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Umowa w sprawie przyznania grantu 7 PR 
ZAŁĄCZNIK III – działania w ramach ERA-NET Plus 

 
 
III.1 – Definicje 
 
Oprócz definicji zawartych w art. II.1, do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu stosuje 
się następujące definicje: 
 
1. Wspólne zaproszenie do składania wniosków oznacza [pojedyncze] zaproszenie do 
składania propozycji ponadnarodowych prac badawczych ogłoszone przez konsorcjum, włącznie 
ze wszystkimi aspektami potrzebnymi do jego realizacji i zarządzania nim. 
 
2. Projekty ponadnarodowe oznaczają projekty finansowane na podstawie wspólnego 
zaproszenia do składania wniosków, w których udział biorą przynajmniej dwa niezależne 
podmioty prawne z dwóch różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych.  
 
3. Wspólna lista wybranych projektów ponadnarodowych oznacza listę projektów 
ponadnarodowych formalnie zakwalifikowanych przez konsorcjum na podstawie kryteriów 
określonych w art. III.7 ust. 3. Wspólna lista wybranych projektów ponadnarodowych jest 
głównym rezultatem projektu. 
 
 
 
III.2 – Okres realizacji projektu 
 
Całkowity okres realizacji projektu nie przekracza 5 lat od daty jego rozpoczęcia. 
 
 
 
III.3 – Szczegółowe obowiązki każdego beneficjenta w zakresie wykonania 
 
Oprócz warunków określonych w art. II.3, każdy beneficjent dostarcza Komisji wraz ze wspólną 
listą wybranych projektów ponadnarodowych formalne zobowiązanie, podpisane przez swojego 
właściwego upoważnionego przedstawiciela, do określenia swojej szczegółowej kwoty w celu 
zapewnienia całkowitego niezbędnego finansowania krajowego projektów ponadnarodowych.  
 
 
 
III.4 – Wkład finansowy Wspólnoty 
 
1. Wkład finansowy Wspólnoty ograniczony jest do [maksimum 33 %] całkowitego budżetu 
przydzielonego do wybranych projektów ponadnarodowych. 
 
2. Wkład finansowy Wspólnoty określa się przez zastosowanie: 
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- zwrotu kwalifikowalnych kosztów działań związanych z realizacją wspólnego zaproszenia do 
składania wniosków i zarządzaniem nim. Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza jednak 
maksymalnej wartości określonej w załączniku I. 
 
Niezależnie od postanowień art. II.14 ust. 1 lit. c), kwalifikowalne koszty mogą być ponoszone 
tylko do momentu otrzymania przez Komisję za potwierdzeniem odbioru wspólnej listy 
wybranych projektów ponadnarodowych.  
 
- zwrotu kwalifikowalnych kosztów jako uzgodnionego proporcjonalnego wkładu do 
połączonych krajowych funduszy na działania związane z finansowaniem wybranych projektów 
ponadnarodowych. Ten uzgodniony proporcjonalny wkład ustala się w wysokości [maksimum 
33 %] całkowitego budżetu przydzielonego do wybranych projektów ponadnarodowych z 
wyłączeniem kwalifikowalnych kosztów działań związanych z realizacją wspólnego zaproszenia 
do składania wniosków i zarządzaniem nim. 
 
3. Konsorcjum dopilnowuje, by całkowite finansowanie przypisane do jakichkolwiek projektów 
ponadnarodowych spełniało zasady konkurencyjności. 
 
4. W przypadku gdy jeden beneficjent nie przestrzega swojego zobowiązania do wniesienia 
swojego uzgodnionego udziału do całkowitego budżetu przydzielonego do finansowania 
projektów ponadnarodowych, wkład finansowy Wspólnoty zostaje odpowiednio pomniejszony, 
chyba że pozostali beneficjenci zwiększą swoje krajowe finansowanie stosownie do wspólnej 
listy wybranych projektów ponadnarodowych. 
 
 
 
III.5 – Szczegółowe zasady płatności 
 
Niezależnie od postanowień art. II.6 Komisja dokonuje następujących wypłat:  
 
a) Pierwsze finansowanie wstępne w wysokości [podać kwotę] [podać kwotę słownie] EUR, jak 
przewidziano w art. 6. To pierwsze finansowanie wstępne pokrywa kwalifikowalne koszty 
działań związanych z realizacją wspólnego zaproszenia do składania wniosków i zarządzaniem 
nim, zgodnie z art. III.7. 
 
b) Drugie finansowanie wstępne w wysokości [podać kwotę] [podać kwotę słownie] EUR 
odpowiadające drugiemu okresowi sprawozdawczemu określonemu w art. 4 i podane w tabeli 
zawierającej szacowane rozbicie kosztów za ten okres w załączniku I. Drugie finansowanie 
wstępne jest uzgodnione jako wkład Wspólnoty wyrównujący finansowanie projektów 
ponadnarodowych przez pierwsze 12 miesięcy finansowania. 
 
c) Płatności okresowe po każdym okresie sprawozdawczym równe wkładowi finansowemu 
Wspólnoty odpowiadającemu zaakceptowanej kwocie, na podstawie zweryfikowanego i 
wypłaconego przez konsorcjum finansowania dla projektów ponadnarodowych dla każdego 
okresu sprawozdawczego.  
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d) Płatność końcowa wkładu finansowego Wspólnoty zgodnie z art. II.6 lit. c). 
 
 
 
III.6 – Zmiana składu konsorcjum 
 
Oprócz warunków określonych w art. II.36, wszelkie wnioski o dodanie lub usunięcie 
beneficjenta przedkłada się Komisji nie później niż do dnia opublikowania wspólnego 
zaproszenia do składania wniosków.  
 
 
III.7 – Realizacja wspólnego zaproszenia do składania wniosków i zarządzanie nim 
 
1. Konsorcjum publikuje wspólne zaproszenie do składania wniosków zgodnie z warunkami 
określonymi w art. II.35 ust. 2. 
 
2. Wspólne zaproszenie do składania wniosków jest realizowane z zastosowaniem dwustopniowej 
procedury. Stopień 1 może być zorganizowany w sposób zdecentralizowany. Stopień 2 jest 
zgodny z zasadami jednolitej międzynarodowej oceny eksperckiej, zgodnie z opisem w ust. 3. 
 
3. Konsorcjum ocenia otrzymane wnioski przy pomocy przynajmniej trzech niezależnych 
ekspertów wyznaczonych przez konsorcjum, na podstawie przynajmniej następującego zestawu 
kryteriów: 
 

- Doskonałość naukowa lub techniczna – Jakość projektu ponadnarodowego (Próg 3/5) 
• Dobra koncepcja i jakość celów 
• Postęp wykraczający poza stan najnowszej wiedzy naukowej i technicznej 
• Jakość i efektywność metodologii naukowej i technicznej oraz odpowiedni plan prac 

 
- Jakość i skuteczność realizacji i zarządzania (Próg 3/5) 
• Odpowiedniość struktury i procedur zarządzania 
• Jakość i odpowiednie doświadczenie poszczególnych uczestników 
• Jakość konsorcjum jako całości (włącznie z komplementarnością, zrównoważeniem) 
• Odpowiednie przydzielenie i uzasadnienie zasobów, które mają być zaangażowane 

(budżet, pracownicy, sprzęt) 
 

- Potencjalny wpływ (Próg 3/5) 
• Wkład, na poziomie europejskim lub międzynarodowym, w oczekiwane skutki 

wymienione w programie prac 7PR w ramach odnośnego tematu/działania 
• Odpowiedniość środków na upowszechnianie lub wykorzystanie wyników projektów 

ponadnarodowych i zarządzanie własnością intelektualną. 
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4. Wspólne zaproszenie do składania wniosków pozostaje otwarte na składanie wniosków przez 
zainteresowane strony przez okres przynajmniej ośmiu tygodni dla całej dwustopniowej 
procedury. 
 
5. Konsorcjum zapewnia przestrzeganie zasady poufności w trakcie procedur oceny i wyboru w 
ramach wspólnego zaproszenia do składania wniosków. 
 
6. Każdy beneficjent i, w stosownych przypadkach, każda strona trzecia określona w art. 7 
gwarantują, że granty na rzecz podmiotów prawnych zaangażowanych w projekty 
ponadnarodowe: 

a) podlegają zasadom przejrzystości i równego traktowania;  
b) nie są kumulowane, pociągają za sobą współfinansowanie i nie są przyznawane z mocą 

wsteczną;  
c) nie mają na celu osiągnięcia korzyści przez podmioty prawne zaangażowane w 
projekty ponadnarodowe ani nie jest to ich skutkiem. 

 
7. Każdy beneficjent i, w stosownych przypadkach, każda strona trzecia określona w art. 7, przed 
dokonaniem jakiegokolwiek zwrotu przeprowadzają skuteczną weryfikację, zgodnie ze swymi 
odpowiednimi zasadami finansowania, kwalifikowalnych kosztów poniesionych przez podmioty 
prawne zaangażowane w projekty ponadnarodowe oraz przeprowadzają audyty zgodnie ze 
swymi przepisami krajowymi. Za każdy okres sprawozdawczy przedkładają oni koordynatorowi 
podpisane oświadczenie określające kwoty wypłaconych grantów oraz potwierdzające zwrot 
kwalifikowalnych kosztów po weryfikacji ich zgodności z odpowiednimi krajowymi zasadami 
finansowania. Przechowują również do dyspozycji koordynatora, Komisji (w tym urzędu OLAF) 
i Trybunału Obrachunkowego umowę podpisaną z podmiotami prawnym zaangażowanymi w 
projekty ponadnarodowe oraz wszelkie niezbędne informacje i dokumenty dotyczące krajowych 
zasad finansowania i systemu weryfikacji, w tym odpowiednich audytów przeprowadzonych w 
stosunku do podmiotów prawnych zaangażowanych w projekty ponadnarodowe. 
 
8. Każdy beneficjent podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony funduszy Wspólnoty, w 
szczególności w celu zapobieżenia nieprawidłowościom, nadużyciom finansowym bądź 
wszelkim innym działaniom niezgodnym z prawem. Komisja może zażądać, aby w przypadku 
podejrzenia nadużycia finansowego bądź nieprawidłowości beneficjenci przeprowadzili audyty w 
stosunku do podmiotów prawnych zaangażowanych w projekty ponadnarodowe. 
 
 
III.8 – Audyty i kontrole finansowe 
 
Każdy beneficjent dopilnowuje, by przepisy art. II.3 lit. c) miały również zastosowanie do 
podmiotów prawnych zaangażowanych w projekty ponadnarodowe.  
Każdy beneficjent dopilnowuje, by warunki mające do niego zastosowanie zgodnie z art. II.22 
ust. 1-5, 7 i 8 miały również zastosowanie, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, do podmiotów 
prawnych zaangażowanych w projekty ponadnarodowe. 
 


