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Umowa w sprawie przyznania grantu 7PR -  
ZAŁĄCZNIK III – PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE 

DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPEM PONADNARODOWYM 
 
 
III.1. Definicje 
Oprócz definicji podanych w art. II.1, stosuje się następujące definicje: 

1. Dostawca dostępu:  oznacza beneficjenta, który odpowiada za zapewnienie dostępu do 
infrastruktury lub instalacji, zgodnie z postanowieniami załącznika I. 

2. Infrastruktura: oznacza obiekt, zasób (lub spójny ich zbiór) wraz z powiązanymi usługami, które 
są wykorzystywane przez społeczność naukową do prowadzenia badań.  

3. Instalacja: oznacza część infrastruktury, która może być wykorzystywana niezależnie od 
pozostałych. 

4. Użytkownik: oznacza naukowca w ramach grupy użytkowników, włącznie z liderem grupy 
użytkowników. 

5. Grupa użytkowników: oznacza zespół badawczy składający się z jednego lub więcej naukowców, 
którym zapewniono dostęp do infrastruktury w ramach projektu. Na czele każdej grupy użytkowników 
stoi lider grupy użytkowników.  
 
 

III.2.: Zobowiązania w zakresie realizacji 
Oprócz realizacji innych postanowień niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu, dostawca 
dostępu: 

a) zapewnia nieodpłatnie wybranym grupom użytkowników dostęp do infrastruktury lub instalacji 
zarządzanych przez siebie, włącznie z wszelką pomocą logistyczną, techniczną i naukową, jak 
również szczegółowym szkoleniem, które jest zwykle zapewniane zewnętrznym naukowcom 
korzystającym z infrastruktury; 
b) szeroko promuje, również na specjalnej stronie internetowej, dostęp oferowany w ramach umowy w 
sprawie przyznania grantu, w taki sposób, aby naukowcy pragnący mieć dostęp do infrastruktury 
mogli zapoznać się z możliwościami, z których mogą korzystać; 

c) zapewnia, aby użytkownicy spełniali warunki niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu; 
d) prowadzi odpowiednią dokumentację w celu potwierdzenia i uzasadnienia ilości sprawozdawanego 
dostępu; ta dokumentacja zawiera wpisy nazwisk, obywatelstwa i instytucji macierzystych 
użytkowników, jak również charakter i ilość dostępu, który został im zapewniony. 

 

III.3: Kwalifikowalność i wybór grup użytkowników 
1. Aby zostać dopuszczonym do korzystania z dostępu do infrastruktury w ramach umowy w sprawie 
przyznania grantu, grupa użytkowników musi spełniać następujące dwa warunki: 



Umowa w sprawie przyznania grantu 7PR – Załącznik III – Przepisy szczegółowe dotyczące działań 
związanych z dostępem ponadnarodowym 
 

 2

a) lider grupy użytkowników i większość użytkowników musi pracować w instytucji mającej 
siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym; 

b) lider grupy użytkowników i większość użytkowników musi pracować w kraju innym niż kraj(e), 
w którym ma(ją) siedzibę podmiot(y) prawny(e) obsługujący(e) infrastrukturę. 
Jeżeli infrastruktura składa się z kilku instalacji obsługiwanych przez różne podmioty prawne, 
ten warunek dotyczy każdej instalacji. 
Warunku tego nie stosuje się: 

- jeżeli dostawcą dostępu jest organizacja międzynarodowa lub Wspólne 
Centrum Badawcze (WCB).  

- w przypadku dostępu na odległość do rozproszonego zbioru infrastruktur lub 
instalacji oferujących te same usługi. 

 
2. Tylko grupy użytkowników, które są uprawnione do upowszechniania nowej wiedzy, którą 
wytworzyły w ramach projektu, są uprawnione do nieodpłatnego korzystania z dostępu do 
infrastruktury z tytułu niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu.  

3. Dostawca dostępu wymaga od grup użytkowników zwracających się o dostęp przedłożenia na 
piśmie opisu prac, które chcą przeprowadzić oraz nazwisk, obywatelstwa i instytucji macierzystych 
użytkowników. 
4. Dostawca dostępu tworzy panel kwalifikacyjny, który będzie pomagał mu w wyborze grup 
użytkowników. Panel kwalifikacyjny ocenia wszystkie otrzymane wnioski i rekomenduje krótką listę 
grup użytkowników, którzy powinni korzystać z nieodpłatnego dostępu w ramach umowy w sprawie 
przyznania grantu. Przy sporządzaniu listy panel kwalifikacyjny będzie stosować zasady 
przejrzystości, sprawiedliwości i bezstronności. 

5. Panel kwalifikacyjny składa się z międzynarodowych ekspertów w danej dziedzinie, z których 
przynajmniej połowa jest niezależna od infrastruktury, o ile nie określono inaczej w załączniku I. 

6.  Panel kwalifikacyjny opiera swój wybór na wartości naukowej, biorąc pod uwagę, że należy 
udzielić pierwszeństwa grupom składających się z użytkowników, którzy: 

- nie korzystali wcześniej z infrastruktury i 

- pracują w krajach, w których nie istnieje taka infrastruktura badawcza. 

Komisja może żądać, aby dostawca dostępu przyjął dodatkowe priorytety w wyborze grup 
użytkowników w interesie Wspólnoty. Dostawca dostępu może wnieść sprzeciw wobec takiego 
żądania, podając uzasadnienie. 

7. Dostawca dostępu występuje o pisemną zgodę Komisji na wybór grup użytkowników, które 
wymagają dostępu na okres przekraczający 3 miesiące, chyba że taki dłuższy dostęp jest przewidziany 
w załączniku I. 

 

III.4: Sprawozdania i rezultaty 
Dostawca dostępu zamieszcza w sprawozdaniach okresowych rozdział na temat działalności 
związanej z zapewnieniem dostępu, podając nazwiska członków panelu kwalifikacyjnego, jak również 
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ilość dostępu zapewnionego grupom użytkowników, wraz z opisem ich prac, nazwiskami i 
instytucjami macierzystymi użytkowników. 

 

III.5: Poufność 
Dostawca dostępu zapewnia, aby użytkownicy mieli te same prawa i obowiązki w zakresie poufności, 
które określono dla dostawcy dostępu w art. II.9. 

 

III.6: Promocja 
Dostawca dostępu zapewnia, aby użytkownicy mieli te same prawa i obowiązki w zakresie promocji, 
które określono dla dostawcy dostępu w art. II.12. 

W szczególności dostawca dostępu przez cały okres realizacji projektu podejmuje odpowiednie środki 
zapewniające, aby użytkownicy umieszczali w swoich publikacjach stosowne informacje na temat 
pomocy udzielonej przez Wspólnotę Europejską w celu zapewnienia im dostępu. 

Komisja jest upoważniona do opublikowania listy użytkowników w dowolnej formie i przy użyciu 
dowolnych środków, włącznie z Internetem. 

 

III.7 : Prawa dostępu 
Dostawca dostępu zapewnia, aby użytkownicy korzystali nieodpłatnie z praw dostępu do istniejącej 
wiedzy dostawcy dostępu i do nowej wiedzy, jeżeli jest potrzebna do prowadzenia ich własnych prac w 
ramach projektu.  

 

III.8: Zobowiązania sprzeczne lub ograniczające 
Dostawca dostępu możliwie najwcześniej informuje użytkowników o ograniczeniach, które mogłyby 
istotnie wpłynąć na przyznanie praw dostępu.  

 

III.9: Pomoc finansowa Wspólnoty w odniesieniu do kosztów dostępu 

1. Dostawca dostępu może zadeklarować kwotę, która wynika z przemnożenia kosztu 
jednostkowego przez ilość zapewnionego dostępu.  

Szacunkowy koszt jednostkowy określono szczegółowo w załączniku I. Szacunkowy koszt 
jednostkowy jest wykorzystywany przez dostawcę dostępu przy deklarowaniu kosztów dostępu w 
sprawozdaniu finansowym. Koszt jednostkowy odpowiada kosztom całkowitej szacunkowej ilości 
dostępu, który ma być zapewniony do instalacji przez cały okres realizacji projektu, podzielonym 
przez całkowitą szacunkową ilość dostępu, który ma być zapewniony do instalacji.  
Wkład finansowy Wspólnoty koryguje się w sprawozdaniu finansowym (formularz C) 
odpowiadającym ostatniemu okresowi sprawozdawczemu, biorąc pod uwagę:  

- Faktyczny koszt jednostkowy, obliczony na podstawie całkowitej ilości dostępu 
faktycznie zapewnionego i kosztów faktycznie poniesionych w celu zapewnienia tego 
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dostępu. Jeżeli faktyczny koszt jednostkowy jest wyższy niż szacunkowy koszt 
jednostkowy, kwota przekroczenia szacunkowego kosztu jednostkowego może zostać 
zwrócona, pod warunkiem, że zapewniono minimalną ilość dostępu przewidzianą w 
załączniku I, której koszt ma być zwrócony na mocy niniejszej umowy w sprawie 
przyznania grantu. 

- Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 20 % kosztów zapewnienia całkowitej 
ilości dostępu do instalacji w okresie realizacji projektu. 

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego mogą być dokonywane korekty wynikające z 
zastosowania faktycznego kosztu jednostkowego. 

Do obliczenia kosztów jednostkowych, szacunkowych lub faktycznych: 

- Całkowita ilość dostępu do instalacji obejmuje dostęp zarówno finansowany, jak i 
niefinansowany przez Wspólnotę na mocy niniejszej umowy w sprawie przyznania 
grantu. 

- Koszty zapewnienia dostępu obejmują koszty bezpośrednie plus koszty pośrednie 
ograniczone do 7 % kosztów bezpośrednich, po odliczeniu od nich kosztów 
podwykonawstwa i kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, które nie 
są wykorzystywane na terenie beneficjenta. 

- Koszty bezpośrednie nie zawierają żadnych inwestycji kapitałowych w 
infrastrukturę, jak również kosztów podróży i utrzymania.  

- Do obliczeń mogą zostać wykorzystane przeciętne koszty osobowe, jeżeli spełniają 
zasady zarządzania i praktyki rachunkowości dostawcy dostępu.  

- Koszty bezpośrednie mogą obejmować koszt prac przygotowawczych. 

2. Wkład finansowy Wspólnoty może również obejmować koszty podróży i utrzymania 
związane z wizytami użytkowników i spotkaniami panelu kwalifikacyjnego, o ile miały one 
miejsce. 

3. Jeżeli wymagane jest świadectwo kontroli sprawozdań finansowych, zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu, nie obejmuje ono kosztów 
zadeklarowanych na podstawie szacunkowego kosztu jednostkowego, jednak zawiera koszty 
zadeklarowane na podstawie faktycznego kosztu jednostkowego, dla którego wcześniej nie 
przedstawiono świadectwa.   

 


