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SIÓDMY PROGRAM RAMOWY  
 

UMOWA W SPRAWIE PRZYZNANIA GRANTU ERBN nr XXX 
 

NAZWA PROJEKTU [AKRONIM lub NAZWA SKRÓCONA] 
 

WSPARCIE DLA BADAŃ PIONIERSKICH  
 
 
Wspólnota Europejska („Wspólnota”), reprezentowana przez [Komisję Wspólnot Europejskich 
(„Komisja”)] / [Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych („Agencję”), 
działającą w ramach uprawnień przyznanych jej przez Komisję Wspólnot Europejskich („Komisję”)],   
 
 z jednej strony,  
 
oraz ((nazwa i forma prawna podmiotu prawnego przyjmującego i zatrudniającego głównego 
badacza) (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”),  
 
 z drugiej strony,  
 
USTALILI następujące warunki, włącznie z warunkami zamieszczonymi w załącznikach, które 
stanowią integralną część niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu (dalej zwanej „umową w 
sprawie przyznania grantu”). 
 
 Załącznik I  – Opis prac 

 Załącznik II – Warunki ogólne ERBN – wersja dla [jednego beneficjenta][wielu 
beneficjentów], opublikowane w (odesłanie do Dz.U. w wersji angielskiej) 

 [Załącznik III – Formularz przystąpienia nowych i innych beneficjentów do umowy w 
sprawie przyznania grantu ERBN, zgodnie z publikacją w (odesłanie do 
Dz.U. w wersji angielskiej)]  

 [Załącznik IV  – Formularz sprawozdania finansowego, zgodnie z publikacją w (odesłanie do 
Dz.U. w wersji angielskiej)] 

 [Załącznik V – a) „Zakres wymagań i obowiązków w odniesieniu do świadectwa kontroli 
sprawozdań finansowych” oraz b) „Zakres wymagań i obowiązków w 
odniesieniu do świadectwa kontroli metodyki”, zgodnie z publikacją w 
(odesłanie do Dz.U. w wersji angielskiej)] 

 
 
Artykuł 1 – Zakres  
 
1. Wspólnota postanowiła przekazać wkład finansowy na rzecz realizacji określonego w załączniku I 
projektu o nazwie [nazwa projektu] („projekt”) w ramach programu szczegółowego „Pomysły”, na 
warunkach określonych w niniejszej umowie w sprawie przyznania grantu. 
 
 
Artykuł 2 – Główny badacz 
 
1. „Głównym badaczem” w rozumieniu załącznika II jest (nazwisko, data i miejsce urodzenia 
głównego badacza) [obywatelstwo, nr paszportu xxxx, nr ewidencyjny]. 
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2. Beneficjent zawrze z „głównym badaczem” umowę dodatkową1. Postanowienia umowy dodatkowej, 
które nie są zgodne z niniejszą umową w sprawie przyznania grantu, uznaje się za bezskuteczne dla 
celów niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu. 
 
Beneficjent przekazuje Komisji podpisany egzemplarz umowy dodatkowej wraz z podpisaną umową w 
sprawie przyznania grantu.  
 
 
Artykuł 3 – Okres realizacji projektu i data jego rozpoczęcia  
 
Okres realizacji projektu wynosi [podać liczbę] miesięcy od  
[opcja: pierwszy dzień miesiąca następującego po dacie wejścia w życie umowy w sprawie przyznania 
grantu]  
[opcja: podać konkretną datę rozpoczęcia]2  
[opcja: skuteczna data rozpoczęcia notyfikowana przez beneficjenta, która musi nastąpić w terminie 
[podać liczbę] miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu] (dalej 
zwana „datą rozpoczęcia”). 
 
 
Artykuł 4 – Okresy sprawozdawcze i język sprawozdań 
 
1. Projekt jest podzielony na naukowe okresy sprawozdawcze o następującej długości: 
 
 - PA: od miesiąca 1 do miesiąca X 
 - PB: od miesiąca X+1 do miesiąca Y 
 - PC: od miesiąca Y+1 do miesiąca Z 
 - (…) 
 - [ostatni]: od miesiąca [N+1] do ostatniego miesiąca realizacji projektu 
 
Wszelkie sprawozdania naukowe wymagane w ramach niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu 
muszą być sporządzane w języku [podać język]. 
 
2. Projekt jest podzielony na finansowe okresy sprawozdawcze o następującej długości: 
 
 - P1: od miesiąca 1 do miesiąca X' 
 - P2: od miesiąca X'+1 do miesiąca Y' 
 - P3: od miesiąca Y'+1 do miesiąca Z' 
 - (…) 
 - [ostatni]: od miesiąca [N'+1] do ostatniego miesiąca realizacji projektu 
 
Wszelkie sprawozdania finansowe wymagane w ramach niniejszej umowy w sprawie przyznania 
grantu muszą być sporządzane w języku [podać język]. 
 
 

                                                 
1  Komisja dostarcza wzór umowy uwzględniający minimalne wymagania oparte na postanowieniach 

załącznika II. 
2  UWAGA: W przypadku gdy data rozpoczęcia realizacji projektu następuje przed datą podpisania umowy w 

sprawie przyznania grantu przez obie strony, tj. przed datą jej wejścia w życie, od beneficjenta wymaga się, 
zgodnie z art. 112 rozporządzenia finansowego, aby przedstawił uzasadnienie rozpoczęcia działania przed 
podpisaniem umowy. W żadnym przypadku data rozpoczęcia realizacji projektu nie może następować przed 
datą złożenia wniosku. 
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Artykuł 5 – Maksymalny wkład finansowy Wspólnoty  
 
1. Maksymalny wkład finansowy Wspólnoty na rzecz projektu wynosi [podać kwotę] EUR ([podać 
kwotę słownie] euro). Rzeczywisty wkład finansowy Wspólnoty jest obliczany zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu. 
 
2. Wkład finansowy Wspólnoty ma postać dotacji do budżetu zgodnie z zamieszczoną w załączniku I 
tabelą przedstawiającą szacunkowy podział budżetu.  
 
3. Wszystkie płatności wkładu finansowego Wspólnoty będą przekazywane na następujący rachunek 
bankowy beneficjenta: 
Nazwa posiadacza rachunku: 
Nazwa banku: 
Dane rachunku: IBAN/numer rozliczeniowy banku i numer rachunku 
 
 
Artykuł 6 – Finansowanie wstępne  
 
1. Finansowanie wstępne w wysokości [podać kwotę] EUR (podać kwotę słownie3] euro) jest 

wypłacane beneficjentowi w terminie 45 dni od daty wejścia w życie niniejszej umowy w sprawie 
przyznania grantu. 

 
2.  Niniejszym beneficjent zgadza się, aby kwota [podać kwotę] EUR (podać kwotę słownie] euro), 

odpowiadająca wpłacie beneficjenta na rzecz Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w 
art. II.20, i stanowiąca [5 %] maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty, o którym mowa w 
art. 5.1, została przekazana w jego imieniu przez Komisję ze środków finansowania wstępnego na 
Fundusz Gwarancyjny.  Uznaje się jednakże, że beneficjent otrzymał pełną kwotę finansowania 
wstępnego, o której mowa w pierwszym akapicie, i będzie musiał podać uzasadnienie wysokości 
tej kwoty, zgodnie z niniejszą umową w sprawie przyznania grantu.  
 

Artykuł 7 – Klauzule specjalne 
 

[opcja: Do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu nie stosuje się żadnych klauzul 
specjalnych.] 
 
[opcja: Do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu stosuje się następujące klauzule 
specjalne:] 

 
 
Artykuł 8 – Komunikacja 
 
1. Każdy komunikat lub wniosek dotyczący umowy w sprawie przyznania grantu musi zawierać 
numer umowy w sprawie przyznania grantu, informacje na temat charakteru takiego komunikatu lub 
wniosku oraz jego szczegóły, i musi być przesłany na następujące adresy:  

 

                                                 
3  UWAGA: Kwota ta ma na celu zapewnienie beneficjentom środków pieniężnych w okresie przejściowym i 

jest ustalana w drodze negocjacji. Orientacyjnie, w przypadku projektów o więcej niż 2 okresach, kwota ta 
może wynosić około 160 % średniej kwoty finansowania na okres (średnia = całkowity wkład 
Wspólnoty/liczba okresów). 
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 Adres Komisji:   Komisja Wspólnot Europejskich 
        DG [nazwa] 
        [B-1049 Bruksela 
        [Belgia]  
 
 Adres beneficjenta:  [nazwisko i imię osoby wyznaczonej do kontaktów] 
        [adres kontaktowy] 
 
 
2. W przypadku informacji i dokumentów przekazywanych drogą elektroniczną, należy korzystać z 
następujących adresów: 
 
 Adres Komisji:  

 Adres beneficjenta:  

3. W przypadku odmowy przyjęcia powiadomienia lub w razie nieobecności odbiorcy uznaje się, że 
beneficjent został powiadomiony w dniu ostatniego dostarczenia, jeżeli powiadomienie zostało 
przesłane na adresy podane w ust. 1 i 2 i na adres jego przedstawiciela prawnego. 
 
4. Wszelkie komunikaty lub wnioski związane z przetwarzaniem danych osobowych (art. II.13) 
przekazuje się z wykorzystaniem adresu lub adresów Komisji wskazanych w ust. 1 i 2, 
administratorowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych: Kierownik działu (odpowiedniej 
służby). 
 
 
Artykuł 9 – Prawo właściwe i właściwość sądów 
 
Wkład finansowy Wspólnoty stanowi wkład ze środków wspólnotowego budżetu przeznaczonego na 
badania w ramach siódmego programu ramowego na rzecz badań naukowych (7PR), przy czym 
obowiązek realizacji 7PR spoczywa na Komisji. W związku z tym niniejsza umowa w sprawie 
przyznania grantu jest regulowana jej postanowieniami, aktami wspólnotowymi związanymi z 7PR, 
przepisami rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego oraz przepisami 
wykonawczymi do tego rozporządzenia, a także innymi przepisami prawa wspólnotowego oraz – na 
zasadzie pomocniczości – przepisami prawa [państwo, w którym sprawuje swój urząd urzędnik 
zatwierdzający, do którego zgodnie z przepisami wewnętrznymi dotyczącymi wykonania budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich należy odpowiedzialność].  
 
Ponadto beneficjent jest świadom i zgadza się na to, aby Komisja miała możliwość podjęcia decyzji 
nakładającej zobowiązania pieniężne, podlegające wykonaniu zgodnie z artykułem 256 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 
 
Niezależnie od prawa Komisji do bezpośredniego przyjmowania decyzji dotyczących odzyskania 
środków pieniężnych, o których mowa w poprzednim ustępie, wyłączną właściwość do rozpatrywania 
wszelkich sporów między Wspólnotą a beneficjentem w zakresie interpretacji, stosowania lub 
ważności niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu oraz ważności decyzji wspomnianej w 
akapicie drugim posiada Sąd Pierwszej Instancji lub – w przypadku odwołania – Trybunał 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. 
 
 
Artykuł 10 – Stosowanie postanowień umowy w sprawie przyznania grantu 
 
Wszelkie postanowienia niniejszej części umowy w sprawie przyznania grantu są nadrzędne 
względem postanowień załączników, natomiast postanowienia załącznika II są nadrzędne względem 
postanowień załącznika I. 
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Klauzule specjalne wyszczególnione w art. 7 są nadrzędne względem innych postanowień niniejszej 
umowy w sprawie przyznania grantu. 
 
 
Artykuł 11 – Wejście w życie umowy w sprawie przyznania grantu 
 
Niniejsza umowa w sprawie przyznania grantu wchodzi w życie w następstwie jej podpisania przez 
beneficjenta i Komisję, z dniem złożenia ostatniego podpisu. 
 
Sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku [język]. 
 
 

W imieniu beneficjenta sporządzono w [podać miejsce]:  
 
Nazwa podmiotu prawnego: 
Nazwisko przedstawiciela prawnego: 
Pieczęć organizacji (o ile istnieje): 
 
Podpis przedstawiciela prawnego: 
Data: 
 

W imieniu Komisji sporządzono w [Brukseli][Luksemburgu]: 
 

Nazwisko przedstawiciela prawnego: 
 

 
Podpis przedstawiciela prawnego:  
Data: 
 


