowana 
najpóźniej 45 dni przed zamierzonym działaniem w zakresie upowszechniania. 

W takich przypadkach Wspólnota może, za zgodą beneficjenta, przejąć prawo własności tej 
nowej wiedzy i podjąć działania mające na celu jej odpowiednią i skuteczną ochronę. 
Beneficjent może nie wyrazić zgody jedynie wtedy, gdy potrafi udowodnić, że wyrządziłoby 
to nieproporcjonalnie dużą szkodę jego uzasadnionym interesom.  

W przypadku gdy Wspólnota przyjmuje prawo własności, bierze na siebie całość 
zobowiązań dotyczących udzielania praw dostępu.  

II.29 Wykorzystanie 
 
1.  Beneficjent wykorzystuje nową wiedzę, której jest właścicielem, lub też zapewnia jej 

wykorzystanie.  

2.  Beneficjent informuje o zamierzonym wykorzystaniu nowej wiedzy w planie wykorzystania 
i upowszechniania nowej wiedzy. Informacje muszą być wystarczająco szczegółowe, aby 
umożliwić Komisji przeprowadzenie wszelkich stosownych audytów. 

II.30 Upowszechnianie 
 
1. Beneficjent zapewnia możliwie szybkie upowszechnienie nowej wiedzy, której jest 

właścicielem. W przypadku gdy tego nie robi, Komisja może sama upowszechniać nową 
wiedzę.  

2. Działania w zakresie upowszechniania muszą być zgodne z wymogami ochrony praw 
własności intelektualnej, zobowiązaniami wynikającymi z poufności oraz uzasadnionymi 
interesami właściciela nowej wiedzy. 

3.  Wszelkie publikacje lub inne formy upowszechniania związane z nową wiedzą muszą 
zawierać następujące oświadczenie, wskazujące, że wiedza ta powstała przy pomocy 
finansowego wsparcia Wspólnoty: 

 Prace prowadzące do niniejszych wyników uzyskały finansowanie ze środków 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w ramach siódmego programu ramowego 
Wspólnoty Europejskiej (7PR/2007-2013) na podstawie umowy w sprawie przyznania 
grantu ERBN nr [xxxxxx].10 

                                                 
10  Oświadczenie to będzie musiało zostać przetłumaczone na język działania w zakresie upowszechniania. 

Zostanie wykonane tłumaczenie na wszystkie języki Wspólnoty. 
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Wszystkie działania w zakresie upowszechniania są umieszczane w planie wykorzystania i 
upowszechniania nowej wiedzy, zawierającym wystarczające informacje szczegółowe i 
sygnatury, umożliwiające Komisji śledzenie tego działania. W odniesieniu do publikacji 
naukowych związanych z nową wiedzą, opublikowanych przed sprawozdaniem końcowym 
lub po nim, takie dane szczegółowe i sygnatury oraz streszczenie publikacji należy 
dostarczyć Komisji najpóźniej dwa miesiące po opublikowaniu. Poza tym, jeżeli nie 
narusza to praw osób trzecich, w tym samym czasie dostarcza się Komisji dla celów 
określonych w art. II.12 ust. 2 również elektroniczną kopię opublikowanej wersji lub 
końcowy rękopis przyjęty do publikacji. 

 

ROZDZIAŁ 2 – PRAWA DOSTĘPU  
 

II.31 Istniejąca wiedza objęta prawami dostępu 
 
W przypadku przekazania całego projektu lub jego części, przed takim przekazaniem 
beneficjent wraz z nowym beneficjentem (lub nowymi beneficjentami) określą w pisemnej 
umowie istniejącą wiedzę i nową wiedzę wymaganą dla potrzeb projektu oraz – w 
stosownych przypadkach – mogą wykluczyć określoną istniejącą wiedzę.  

II.32 Zasady 
 

1. W przypadku przekazania projektu zakończenie udziału beneficjenta w żaden sposób nie 
wpływa na jego prawa i zobowiązania wobec nowego beneficjenta (lub nowych 
beneficjentów) dotyczące praw dostępu do istniejącej wiedzy i nowej wiedzy. 

2. Prawa dostępu do istniejącej wiedzy i nowej wiedzy niezbędnej beneficjentom do 
przeprowadzenia prac w ramach projektu lub potrzebnej im do prowadzenia dalszych 
prac badawczych dotyczących własnej nowej wiedzy są przyznawane nieodpłatnie. 

3. Prawa dostępu do istniejącej wiedzy i nowej wiedzy niezbędnej beneficjentom do 
wykorzystania własnej nowej wiedzy, z wyjątkiem wykorzystania do celu prowadzenia 
dalszych prac badawczych, przyznawane są na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach 
lub nieodpłatnie.  

4. Podmiotowi powiązanemu posiadającemu siedzibę w państwie członkowskim lub w 
państwie stowarzyszonym również przysługuje prawo dostępu do nowej lub istniejącej 
wiedzy w celu jej wykorzystania, na takich samych warunkach, jak beneficjentowi, z 
którym jest powiązany, chyba że beneficjenci postanowią inaczej. Ponieważ warunkiem 
przyznania praw dostępu jest aby były one niezbędne w celu korzystania z własnej nowej 
wiedzy, niniejszy ustęp ma zastosowanie tylko w zakresie, w jakim prawo własności do 
nowej wiedzy zostało przeniesione na podmiot powiązany posiadający siedzibę w 
państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym. Beneficjenci mogą w dalszej 
pisemnej umowie zawrzeć ustalenia dotyczące praw dostępu dla podmiotów 
powiązanych, w tym również ustalenia dotyczące wymagań związanych z 
powiadamianiem. 

5. Wniosek o przyznanie praw dostępu składa się w formie pisemnej. 
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6. Przyznanie praw dostępu może być uwarunkowane przyjęciem określonych warunków 
mających na celu zagwarantowanie, że prawa te będą wykorzystywane jedynie zgodnie z 
określonym przeznaczeniem i że przestrzegane będą odpowiednie zobowiązania 
dotyczące poufności. 

7. O ile właściciel istniejącej lub nowej wiedzy nie postanowi inaczej, prawa dostępu nie 
obejmują prawa do udzielania sublicencji. 

8. Jeżeli beneficjent zamierza udzielić wyłącznej licencji na nową wiedzę osobie trzeciej, 
Komisja może wnieść sprzeciw wobec udzielenia takiej wyłącznej licencji, jeśli uzna, że 
nie służy ono wzmocnieniu konkurencyjności gospodarki europejskiej lub jest sprzeczne 
z zasadami etycznymi lub względami bezpieczeństwa. W takich przypadkach nie może 
nastąpić przyznanie wyłącznej licencji, o ile Komisja nie uzna, iż zostały podjęte 
odpowiednie środki ochrony, i nie wyrazi pisemnej zgody na jej udzielenie. 

 

CZĘŚĆ D – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
II.33 Wnioski o zmiany i rozwiązanie umowy lub zakończenie uczestnictwa 
 
1. Wnioski o zmiany i rozwiązanie umowy muszą być podpisane przez prawnego 

przedstawiciela stron i składane zgodnie z art. 8.  

2. Wniosek o zmiany zawierający więcej niż jedną zmianę umowy uznaje się za pakiet, który 
nie może zostać rozdzielony na kilka wniosków i jest zatwierdzany lub odrzucany przez 
drugą stronę w całości, z wyjątkiem przypadków, kiedy wniosek wyraźnie stanowi, że 
zawiera odrębne wnioski, które mogą być przyjmowane niezależne. 

3. Wniosek o dodanie nowego beneficjenta musi zawierać wypełniony formularz przystąpienia 
(załącznik III), należycie podpisany przez taki nowy podmiot. Każde dodanie nowego 
beneficjenta podlega warunkom zasad uczestnictwa, odnośnego zaproszenia do składania 
wniosków i rozporządzenia finansowego. Taki dodatkowy podmiot przyjmuje prawa i 
obowiązki beneficjenta określone w umowie w sprawie przyznania grantu, ze skutkiem od 
dnia jego przystąpienia określonego w podpisanym załączniku III. 

4. Zmiany nie mogą mieć na celu dokonania w umowie zmian, które mogłyby podważyć 
decyzję o przyznaniu grantu. 

5. Wniosek beneficjenta o zakończenie jego udziału lub rozwiązanie umowy w sprawie 
przyznania grantu musi zawierać:  

a. uzasadnienie wniosku o zakończenie uczestnictwa lub rozwiązanie umowy,  

b. proponowaną datę skuteczności zakończenia uczestnictwa lub rozwiązania umowy,  

c. w porozumieniu z głównym badaczem – sprawozdania, o których mowa w art. II.4, 
dotyczące prac przeprowadzonych przez beneficjenta do dnia skutecznego zakończenia 
uczestnictwa lub rozwiązania umowy. 

W razie braku wymienionych dokumentów, wniosek uważa się za nieważny.  
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II.34 Zatwierdzenie zmian i rozwiązania umowy lub zakończenia uczestnictwa 
  
1. Strony niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu zobowiązują się przyjąć lub odrzucić 

każdy ważny wniosek o zmianę lub rozwiązanie umowy albo o zakończenie uczestnictwa w 
terminie 45 dni od jego otrzymania. Brak odpowiedzi w terminie 45 dni od otrzymania 
takiego wniosku uważa się za jego odrzucenie. 

2. W przypadku wystąpienia przez beneficjenta z wnioskiem o dodanie nowego beneficjenta lub 
o zakończenie jego uczestnictwa, wniosek taki wymaga pisemnej akceptacji Komisji.  

3. W przypadku gdy główny badacz wystąpi z wnioskiem o przekazanie projektu lub jego 
części nowemu beneficjentowi, a beneficjent wyrazi zgodę na takie przekazanie, beneficjent 
kieruje do Komisji uzasadniony wniosek o zmianę. Na podstawie wniosku Komisja może 
zatwierdzić przekazanie po przeprowadzeniu w stosownych przypadkach procedury 
przeglądu, o której mowa w art. II.23. 

4. W przypadku gdy główny badacz wystąpi z wnioskiem o przekazanie projektu lub jego 
części nowemu beneficjentowi, a beneficjent nie wyraża zgody na takie przekazanie, 
beneficjent przekazuje Komisji uzasadnienie swojego sprzeciwu, ze wskazaniem 
ewentualnych przeszkód prawnych wobec takiego przekazania na gruncie prawa krajowego. 
Możliwości techniczne proponowanego nowego beneficjenta zostaną w takim przypadku 
poddane procedurze przeglądu, o której mowa w art. II.23. Po zakończeniu przeglądu 
Komisja może zatwierdzić przeniesienie umowy w sprawie przyznania grantu na nowego 
beneficjenta lub podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy w sprawie przyznania grantu. 

5.  O zatwierdzeniu przez Komisję zmiany lub rozwiązania umowy albo zakończenia 
uczestnictwa, których dotyczy wniosek, powiadamia się beneficjenta, przesyłając kopię 
powiadomienia głównemu badaczowi.  W przypadku przeniesienia umowy w sprawie 
przyznania grantu, o zatwierdzeniu przez Komisję powiadamia się beneficjenta, przesyłając 
kopię powiadomienia głównemu badaczowi. Komisja i nowy beneficjent podpisują umowę 
przeniesienia umowy w sprawie przyznania grantu. 

6.  Zmiany i rozwiązanie umowy lub zakończenie uczestnictwa wchodzą w życie z dniem 
ustalonym przez strony, a w razie braku porozumienia lub jeżeli nie określono takiej daty – z 
dniem zatwierdzenia przez Komisję. 

II.35 Rozwiązanie umowy w sprawie przyznania grantu lub zakończenie uczestnictwa 
beneficjenta z inicjatywy Komisji  
 
1. Komisja może rozwiązać umowę w sprawie przyznania grantu lub doprowadzić do 

zakończenia uczestnictwa beneficjenta w następujących przypadkach: 

a) jeżeli główny badacz z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie kontynuować prac w 
ramach projektu; 

b) w przypadku naruszenia jakichkolwiek istotnych zobowiązań nałożonych niniejszą 
umową w sprawie przyznania grantu, które nie zostały naprawione po pisemnym 
wezwaniu beneficjenta do naprawienia sytuacji w terminie 30 dni; 

c) jeżeli beneficjent celowo lub przez zaniedbanie dopuścił się nieprawidłowości w 
wykonywaniu jakiejkolwiek umowy w sprawie przyznania grantu zawartej z Komisją; 
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d) jeżeli beneficjent naruszył podstawowe zasady etyczne; 

e) jeżeli wymagane sprawozdania nie zostały przedstawione lub Komisja nie przyjęła 
przedstawionych sprawozdań; 

f) z ważnych przyczyn technicznych lub ekonomicznych, mogących w znaczący sposób 
niekorzystnie wpłynąć na sfinalizowanie projektu; 

g) jeżeli ze sprawozdania z przeglądu, o którym mowa w art. II.23 ust. 8 wynika, że projekt 
stracił znaczenie naukowe; 

h) jeżeli zmiany prawne, finansowe, organizacyjne lub techniczne lub zmiana kontroli nad 
beneficjentem podważają zasadność decyzji Komisji o zaakceptowaniu jego 
uczestnictwa; 

i) jeżeli którakolwiek ze zmian określonych w lit. h) powyżej znacząco wpływa na 
realizację projektu lub na interesy Wspólnoty, lub podważa zasadność decyzji o 
przyznaniu wkładu Wspólnoty; 

j) w przypadku wystąpienia siły wyższej zgłoszonej zgodnie z art. II.37, jeżeli wznowienie 
projektu po jego zawieszeniu jest niemożliwe; 

k) jeżeli przestały być spełniane warunki uczestnictwa w projekcie określone w zasadach 
uczestnictwa lub zmienione na podstawie zaproszenia do składania wniosków, w ramach 
którego projekt został zgłoszony, chyba że Komisja uzna, że kontynuacja projektu ma 
istotne znaczenie dla realizacji programu szczegółowego „Pomysły”; 

l) jeżeli beneficjent został uznany prawomocnym wyrokiem sądu za winnego wykroczenia 
przeciwko zasadom etyki zawodowej lub jest winny poważnego naruszenia etyki 
zawodowej udowodnionego przy pomocy dowolnych uzasadnionych środków; 

m) jeżeli ogłoszono upadłość beneficjenta lub pozostaje on w likwidacji. 

2.  O zakończeniu uczestnictwa beneficjenta z inicjatywy Komisji powiadamia się beneficjenta, 
przesyłając kopię powiadomienia głównemu badaczowi, przy czym zakończenie uczestnictwa 
nabiera skutku z dniem wskazanym w wypowiedzeniu, najpóźniej 30 dni po jego otrzymaniu 
przez beneficjenta. Komisja informuje beneficjenta i głównego badacza o dniu, w którym 
zakończenie uczestnictwa nabiera skutku. 

W przypadku rozwiązania umowy w sprawie przyznania grantu, powiadamiani są o tym 
beneficjent i główny badacz, przy czym rozwiązanie staje się skuteczne po upływie 45 dni od 
otrzymania powiadomienia przez beneficjenta. 

3.  W terminie 45 dni od dnia, w którym rozwiązanie umowy lub zakończenie uczestnictwa 
beneficjenta nabiera skutku, beneficjent jest zobowiązany do złożenia – w porozumieniu z 
głównym badaczem – sprawozdań, o których mowa w art. II.4, dotyczących prac 
przeprowadzonych do tego dnia. W przypadku nieotrzymania tych dokumentów we 
wspomnianym terminie, Komisja może, po przekazaniu powiadomienia o ich nieotrzymaniu i 
wyznaczeniu dodatkowego 30-dniowego terminu, postanowić nie uwzględniać żadnych 
dalszych wniosków o zwrot kosztów i nie dokonywać żadnych dalszych zwrotów kosztów 
oraz w razie potrzeby zażądać od beneficjenta zwrotu należnego finansowania wstępnego.  
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3. Na podstawie dokumentów i informacji, o których mowa w ustępach powyżej, Komisja 
ustala wysokość zobowiązania beneficjenta, którego uczestnictwo zostało zakończone.  

4.  W przypadku rozwiązania umowy w sprawie przyznania grantu, Komisja ustala wysokość 
zobowiązania beneficjenta i powiadamia go o tym. 

II.36 Wkład finansowy po rozwiązaniu umowy lub zakończeniu uczestnictwa i inne skutki 
rozwiązania umowy lub zakończenia uczestnictwa  
 

1. W razie rozwiązania umowy lub zakończenia uczestnictwa wkład finansowy Wspólnoty 
ogranicza się do kosztów kwalifikowalnych poniesionych i zaakceptowanych do daty 
skutecznego rozwiązania umowy lub zakończenia uczestnictwa i do uzasadnionych 
zobowiązań podjętych przed tą datą, które nie mogą zostać unieważnione.  

2. W drodze odstępstwa od powyższego ustępu, w przypadku przewidzianym w art. II.35 
ust. 1 lit. b) wkład finansowy Wspólnoty ogranicza się do kosztów kwalifikowalnych 
poniesionych do dnia otrzymania pisemnego wezwania do naprawy naruszenia. 

3. Ponadto w przypadkach przewidzianych w art. II.35 ust. 1 lit. b), c), d), e) oraz l) Komisja 
może żądać zwrotu całości lub części wkładu finansowego Wspólnoty. W przypadku 
przewidzianym w art. II.35 ust. 1 lit. b) Komisja bierze pod uwagę charakter i wyniki 
przeprowadzonych prac oraz ich przydatność dla Wspólnoty w kontekście programu 
szczegółowego „Pomysły”. 

4. Sprawozdania przedłożone w ramach rozwiązania umowy lub zakończenia uczestnictwa 
uważa się za złożone na koniec odnośnego okresu sprawozdawczego. 

5. Jeżeli Wspólnota dokonuje płatności po zakończeniu uczestnictwa beneficjenta lub po 
rozwiązaniu umowy w sprawie przyznania grantu, płatność taka jest uważana za 
końcową. 

6. Niezależnie od rozwiązania umowy w sprawie przyznania grantu lub zakończenia 
uczestnictwa beneficjenta, postanowienia określone w art. II.9, II.10, II.11, II.12, II.21, 
II.22, II.23, II.24, II.25, II.33, II.35, II.38, II.39 i w części C załącznika II nadal 
obowiązują po rozwiązaniu umowy w sprawie przyznania grantu lub zakończeniu 
uczestnictwa beneficjenta. 

II.37 Siła wyższa 
 
1.   Siła wyższa oznacza każde nieprzewidziane i wyjątkowe zdarzenie mające wpływ na 

wypełnienie przez strony jakiegokolwiek zobowiązania w ramach niniejszej umowy w 
sprawie przyznania grantu, które znajduje się poza ich kontrolą i nie może zostać 
opanowane pomimo ich uzasadnionych starań. Wszelkie wady produktu lub usługi lub 
opóźnienia w ich udostępnianiu dla celów wykonania postanowień niniejszej umowy w 
sprawie przyznania grantu i mające wpływ na ich wykonanie, w tym na przykład anomalie 
w funkcjonowaniu lub działaniu produktu lub usługi, spory pracownicze, strajki lub 
trudności finansowe, nie stanowią siły wyższej. 

2.   Jeżeli beneficjent jest poddany działaniu siły wyższej mogącej wpłynąć na wypełnienie jego 
obowiązków z tytułu niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu, niezwłocznie 
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powiadamia o tym Komisję, informując ją o charakterze, prawdopodobnym czasie trwania i 
przewidywalnych skutkach.  

3.   Jeżeli Wspólnota jest poddana działaniu siły wyższej mogącej wpłynąć na wypełnienie jej 
obowiązków z tytułu niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu, niezwłocznie 
powiadamia o tym beneficjenta, informując go o charakterze, prawdopodobnym czasie 
trwania i przewidywalnych skutkach.  

4.   Żadna ze stron nie może zostać uznawana za naruszającą swoje zobowiązania w zakresie 
realizacji projektu, jeżeli uniemożliwiła jej to siła wyższa. Jeżeli beneficjent nie może 
spełnić swoich zobowiązań w zakresie realizacji projektu z powodu siły wyższej, zwrot z 
tytułu zaakceptowanych rzeczywiście poniesionych kosztów kwalifikowalnych może 
zostać wypłacony jedynie w odniesieniu do zadań, które zostały faktycznie wykonane do 
daty zdarzenia określonego jako siła wyższa. Podejmuje się wszelkie niezbędne środki w 
celu ograniczenia szkód do minimum. 

II.38 Cesja 
 
Z wyjątkiem przypadków określonych w art. II.27 (przeniesienie nowej wiedzy) beneficjent nie 
może przenosić żadnych praw ani obowiązków wynikających z umowy w sprawie przyznania 
grantu bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia od Komisji. 

II.39 Odpowiedzialność  
 
1. Wspólnota nie ponosi odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek działaniami lub 

zaniechaniami beneficjenta w związku z niniejszą umową w sprawie przyznania grantu. 
Wspólnota nie ponosi odpowiedzialności za wady jakichkolwiek produktów, procesów lub 
usług stworzonych na podstawie nowej wiedzy, w tym na przykład za anomalie w ich 
funkcjonowaniu lub działaniu. 

2. Beneficjent w pełni gwarantuje Wspólnocie i zgadza wypłacić jej rekompensatę w przypadku 
jakichkolwiek skarg, roszczeń lub postępowań wniesionych przez osobę trzecią przeciwko 
Wspólnocie w wyniku szkody spowodowanej bądź przez jakiekolwiek z jego działań lub 
zaniechań w związku z realizacją niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu, bądź przez 
którykolwiek z produktów, procesów lub usług stworzonych przez beneficjenta na podstawie 
nowej wiedzy uzyskanej w wyniku realizacji projektu. 

W przypadku jakiejkolwiek skargi wniesionej przez osobę trzecią przeciwko beneficjentowi 
w związku z realizacją niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu, Komisja może 
udzielić mu pomocy na jego pisemny wniosek. Koszty poniesione przez Komisję w związku 
z powyższym ponosi beneficjent. 

3. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, aby jego działania w ramach 
niniejszego projektu nie naruszały praw osób trzecich. 

4. Wspólnota nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z właściwej 
realizacji praw Wspólnoty wynikających z zasad uczestnictwa lub z niniejszej umowy w 
sprawie przyznania grantu. 
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