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

„BADANIAMI NA RZECZ MŚP” LUB „BADANIAMI NA RZECZ 
STOWARZYSZEŃ MŚP” 

 
III.1. - Definicje 
Oprócz definicji w art. II.1: 

Uczestnik będący MŚP: oznacza beneficjenta, o którym mowa w sekcji 1 załącznika I i który 
odpowiada definicji MŚP podanej w art. II.1 ust. 14. 

Stowarzyszenie MŚP: oznacza beneficjenta, o którym mowa w sekcji 1 załącznika I i który 
odpowiada definicji zawartej w zaproszeniu do składania wniosków, na podstawie którego ten 
projekt został wybrany. 

Członek: oznacza stronę trzecią niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu, która jest 
członkiem stowarzyszenia MŚP lub jednego z jego członków i która odpowiada definicji 
MŚP określonej w art. II.1 ust.14. Z wyjątkiem przypadków, w których uzgodniono inaczej, 
wszelkie odwołania do stowarzyszenia MŚP obejmują jego członków. 

Wykonawca prac B+R: oznacza beneficjenta, o którym mowa w sekcji 1 załącznika I i który 
odpowiada definicji podmiotu BRT zawartej w art. 2 Zasad Uczestnictwa. 

Inny beneficjent: oznacza beneficjenta innego niż uczestnik będący MŚP lub stowarzyszenie 
MŚP lub wykonawca prac B+R, o którym mowa w sekcji I załącznika I. 

Transakcja: oznacza sekcję 2 załącznika I, odzwierciedlającą warunki umowy zawartej w 
ramach konsorcjum w sprawie prawa własności do nowej wiedzy i praw dostępu, które mają 
być przyznane każdemu uczestnikowi będącemu MŚP lub stowarzyszeniu MŚP i 
wynagrodzenia wypłaconego przez niego na rzecz wykonawcy prac B+R. 

 

III.2 - Transakcja 
Poprzez zastosowanie art. 10, warunki transakcji są nadrzędne względem postanowień części 
C załącznika II. 
 
Wszelkie modyfikacje transakcji wymagają zgody Komisji w trybie zmiany umowy zgodnie 
z art. II.36. 

Konsorcjum musi zapewnić, aby transakcja lub umowy uzupełniające zawarte przez 
beneficjentów lub pomiędzy beneficjentami były zgodne z Zasadami Uczestnictwa. 

 

III.3 - Umowa konsorcjum 
Najpóźniej 2 miesiące od daty rozpoczęcia projektu, konsorcjum przedstawi umowę 
konsorcjum uzupełniającą niniejszą umowę w sprawie przyznania grantu i jej załączniki, w 
zakresie w jakim dotyczy ona praw i obowiązków beneficjentów. 
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Umowa konsorcjum lub inna umowa zawarta przez beneficjentów nie może wpływać ani na 
prawa i obowiązki Wspólnoty ustanowione przez umowę w sprawie przyznania grantu i 
załączniki do niej, ani na prawa i obowiązki każdego beneficjenta ustanowione w ramach 
transakcji. 

 

III. 4 - Koszty kwalifikowane i maksymalny wkład finansowy Wspólnoty 
1. W drodze odstępstwa od art. II.16, wykonawcy prac B+R mogą rozliczać jedynie swoje 

koszty kwalifikowane na „działalność w zakresie zarządzania” lub „inną działalność”. W 
odniesieniu do „działalności badawczej” i „działalności w zakresie demonstracji", którą 
podejmują w ramach projektu,  swoim wynagrodzeniem obciążają  uczestników będących 
MŚP lub stowarzyszenia MŚP zgodnie z transakcją. 

Uczestnicy będący MŚP lub stowarzyszenia MŚP mogą rozliczać jako koszty 
kwalifikowalne poniesione w ramach „działalności badawczej” i „działalności w zakresie 
demonstracji”, stosownie do sytuacji, wynagrodzenie wypłacone na rzecz wykonawców 
prac B+R zgodnie z transakcją.  

2. Z zastrzeżeniem stawek zwrotu określonych w art. II.16, wkład finansowy będzie 
ograniczony do wartości nieprzekraczającej 110 % wynagrodzenia, którym wykonawcy 
prac B+R obciążają uczestników będących MŚP lub stowarzyszenia MŚP i które 
wypłacane jest im  zgodnie z art. 120 rozporządzenia finansowego. 

3. Stowarzyszenie MŚP może rozliczać koszty poniesione przez jego członków przy 
realizacji projektu, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie przyznania grantu. Te 
koszty nie są uznawane za wpływy na rzecz projektu. 

a) Członkowie określają koszty projektu odpowiednio zgodnie z postanowieniami części 
B załącznika II do umowy w sprawie przyznania grantu. Każdy członek rozlicza 
swoje koszty kwalifikowane zgodnie z zasadami określonymi w art. II.14 i II.15. 
Stowarzyszenie MŚP dostarcza Komisji:  

- indywidualne sprawozdanie finansowe każdego członka w formacie określonym w 
formularzu C. Koszty te nie są ujmowane w formularzu C stowarzyszenia MŚP, 

- świadectwa kontroli sprawozdań finansowych i/lub świadectwa kontroli metodyki od 
każdego członka zgodnie z odnośnymi postanowieniami umowy w sprawie przyznania 
grantu, 

- zbiorcze sprawozdanie finansowe konsolidujące sumę kosztów kwalifikowalnych 
ponoszonych przez członków i stowarzyszenie MŚP, jak określono w poszczególnych 
sprawozdaniach finansowych, dołącza się do formularza C stowarzyszenia MŚP.  

Przy składaniu sprawozdań, o których mowa w art. II.4, konsorcjum wskazuje prace 
wykonane i zasoby wykorzystane przez każdego członka, przypisując go do 
odpowiedniego stowarzyszenia MŚP. 
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b) Członek podlega kontrolom i audytom pozostałych członków, zgodnie z art. II 22 i 23 
pod względem kwalifikowalności jego kosztów rozliczanych przez stowarzyszenie 
MŚP. 

c) Stowarzyszenie MŚP zachowuje wyłączną odpowiedzialność za swoich członków 
wobec Wspólnoty i innych beneficjentów. Stowarzyszenie MŚP zapewnia, aby 
członkowie przestrzegali przepisów umowy w sprawie przyznania grantu. 

 

III. 5 – Gwarancja dla wykonawców prac B+R 
Jeżeli uczestnik będący MŚP lub stowarzyszenie MŚP nie może zgodnie z prawem wypłacić 
wynagrodzenia ustanowionego w transakcji na rzecz jednego lub więcej wykonawców prac 
B+R, Komisja może upoważnić rzeczonych wykonawców prac B+R do zgłaszania 
Wspólnocie kosztów kwalifikowalnych w odniesieniu do ich „działalności badawczej” i 
„działalności w zakresie demonstracji” uważanej za podlegającą wynagrodzeniu przez 
odnośnego uczestnika będącego MŚP lub stowarzyszenie MŚP. 

Te koszty są zwracane zgodnie z art. II.16 z zastrzeżeniem art. II.4 ust. 2. 

 

III. 6 – Prawa uczestników będących MŚP lub stowarzyszeń MŚP 
Każda decyzja konsorcjum musi być uzgodniona przynajmniej przez większość uczestników 
będących MŚP lub większość stowarzyszeń MŚP, z wyłączeniem ich członków. 

W przypadku braku możliwości porozumienia, koordynator niezwłocznie informuje Komisję. 
Stosownie do sytuacji można stosować art. II.8 i/lub II.36 i/lub II.38. 


