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SIÓDMY PROGRAM RAMOWY  
 

UMOWA W SPRAWIE PRZYZNANIA GRANTU nr___________ 
 

NAZWA PROJEKTU [AKRONIM] 
 

(wskazać SYSTEM FINANSOWANIA) 
 
[Wspólnota Europejska] [Europejska Wspólnota Energii Atomowej] („Wspólnota”), 
reprezentowane przez Komisję Wspólnot Europejskich („Komisja”),  
 
 z jednej strony,  
 
oraz (nazwa koordynatora i forma prawna) (krajowy numer rejestracji, jeżeli istnieje), z siedzibą 
w (pełny adres miasto/stan/województwo/prowincja/kraj), reprezentowany przez (nazwisko 
przedstawiciela prawnego), (stanowisko), [i/lub (nazwisko przedstawiciela prawnego), (stanowisko)], 
lub jego/jej/ich upoważnionego przedstawiciela, będący beneficjentem występującym w charakterze 
koordynatora konsorcjum („koordynator”)1, („beneficjent nr 1”), 
 
 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 [Wspólny program działań (tylko w przypadku sieci 
doskonałości)] 

 Załącznik II  – Warunki ogólne (odesłanie do Dz.U. w wersji angielskiej) 
 Załącznik III  – [Szczegółowe przepisy dotyczące [danego systemu finansowania lub 

działalności], opublikowane w (odesłanie do Dz.U. w wersji angielskiej)] 
[Nie dotyczy]  

 [Załącznik IV – Formularz A – Przystąpienie beneficjentów do umowy w sprawie 
przyznania grantu, zgodnie z publikacją w (odesłanie do Dz.U. w wersji 
angielskiej)] 

 [Załącznik V – Formularz B – Wniosek o przystąpienie nowego beneficjenta do umowy w 
sprawie przyznania grantu, zgodnie z publikacją w (odesłanie do Dz.U. w 
wersji angielskiej)] 

 [Załącznik VI – Formularz C – Sprawozdanie finansowe według systemów finansowania, 
zgodnie z publikacją w (odesłanie do Dz.U. w wersji angielskiej)] 

 [Załącznik VII – Formularz D – Zakres wymagań i obowiązków w odniesieniu do 
świadectwa kontroli sprawozdań finansowych, oraz formularz E – Zakres 
wymagań i obowiązków w odniesieniu do świadectwa kontroli metodyki, 
zgodnie z publikacją w (odesłanie do Dz.U. w wersji angielskiej)] 

 
Artykuł 1 – Przystąpienie innych beneficjentów do umowy w sprawie przyznania grantu 
 
1. Koordynator dąży do zapewnienia, by każdy z określonych niżej podmiotów prawnych przystąpił 
jako beneficjent do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu, przyjmując na siebie prawa i 

                                                 
1 UWAGA: W przypadku działań badawczych na rzecz określonych grup [w tym projektów Cooperative 

research i Collective research], w umowie w sprawie przyznania grantu należy wskazać charakter 
uczestnika: wykonawca prac B+R/MŚP/grupa przedsiębiorstw/organizacja społeczeństwa obywatelskiego. 
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obowiązki ustanowione umową w sprawie przyznania grantu ze skutkiem od dnia jej wejścia w życie, 
podpisując formularz A w trzech egzemplarzach, podpisanych również przez koordynatora.  
 

- (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), [i/lub (nazwisko przedstawiciela 
prawnego), (stanowisko)], lub jego/jej/ich upoważnionego przedstawiciela („beneficjent nr 2”), 
- (pełna nazwa i forma prawna beneficjenta) (krajowy numer rejestracji, jeżeli istnieje), z 
siedzibą w (pełny adres miasto/stan/prowincja/kraj), reprezentowany przez (nazwisko 
przedstawiciela prawnego), (stanowisko), [i/lub (nazwisko przedstawiciela prawnego), 
(stanowisko)], lub jego/jej/ich upoważnionego przedstawiciela („beneficjent nr 3”), 
- (…) 

 
Wszyscy beneficjenci razem tworzą konsorcjum („konsorcjum”).  
 
2. Koordynator przesyła Komisji jeden, należycie wypełniony i podpisany formularz A dla każdego 
beneficjenta w terminie 45 dni kalendarzowych od wejścia w życie umowy w sprawie przyznania 
grantu. Jeden z pozostałych dwóch podpisanych oryginałów zachowuje koordynator i udostępnia go 
do wglądu na wniosek każdego beneficjenta, drugi natomiast trafia do beneficjenta, którego dotyczy. 
 
3. 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 
przystąpienia, Komisja będzie zwolniona ze zobowiązań ofertowych wobec takiego podmiotu lub 
podmiotów. Konsorcjum może zaproponować Komisji właściwe rozwiązania zapewniające realizację 
projektu, w terminie ustalonym przez Komisję. Stosowana będzie procedura ustanowiona w 
załączniku II, dotyczącym zmian niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu. 
 
4. [Przyjmuje się, że beneficjenci zawarli umowę konsorcjum („umowa konsorcjum”), określającą 
wewnętrzną organizację konsorcjum.]2 
 
Artykuł 2 – Zakres  
 
Wspólnota zdecydowała się przekazać wkład finansowy na rzecz realizacji określonego w załączniku 
I projektu o nazwie [nazwa projektu (skrót)] („projekt”) w ramach [nazwa odnośnego programu B+R] 
na warunkach określonych w niniejszej umowie w sprawie przyznania grantu. 
 
Artykuł 3 – Okres realizacji projektu i data jego rozpoczęcia  
 
Okres realizacji projektu wynosi [podać liczbę] miesięcy od [pierwszy dzień miesiąca następującego 
po dacie wejścia w życie umowy w sprawie przyznania grantu] [podać konkretną datę rozpoczęcia3] 
[skuteczna data rozpoczęcia notyfikowana przez koordynatora/beneficjenta, która musi nastąpić w 
terminie [podać liczbę] miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej umowy w sprawie przyznania 
grantu] (dalej zwanej „datą rozpoczęcia”) . 
 

                                                 
2   UWAGA: Niniejsze zdanie nie pojawi się w przypadku, gdy umowa konsorcjum nie jest obowiązkowa 

według zaproszenia do składania wniosków. 

3  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 konsorcjum wymaga się, 
zgodnie z art. 112 rozporządzenia finansowego, aby przedstawiło 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 4 – Okresy sprawozdawcze i język sprawozdań 
 
Projekt jest podzielony na 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 i rezultaty wymagane w ramach niniejszej umowy w sprawie przyznania 
grantu muszą być sporządzane w języku [podać język]. 
 
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. Szczegółowe dane na temat wkładu finansowego Wspólnoty są zawarte w załączniku I do 

niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu, który zawiera: 
 
- tabelę przedstawiającą szacunkowy podział budżetu i wkładu finansowego Wspólnoty według 

działań, które mają być przeprowadzone przez każdego z beneficjentów w ramach projektu. 
Beneficjenci mogą dokonywać przesunięć środków budżetowych między poszczególnymi 
działaniami i między sobą, o ile prace są realizowane zgodnie z załącznikiem I. 

 
- [tabelę, z podziałem na beneficjentów, określającą tę część budżetu, która zostanie zwrócona w 

formie płatności ryczałtowej. Beneficjenci nie mogą przesuwać wkładu finansowego Wspólnoty 
do tej części budżetu, która podlega zwrotowi w formie płatności ryczałtowej. Powyższe nie ma 
zastosowania do beneficjentów z krajów  partnerskich w ramach współpracy międzynarodowej.]4 

 
3. Wszystkie płatności wkładu finansowego Wspólnoty będą przekazywane na następujący rachunek 

bankowy koordynatora: 
  Nazwa posiadacza rachunku: 
 Nazwa banku: 
 Dane rachunku: IBAN/numer rozliczeniowy banku i numer rachunku 

 
Artykuł 6 – Finansowanie wstępne  
 

Finansowanie wstępne w wysokości [podać kwotę] EUR (podać kwotę słownie5] euro) jest 
wypłacane na rzecz koordynatora w terminie 45 dni od daty wejścia w życie niniejszej umowy w 
sprawie przyznania grantu. Koordynator rozdziela finansowanie wstępne wyłącznie pomiędzy 
tych beneficjentów, którzy przystąpili do umowy w sprawie przyznania grantu, i po tym jak do 
umowy w sprawie przyznania grantu przystąpi minimalna liczba beneficjentów wymagana na 

                                                 
4  UWAGA: Akapit ten pojawia się wyłącznie wtedy, gdy część grantu jest przekazywana w formie płatności 

ryczałtowej, według stawki zryczałtowanej (z wyłączeniem kosztów pośrednich) (włącznie ze skalą 
kosztów jednostkowych) lub z wykorzystaniem kombinacji obu tych form płatności. 

5  UWAGA: Kwota ta ma na celu zapewnienie beneficjentowi 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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podstawie zasad uczestnictwa określonych w zaproszeniu do składania wniosków dotyczącym 
projektu.  
 
Niniejszym beneficjenci zgadzają się, aby kwota [podać kwotę] EUR (podać kwotę słownie] euro), 
odpowiadająca wpłacie beneficjentów 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 ich imieniu przez Komisję ze środków finansowania wstępnego na 
Fundusz Gwarancyjny.  Uznaje się jednakże, że beneficjenci otrzymali pełną kwotę finansowania 
wstępnego, o której mowa w pierwszym akapicie, i będą musieli podać uzasadnienie wysokości 
tej kwoty, zgodnie z umową w sprawie przyznania grantu.  
 

 
Artykuł 7 – Klauzule specjalne  
 
 [Do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu nie stosuje się żadnych klauzul specjalnych.] 
 
 [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:  
 
 Adres Komisji:  Komisja Wspólnot Europejskich 
       DG [nazwa] 
       [B-1049 Bruksela 
       [Belgia] [Luksemburg] 
 
 Adres koordynatora: [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 koordynatora:  
 

3. W przypadku odmowy przyjęcia powiadomienia lub w razie nieobecności odbiorcy uznaje się, że –
odpowiednio – beneficjent został powiadomiony lub konsorcjum zostało powiadomione w dniu 
ostatniego dostarczenia, jeżeli powiadomienie skierowane do koordynatora zostało przesłane na jeden 
z adresów podanych w ust. 1 i 2 i na adres ich przedstawiciela prawnego. Uznaje się, że inni 
beneficjenci zostali powiadomieni, w przypadku gdy powiadomienie zostało przesłane na adres 
podany w art. 1.1. 
  
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). 
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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 i artykułami 164 i 192 Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej.  
 
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 dowolnym 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 
 
Postanowienia niniejszej części umowy w sprawie przyznania grantu są nadrzędne względem 
postanowień zawartych w jej załącznikach. Postanowienia załącznika III są nadrzędne względem 
postanowień załącznika II, natomiast postanowienia obu załączników są nadrzędne względem 
postanowień załącznika I. 
 
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 
koordynatora i Komisję, z dniem złożenia ostatniego podpisu. 
 
Sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku [język]. 
 

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

Nazwisko przedstawiciela prawnego: 
 

 
Podpis przedstawiciela prawnego:  
Data: 


