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2 (ERBN) Wyłącznie w przypadku umów w sprawie przyznania grantu ERBN – 
organizacje międzynarodowe (zasady ogólne)  

1. Arbitraż 

a) Wszelkie spory pomiędzy Komisją („Strona”) a organizacją międzynarodową 
(organizacjami międzynarodowymi) („Strona”), występującą (występującymi) w 
charakterze beneficjenta (beneficjentów) (zwanymi wspólnie na potrzeby niniejszego 
artykułu umowy w sprawie przyznania grantu „Stronami”), dotyczące umowy w sprawie 
przyznania grantu, które nie mogą zostać rozstrzygnięte polubownie, zostaną skierowane 
do komisji arbitrażowej zgodnie z niżej określoną procedurą.   

b) Powiadamiając drugą Stronę o zamiarze skierowania sporu do arbitrażu, strona 
powiadamiająca informuje drugą Stronę o wyznaczonym arbitrze. Druga strona wyznacza 
swojego arbitra w terminie jednego miesiąca od wspomnianego pisemnego 
powiadomienia. 

 Dwaj wyznaczeni arbitrzy wyznaczają, w drodze obopólnego porozumienia oraz w 
terminie trzech miesięcy od wyznaczenia arbitra drugiej Strony, trzeciego arbitra, które 
będzie przewodniczył komisji arbitrażowej, chyba że strony uzgodnią, że spór 
rozstrzygnie pojedynczy arbiter.   

c) W terminie jednego miesiąca od wyznaczenia trzeciego arbitra, Strony uzgadniają zakres 
wymagań i obowiązków komisji arbitrażowej, w tym jej regulamin. 

d) Postępowanie arbitrażowe odbywa się w Brukseli.  

e) Komisja arbitrażowa stosuje warunki umowy w sprawie przyznania grantu. Komisja 
arbitrażowa podaje w swoim rozstrzygnięciu szczegółowe uzasadnienie swojej decyzji. 

f) Od decyzji komisji arbitrażowej nie przysługuje odwołanie i jest on wiążąca dla Stron, 
które niniejszym wyraźnie zgadzają się na rezygnację z odwołania lub rewizji.  

g) Koszty, włączając wszelkie odpowiednie opłaty uiszczone przez Strony arbitrażu w 
ramach niniejszej Umowy, zostaną rozłożone na Strony przez komisję arbitrażową. 

2. Świadectwa kontroli sprawozdań finansowych oraz/lub świadectwa kontroli metodyki 

W odniesieniu do art. II.4 ust. 4, świadectwa kontroli sprawozdań finansowych oraz/lub 
świadectwa kontroli metodyki, które  przedstawia organizacja międzynarodowa, są 
sporządzane przez jej audytora wewnętrznego lub zewnętrznego, zgodnie z jej 
wewnętrznymi regulaminami i procedurami finansowymi.  

3. Kontrole i audyty 

Właściwe organy Wspólnoty Europejskiej kierują żądania kontroli lub audytów na mocy 
art. II.22 do Dyrektora Generalnego organizacji międzynarodowej.  

Organizacja międzynarodowa jest zobowiązana udostępnić właściwym organom 
Wspólnoty Europejskiej na ich żądanie wszelkie odnośne informacje finansowe, włączając 
potwierdzenia sald rachunków dotyczących danego działania realizowanego przez 
organizację międzynarodową lub podwykonawcę.  Zgodnie z art. 248 Traktatu oraz 
przepisami rozporządzenia finansowego Wspólnoty Europejskiej, właściwe organy 
Wspólnot Europejskich mogą przeprowadzać kontrole, w tym kontrole na miejscu, w 
odniesieniu do działania finansowanego przez Wspólnotę Europejską. 
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Każda kontrola lub audyt są przeprowadzane z zachowaniem poufności. 

4. Prawo obowiązujące 

Kwestie związane z interpretacją lub stosowaniem niniejszej umowy w sprawie przyznania 
grantu, które nie są regulowane jej postanowieniami, będą rozstrzygane poprzez 
odniesienie do przepisów prawa [...]. 

5. Przywileje i ochrona 
Żaden z zapisów niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu nie może być interpretowany 
jako zrzeczenie się przywilejów lub ochrony przysługującej [wstawić nazwę organizacji 
międzynarodowej] na podstawie jej dokumentów statutowych lub przepisów prawa 
międzynarodowego. 

 

3 (ERBN) dotyczy umów w sprawie przyznania grantu ERBN - ORGANIZACJA 
NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (dotyczy wyłącznie wyspecjalizowanych agencji i 
organizacji międzynarodowych struktur ONZ, które przystąpiły do ramowej umowy 
finansowo-administracyjnej między ONZ a WE z dnia 29.4.2003 r. (FAFA)) 

1. Rozstrzyganie sporów 

Każdy spór powstały między Komisją a [nazwa beneficjenta] jest rozstrzygany zgodnie z art. 
14 ramowej umowy finansowo-administracyjnej zawartej przez Wspólnotę, reprezentowaną 
przez Komisję, oraz Organizację Narodów Zjednoczonych dnia 29.4.2003 r. (zwanej dalej 
„Umową”), [do której [nazwa beneficjenta] przystąpił dnia [data]]. 

2. Świadectwa kontroli sprawozdań finansowych oraz/lub świadectwa kontroli metodyki, 
kontrole i audyty 

W odniesieniu do [nazwa beneficjenta], postanowienia „Umowy w sprawie stosowania klauzuli 
weryfikacyjnej w odniesieniu do operacji administrowanych przez ONZ i finansowanych lub 
współfinansowanych przez Wspólnotę Europejską”, załączonej do Umowy są nadrzędne 
względem postanowień niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu, w szczególności 
względem art. II.4 ust. 4, II.22 oraz II.23.  

3. Prawo obowiązujące 

Kwestie związane z interpretacją lub stosowaniem niniejszej umowy w sprawie 
przyznania grantu, które nie są regulowane jej postanowieniami, będą rozstrzygane 
poprzez odniesienie do przepisów prawa [...]. 

4. Przywileje i ochrona 
Żaden z zapisów niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu nie może być 
interpretowany jako zrzeczenie się przywilejów lub ochrony przysługującej [wstaw 
nazwę organizacji międzynarodowej] na podstawie jej dokumentów statutowych lub 
przepisów prawa międzynarodowego. 

 

5 (ERBN) Wyłącznie w odniesieniu do umów w sprawie przyznania grantu ERBN – 
przegląd PROJEKTU  

1. Przegląd projektu jest przeprowadzany śródokresowo oraz na zakończenie projektu. 

2.   Przynajmniej dwa miesiące przez datą przeglądu Komisja przekazuje beneficjentowi 
(beneficjentom), zgodnie z art. 8, szczegółowe zasady przeglądu projektu, obejmujące, 
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stosownie do okoliczności, spotkanie, którego zwołania lub organizacji przez 
beneficjenta (beneficjentów) może zażądać Komisja.  

Poniesione przez beneficjenta (beneficjentów) koszty związane z przeglądem projektu 
są kwalifikowalne zgodnie z art. II.16. 

 
 

9 (ERBN) Dotyczy wyłącznie działań ERBN – Beneficjenci ponoszący koszty w 
związku z projektem, które nie są finansowane ze środków wkładu WE (np. 
zazwyczaj beneficjenci pochodzący z krajów trzecich) 

1.  Koszty poniesione przez [następującego] beneficjenta (beneficjentów) nie są 
uwzględniane przy ustalaniu wkładu finansowego Wspólnoty:  

 ---[nazwa beneficjenta] 

 ---… 

2. Beneficjent wymieniony (beneficjenci wymienieni) w poprzednim ustępie nie musi (muszą) 
przedkładać sprawozdań określonych w art. II.4 i nie [podlega] [podlegają] audytom i 
kontrolom finansowym, o których mowa w art. II.22. 

3.    Beneficjent (beneficjenci) wymieniony (wymienieni) w ust. 1 nie muszą dokonywać wpłaty 
na rzecz Funduszu Gwarancyjnego.   

 

10 (ERBN) Wyłącznie w odniesieniu do umów w sprawie przyznania grantu ERBN – Osoby 
trzecie powiązane z beneficjentem [Wspólne Jednostki Badawcze,  
EZIG/zgrupowania/ podmioty powiązane] 

1. Następujące osoby trzecie są powiązane z [nazwa beneficjenta]  

 --[nazwa podmiotu prawnego]. 

 ---… 

2. Beneficjent ten może rozliczać koszty poniesione przez wymienione osoby trzecie w 
ramach realizacji projektu, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie przyznania 
grantu. Wpłaty te nie będą uznawane za wpływy na rzecz projektu.  

Osoby trzecie odpowiednio przypisują koszty do projektu, z uwzględnieniem niezbędnych 
zmian, zgodnie z postanowieniami części B załącznika II do niniejszej umowy w sprawie 
przyznania grantu. Każda osoba trzecia rozlicza swoje koszty kwalifikowalne zgodnie z 
zasadami określonymi w art. II.14 i II.15. Beneficjent przekazuje Komisji:  

- indywidualne sprawozdanie finansowe każdej osoby trzeciej w formacie określonym w 
załączniku IV. Koszty te nie są włączane do załącznika IV beneficjenta. 

- świadectwa kontroli sprawozdań finansowych oraz/lub świadectwa kontroli metodyki od 
każdej osoby trzeciej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszej umowy w 
sprawie przyznania grantu. 

- do załącznika IV beneficjenta załącza się zbiorcze sprawozdanie finansowe stanowiące 
konsolidację kwot kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez osoby trzecie i 
beneficjenta, odpowiadające poszczególnym sprawozdaniom finansowym.  



Umowa w sprawie przyznania grantu ERBN – Wykaz klauzul specjalnych 

 5

W momencie przedkładania sprawozdań finansowych, o których mowa w art. II.4, 
beneficjent (beneficjenci) wskazują zrealizowane prace oraz zasoby zaangażowane przez 
każdą osobę trzecią, przypisując je do odpowiednich beneficjentów. 

3. Kwalifikowalność kosztów osób trzecich rozliczanych przez beneficjenta jest przedmiotem 
kontroli i audytów osób trzecich, zgodnie z art. II.22 oraz 23. 

4. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Wspólnoty [i pozostałych 
beneficjentów w przypadku umowy ERBN dla wielu beneficjentów ] za osoby trzecie z nim 
powiązane. Beneficjent jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przez osoby trzecie 
postanowień umowy w sprawie przyznania grantu.  

 
 

30) Dotyczy wyłącznie przekształcenia umowy w sprawie przyznania grantu ERBN dla 
jednego beneficjenta w umowę dla wielu beneficjentów  
 
1. W przypadku, gdy projekt realizuje więcej niż jeden beneficjent, beneficjent przyjmujący i 
angażujący głównego badacza jest „głównym beneficjentem”. W art. 2 ust. 2, art. 3, art. 5 ust. 3, 
art. 6 ust. 1, art. 8 i art. 11 słowo „beneficjent” należy odczytywać jako „główny beneficjent”. 
 
2. Wersja załącznika II ERBN dla wielu beneficjentów ma zastosowanie do niniejszej umowy w 
sprawie przyznania grantu (odesłanie do angielskiej wersji Dziennika Urzędowego). 
 
3. Główny beneficjent rozdziela finansowanie wstępne wyłącznie pomiędzy tych beneficjentów, 
którzy przystąpili do umowy w sprawie przyznania grantu. Beneficjenci mogą dokonywać 
przesunięć środków budżetowych między sobą, o ile prace są realizowane zgodnie z załącznikiem 
I, oraz mogą dokonywać przesunięć środków budżetowych, które zostaną zwrócone w formie 
płatności ryczałtowej dla uczestników ICPC1. W art. 6 ust. 2 słowo „beneficjent” należy odczytywać 
jako „beneficjenci” 
 
[opcja2: 4. Główny beneficjent zapewnia, by każdy z określonych niżej podmiotów prawnych  
przyjmujący i angażujący jednego lub kilku członków zespołu, przystąpił jako beneficjent do 
niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu, przyjmując na siebie prawa i obowiązki 
ustanowione umową w sprawie przyznania grantu ze skutkiem od dnia jej wejścia w życie, 
podpisując formularz przystąpienia (załącznik III) w trzech egzemplarzach, podpisanych również 
przez głównego beneficjenta.  
 

- (pełna nazwa i forma prawna beneficjenta) (krajowy numer rejestracji, jeżeli 
istnieje), z siedzibą w (pełny adres miasto/stan/województwo/prowincja/kraj), 
reprezentowany przez (nazwisko przedstawiciela prawnego), (stanowisko), lub jego/jej/ich 
upoważnionego przedstawiciela („beneficjent ”), 
- (…) 
-  

Główny beneficjent przesyła Komisji jeden, należycie wypełniony i podpisany formularz 
przystąpienia dla każdego beneficjenta w terminie najpóźniej 45 dni kalendarzowych od wejścia w 
życie umowy w sprawie przyznania grantu. Jeden z pozostałych dwóch podpisanych oryginałów 
zachowuje główny beneficjent i udostępnia go do wglądu na wniosek każdego beneficjenta, drugi 
natomiast trafia do beneficjenta, którego dotyczy. 
 
W przypadku gdy któryś z wymienionych wyżej podmiotów nie przystąpi do umowy w sprawie 
przyznania grantu w terminie określonym w powyższym ustępie lub jeżeli odmówi takiego 

                                                 
1 ICPC: kraje  partnerskie w ramach współpracy międzynarodowej 
2 Opcja dla beneficjentów przystępujących do umowy w sprawie przyznania grantu na początku 
projektu. 
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przystąpienia, Komisja będzie zwolniona ze zobowiązań ofertowych wobec takiego podmiotu lub 
podmiotów. Beneficjenci mogą zaproponować Komisji właściwe rozwiązania zapewniające 
realizację projektu, w terminie ustalonym przez Komisję. Stosowana będzie procedura 
ustanowiona w załączniku II, dotycząca zmian niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu.] 

 
[opcja3: 4a. Główny beneficjent zapewnia, by każdy z określonych niżej podmiotów prawnych 
przyjmujący i angażujący jednego lub kilku członków zespołu, przystąpił jako beneficjent do 
niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu, przyjmując na siebie prawa i obowiązki 
ustanowione umową w sprawie przyznania grantu ze skutkiem od dnia określonego w 
formularzu przystąpienia, podpisując formularz przystąpienia (załącznik III) w trzech 
egzemplarzach, podpisanych również przez głównego beneficjenta. 
 

- (pełna nazwa i forma prawna beneficjenta) (krajowy numer rejestracji, jeżeli 
istnieje), z siedzibą w (pełny adres miasto/stan/województwo/prowincja/kraj), 
reprezentowany przez (nazwisko przedstawiciela prawnego), (stanowisko), lub jego/jej/ich 
upoważnionego przedstawiciela („beneficjent ”), 

- (…)] 

31 (ERBN). Wyłącznie w odniesieniu do umów w sprawie przyznania grantu ERBN – wkład 
do Funduszu Gwarancyjnego  
Niezależnie od postanowień art. 6 finansowanie wstępne, o którym mowa w tym artykule, jest 
wypłacane beneficjentowi według następujących zasad: 
 

- pierwsza rata finansowania wstępnego w wysokości [podać kwotę przewidzianą w art. 
6 ust. 1 pomniejszoną o wkład beneficjenta do Funduszu Gwarancyjnego] EUR w 
terminie 45 dni od daty wejścia w życie niniejszej umowy w sprawie przyznania 
przyznania grantu, 

 
- druga rata finansowania wstępnego w wysokości [wkład beneficjenta do Funduszu 
Gwarancyjnego, podać kwotę przewidzianą w art. 6 ust. 2] EUR wpłacona przez 
Komisję w imieniu beneficjenta do Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w art. II.20, 
po ustanowieniu Funduszu przez Komisję i po powierzeniu zarządzania finansowego 
Funduszem bankowi – depozytariuszowi. 

 

                                                 
3 Opcja dla nowych uczestników przystępujących do umowy w sprawie przyznania grantu na 
późniejszym etapie projektu za pomocą zmiany do umowy w sprawie przyznania grantu. 
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