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1. UDZIAŁ WCB 

1. [Unia] [Euratom] realizuje część projektu poprzez swoje Wspólne Centrum Badawcze (WCB) na 
następujących warunkach: 

a) Dla celów niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu, WCB jest uznawane za organizację 
badawczą. 

b) Dla celów niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu, WCB jest uznawane za beneficjenta. 
Posiada ono te same prawa i te same obowiązki, co pozostali beneficjenci i jest członkiem 
konsorcjum wskazanego w art. 1.1. 

c) Na potrzeby WCB Komisja zatrzymuje kwotę [podać kwotę] [podać kwotę słownie] EUR 
finansowania wstępnego, o którym mowa art. 6. 

Niniejszym WCB zgadza się, aby kwota [podać kwotę] ([podać kwotę słownie]) EUR, 
odpowiadająca wkładowi beneficjentów do Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w art. 
II.20, i stanowiąca [5 %] maksymalnego wkładu finansowego [Unii] [Euratom] przeznaczonego 
dla WCB zgodnie z załącznikiem I, została przekazana w jego imieniu przez Komisję ze środków 
finansowania wstępnego na Fundusz Gwarancyjny. 

d) Oprócz dokumentów określonych w art. II.4 konsorcjum wskazuje Komisji kwotę każdej płatności 
określonej w art. II.6 lit. b) oraz art. II.6 lit. c), które Komisja powinna przekazać WCB. 

Niniejsza umowa w sprawie przyznania grantu jest nadrzędna względem każdej umowy konsorcjum 
podpisanej przez Komisję, reprezentowaną przez WCB. 

2. Stosunki w obrębie Komisji między DG [...] a WCB są regulowane na podstawie umowy 
administracyjnej określonej w załączniku [...] do umowy w sprawie przyznania grantu, bez 
uszczerbku dla praw pozostałych beneficjentów. 

 

2. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE (zasady ogólne)  

1. Procedura arbitrażowa 

a) Wszelkie spory pomiędzy Komisją („Strona”) a organizacją międzynarodową (organizacjami 
międzynarodowymi) („Strona”), występującą (występującymi) w charakterze beneficjenta 
(beneficjentów) (zwanymi wspólnie na potrzeby niniejszego artykułu umowy w sprawie 
przyznania grantu „Stronami”), dotyczące umowy w sprawie przyznania grantu, które nie mogą 
zostać rozstrzygnięte polubownie, zostaną skierowane do komisji arbitrażowej zgodnie z niżej 
określoną procedurą.  

b) Powiadamiając drugą Stronę o zamiarze skierowania sporu do arbitrażu, Strona powiadamiająca 
informuje drugą Stronę o wyznaczonym przez siebie arbitrze. Druga Strona wyznacza swojego 
arbitra w terminie jednego miesiąca od wspomnianego pisemnego powiadomienia. 

Dwaj wyznaczeni arbitrzy wyznaczają, w drodze obopólnego porozumienia oraz w terminie 
trzech miesięcy od wyznaczenia arbitra drugiej Strony, trzeciego arbitra, który będzie 
przewodniczył komisji arbitrażowej, chyba że Strony uzgodnią, że spór rozstrzygnie pojedynczy 
arbiter.  

c) W terminie jednego miesiąca od wyznaczenia trzeciego arbitra, Strony uzgadniają zakres 
uprawnień i obowiązków komisji arbitrażowej, w tym jej regulamin. 

d) Postępowanie arbitrażowe odbywa się w Brukseli. 
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e) Komisja arbitrażowa stosuje warunki umowy w sprawie przyznania grantu. Komisja arbitrażowa 
podaje w swoim rozstrzygnięciu szczegółowe uzasadnienie swojej decyzji. 

f) Od decyzji komisji arbitrażowej nie przysługuje odwołanie i jest ona wiążąca dla Stron, które 
niniejszym wyraźnie zgadzają się na rezygnację z odwołania lub rewizji.  

g) Koszty, włączając wszelkie odpowiednie opłaty uiszczone przez Strony arbitrażu w ramach 
procedury, zostaną podzielone między Strony przez komisję arbitrażową. 

2. Świadectwa kontroli sprawozdań finansowych oraz/lub świadectwa kontroli metodyki  

W odniesieniu do art. II.4 ust. 4, świadectwa kontroli sprawozdań finansowych oraz/lub świadectwa 
kontroli metodyki, które przedstawia organizacja międzynarodowa, mogą być sporządzone przez jej 
audytora wewnętrznego lub zewnętrznego, zgodnie z jej wewnętrznymi regulaminami i procedurami 
finansowymi. 

3. Kontrole i audyty 

Właściwe organy Unii Europejskiej kierują żądania kontroli lub audytów na mocy przepisów art. II.22 
do Dyrektora Generalnego organizacji międzynarodowej.  

Organizacja międzynarodowa udostępnia właściwym organom Unii Europejskiej na ich żądanie 
wszelkie odnośne informacje finansowe, włączając potwierdzenia sald rachunków dotyczących 
danego działania realizowanego przez organizację międzynarodową lub podwykonawcę. Zgodnie z 
art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisami rozporządzenia finansowego 
Wspólnoty Europejskiej, właściwe organy Unii Europejskiej mogą przeprowadzać kontrole, włączając 
kontrole na miejscu, w odniesieniu do działania finansowanego przez Unię Europejską lub Euratom. 

Kontrole i audyty są przeprowadzane z zachowaniem poufności. 

4. Właściwe prawo 

Niezależnie od prawa stosowanego na zasadzie pomocniczości, o którym mowa w art. 9 akapit 
pierwszy, do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu ma zastosowanie na zasadzie 
pomocniczości [prawo (podać nazwę państwa członkowskiego lub kraju EFTA)].  
 

5. Przywileje i immunitety 

Żaden z zapisów niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu nie może być interpretowany jako 
zrzeczenie się przywilejów lub ochrony przysługującej [podać nazwę organizacji międzynarodowej] 
na podstawie jej dokumentów statutowych lub przepisów prawa międzynarodowego. 

 

3.  ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (dotyczy wyłącznie wyspecjalizowanych agencji i 
organizacji międzynarodowych struktur ONZ, które przystąpiły do ramowej umowy finansowo-
administracyjnej między ONZ a WE z dnia 29.04.2003 r. (FAFA)) 

1. Rozstrzyganie sporów 

Każdy spór powstały między Komisją a [nazwa beneficjenta] jest rozstrzygany zgodnie z art. 14. 
ramowej umowy finansowo-administracyjnej zawartej przez Wspólnotę, reprezentowaną przez 
Komisję, oraz Organizację Narodów Zjednoczonych dnia 29.04.2003 („zwanej dalej Umową FAFA”), 
do której [nazwa beneficjenta] przystąpił dnia [data]. 

2. Świadectwa kontroli sprawozdań finansowych oraz/lub świadectwa kontroli metodyki, kontrole i 
audyty 
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W odniesieniu do [nazwa beneficjenta], postanowienia „Umowy w sprawie stosowania klauzuli 
weryfikacyjnej w odniesieniu do operacji administrowanych przez ONZ i finansowanych lub 
współfinansowanych przez Wspólnotę Europejską”, załączonej do Umowy FAFA, są nadrzędne 
względem postanowień niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu, w szczególności względem 
art. II.4 ust. 4, II.22 oraz II.23. 

 

[3. Właściwe prawo 

Niezależnie od prawa stosowanego na zasadzie pomocniczości, o którym mowa w art. 9 akapit pierwszy 
do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu ma zastosowanie na zasadzie pomocniczości 
prawo [podać nazwę państwa członkowskiego lub kraju EFTA] [oraz w stosownych przypadkach 
przepisy przedmiotowej międzynarodowej organizacji, ogólne zasady prawa organizacji 
międzynarodowych i przepisy ogólnego prawa międzynarodowego].]  

4. Przywileje i immunitety 
Żaden z zapisów niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu nie może być interpretowany jako 
zrzeczenie się przywilejów lub ochrony przysługującej [podać nazwę organizacji międzynarodowej] 
na podstawie jej dokumentów statutowych lub przepisów prawa międzynarodowego. 

 

4. DZIAŁANIA W ZAKRESIE KOORDYNACJI I WSPARCIA (CSA) MAJĄCE NA CELU WSPIERANIE 
DZIAŁAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ POJEDYNCZEGO BENEFICJENTA  

Wszystkie odniesienia do „beneficjentów” lub „konsorcjum” lub „koordynatora” w niniejszej umowie w 
sprawie przyznania grantu oraz załącznikach do niej należy interpretować jako odniesienia do 
„beneficjenta”. 

 

5. PRZEGLĄD PROJEKTU  

1. Przegląd projektu jest przeprowadzany [śródokresowo] [oraz/lub na zakończenie projektu]. 

2. Przynajmniej dwa miesiące przez datą przeglądu Komisja przekazuje konsorcjum, zgodnie z art. 8, 
szczegółowe zasady przeglądu projektu, obejmujące, stosownie do okoliczności, spotkanie, 
którego zwołania lub organizacji przez strony konsorcjum może zażądać Komisja. [Komisja 
występuje do każdego beneficjenta o udział w spotkaniu zgodnie z art. II.3 lit. h).] 

Koszty poniesione przez konsorcjum w związku z przeglądem projektu stanowią koszty 
kwalifikowane w ramach działania, o którym mowa w art. II.16 ust. 5. 

3. Przegląd projektu odbywa się na podstawie osiągniętych spodziewanych rezultatów i prawidłowo 
zrealizowanych etapów wymienionych w załączniku I, a także na podstawie postępów zgłoszonych 
w okresowym sprawozdaniu za dany okres. 

 

6. OPÓŹNIONA WYPŁATA FINANSOWANIA WSTĘPNEGO 

Niezależnie od postanowień art. 6, finansowanie wstępne jest wypłacane nie wcześniej niż 45 dni przed 
datą rozpoczęcia projektu. 
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7. OGRANICZENIE STAWEK ZWROTU W ODNIESIENIU DO OKREŚLONYCH BENEFICJENTÓW ORAZ 
OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ 

Niezależnie od art. II.16, stawka zwrotu na rzecz [nazwa beneficjenta (beneficjentów)] w odniesieniu do 
[działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego] [oraz] [działań w zakresie demonstracji] [a 
także][innych działań] może wynieść maksymalnie [wstawić wartość procentową % (< niż stawka 
określona w art. II.16)] 

 

8.  BENEFICJENCI ROZLICZAJĄCY KOSZTY OGÓLNE WEDŁUG ZRYCZAŁTOWANEJ STAWKI 
MNIEJSZEJ NIŻ 20 % 

Niezależnie od postanowień art. II.15, procentową wartość kosztów w odniesieniu do beneficjenta [nazwa] 
ustala się na poziomie [x<20 %] całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych, z wyłączeniem 
jego bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów podwykonawstwa i zasobów udostępnionych przez osoby 
trzecie, które to zasoby nie są wykorzystywane na terenie beneficjenta. 

 

9. BENEFICJENCI PONOSZĄCY KOSZTY W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM, KTÓRE NIE SĄ 
FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WKŁADU UE LUB EURATOM (np. zazwyczaj z państw trzecich)  

1. Koszty poniesione przez następującego beneficjenta (następujących beneficjentów) nie są 
uwzględniane przy ustalaniu wkładu finansowego [Unii] [Euratom]:  

  ---[nazwa beneficjenta] 

2. Część B załącznika II, z wyjątkiem art. II.23, II.25 ust. 2 i II.25 ust. 3 oraz wszelkie pozostałe 
postanowienia dotyczące finansowania i płatności zawarte w umowie w sprawie przyznania grantu 
nie mają zastosowania do beneficjenta (beneficjentów), o którym (których) mowa w poprzednim 
ustępie. Wspomniany beneficjent (wspomniani beneficjenci) nie musi (muszą) przedkładać w 
szczególności sprawozdań określonych w art. II.4. ust. 1 lit. c) i art. II.4 ust. 4 ani nie [podlega] 
[podlegają] audytom i kontrolom finansowym, o których mowa w art. II.22. 

3. Przy świadczeniu usług lub udostępnianiu zasobów innemu beneficjentowi, ten beneficjent (ci 
beneficjenci) jest uważany (są uważani) za osobę trzecią dla celów zastosowania art. II.3 lit. c) i d). 

 

10. OSOBY TRZECIE POWIĄZANE Z BENEFICJENTEM [Wspólne Jednostki Badawcze, EZIG / 
zgrupowania/ podmioty powiązane] 

1. Następujące osoby trzecie są powiązane z [nazwa beneficjenta]  

 --[nazwa podmiotu prawnego] 

 ---[nazwa podmiotu prawnego] 

2. Beneficjent ten może rozliczać koszty poniesione przez wymienione osoby trzecie w ramach 
realizacji projektu, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie przyznania grantu. Wpłaty te nie są 
uznawane za wpływy na rzecz projektu.  

Osoby trzecie odpowiednio przypisują koszty do projektu, z uwzględnieniem niezbędnych zmian, 
zgodnie z postanowieniami części B załącznika II do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu. 
Każda osoba trzecia rozlicza swoje koszty kwalifikowalne zgodnie z zasadami określonymi w art. 
II.14 i II.15. Beneficjent przekazuje Komisji:  
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- indywidualne sprawozdanie finansowe od każdej osoby trzeciej w formacie określonym w 
formularzu C. Koszty te nie są uwzględniane w formularzu C beneficjenta. 

- świadectwa kontroli sprawozdań finansowych oraz/lub świadectwa kontroli metodyki od każdej 
osoby trzeciej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszej umowy w sprawie przyznania 
grantu. 

- do formularza C beneficjenta załącza się zbiorcze sprawozdanie finansowe stanowiące 
konsolidację kwot kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez osoby trzecie i beneficjenta, 
odpowiadające poszczególnym sprawozdaniom finansowym.  

W momencie przedkładania sprawozdań, o których mowa w art. II.4, konsorcjum wskazuje 
zrealizowane prace oraz zasoby zaangażowane przez każdą osobę trzecią, przypisując je do 
odpowiednich beneficjentów. 

3. Kwalifikowalność kosztów osób trzecich rozliczanych przez beneficjenta może być przedmiotem 
kontroli i audytów osób trzecich, zgodnie z art. II.22 oraz 23. 

4.  Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec [Unii] [Euratom] i pozostałych beneficjentów za 
osoby trzecie z nim powiązane. Beneficjent zapewnia przestrzeganie przez osoby trzecie 
postanowień umowy w sprawie przyznania grantu. 

 

11.  Dotyczy UE – NOTYFIKOWANIE KOMISJI WYMAGANE W PRZYPADKU PLANOWANEGO 
PRZENIESIENIA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ/LUB PLANOWANEGO UDZIELENIA WYŁĄCZNEJ 
LICENCJI 

1. W przypadku gdy beneficjent zamierza przenieść prawo własności do nowej wiedzy lub udzielić 
wyłączną licencję na nową wiedzę osobie trzeciej, posiadającej siedzibę w państwie trzecim 
niestowarzyszonym w ramach siódmego programu ramowego, w trakcie realizacji projektu lub w 
okresie X1 lat od jego zakończenia, notyfikuje swój zamiar Komisji 90 dni przed planowanym 
przeniesieniem własności lub udzieleniem licencji. 

Notyfikacja może dotyczyć jedynie rzeczywiście istniejącej i wyraźnie określonej nowej wiedzy. Musi 
ona zawierać wystarczające szczegółowe dane na temat nowej wiedzy, podmiotu, na rzecz którego 
realizowana jest cesja lub udzielana licencja, i (potencjalny) sposób wykorzystania nowej wiedzy oraz 
potencjalne prawa dostępu do tej wiedzy. Ponadto notyfikacja musi zawierać popartą uzasadnieniem 
ocenę planowanego przeniesienia praw własności lub udzielenia licencji w zakresie ich wpływu na 
konkurencyjność europejskiej gospodarki, zgodności z zasadami etyki oraz wpływu na wymogi w 
zakresie bezpieczeństwa. 

Komisja może w dowolnym czasie poinformować beneficjenta, że notyfikacja jest niekompletna lub 
zażądać dodatkowych informacji. Przeniesienie praw własności oraz udzielenie wyłącznej licencji nie 
może nastąpić przed upływem określonego w kolejnym ustępie terminu, który przysługuje Komisji na 
zgłoszenie sprzeciwu. 

2. Komisja może zgłosić sprzeciw wobec planowanego przeniesienia praw własności do nowej wiedzy 
lub udzielenia wyłączonej licencji w odniesieniu do nowej wiedzy w terminie 60 dni, odpowiednio od 
otrzymania kompletnej notyfikacji lub, w stosownym przypadku, od otrzymania dodatkowych 
informacji, których zażądała, o ile uzna, że planowane przeniesienie praw własności lub udzielenie 
wyłącznej licencji nie jest zgodne z interesem wzmocnienia konkurencyjności europejskiej gospodarki 
lub jest sprzeczne z zasadami etyki lub wymogami bezpieczeństwa. 

W takich przypadkach przeniesienie praw własności lub udzielenie wyłącznej licencji nie może 
nastąpić, dopóki Komisja nie uzna, że zostały podjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa i wyrazi 
na piśmie zgodę na przeniesienie praw własności lub udzielenie wyłącznej licencji. 

                                                 
1 Wyznaczany zgodnie z dziedziną, celami oraz przewidywanymi wynikami badań. 
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[Wyłącznie w przypadku umów w sprawie przyznania grantu dla wielu beneficjentów, w razie potrzeby 
 3. Niezależnie od postanowień art. II.27 ust. 4 i art. II.32 ust. 8, oraz ust. 2 powyżej, Komisja nie zgłasza 

sprzeciwu w stosunku do planowanego przez beneficjentów, którzy nie otrzymują wkładu 
finansowego Unii, przeniesienia prawa własności do nowej wiedzy lub udzielenia wyłącznej licencji 
na nową wiedzę, o ile planowane przeniesienie prawa lub udzielenie licencji dotyczy nowej wiedzy 
opracowanej przez nich. Zamierzone przeniesienie prawa lub udzielenie licencji jest również 
zwolnione z obowiązku notyfikacji Komisji, o którym mowa w ust. 1 powyżej.] 
 

11 bis)  Dotyczy EURATOM – NOTYFIKOWANIE KOMISJI WYMAGANE W PRZYPADKU 
PLANOWANEGO PRZENIESIENIA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ/LUB PLANOWANEGO 
UDZIELENIA LICENCJI 

1) W przypadku gdy beneficjent zamierza przenieść prawo własności do nowej wiedzy lub udzielić 
licencję na nową wiedzę osobie trzeciej, posiadającej siedzibę w państwie trzecim 
niestowarzyszonym w ramach siódmego programu ramowego, w trakcie realizacji projektu lub w 
okresie X1 lat od jego zakończenia, notyfikuje swój zamiar Komisji 90 dni przed planowanym 
przeniesieniem własności lub udzieleniem licencji. Jednakże ze wspomnianego dodatkowego 
wymagania notyfikacji wyłącza się przeniesienie własności lub udzielenie licencji planowane przez 
beneficjentów, którzy nie otrzymują wkładu finansowego Euratom, o ile planowane przeniesienie lub 
udzielenie licencji dotyczy nowej wiedzy opracowanej przez nich. 

Notyfikacja może dotyczyć jedynie rzeczywiście istniejącej i wyraźnie określonej nowej wiedzy. Musi 
ona zawierać wystarczające szczegółowe dane na temat nowej wiedzy, podmiotu, na rzecz którego 
realizowana jest cesja lub udzielana licencja, i (potencjalny) sposób wykorzystania nowej wiedzy oraz 
potencjalne prawa dostępu do tej wiedzy. Ponadto notyfikacja musi zawierać popartą uzasadnieniem 
ocenę planowanego przeniesienia własności lub udzielenia licencji w zakresie jego wpływu na 
konkurencyjność gospodarki europejskiej, jego zgodności z zasadami etyki oraz wpływu na kwestie 
obronności państw członkowskich w rozumieniu art. 24 Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). 

Komisja może w dowolnym czasie poinformować beneficjenta, że notyfikacja jest niekompletna lub 
zażądać dodatkowych informacji. Przeniesienie praw własności oraz udzielenie licencji nie może 
nastąpić przed upływem określonego w kolejnym ustępie terminu, który przysługuje Komisji na 
zgłoszenie sprzeciwu. 

2) Komisja może zgłosić sprzeciw wobec planowanego przeniesienia własności nowej wiedzy lub 
udzielenia licencji w odniesieniu do nowej wiedzy w terminie 60 dni, odpowiednio od otrzymania 
kompletnej notyfikacji, lub w stosownym przypadku, od otrzymania dodatkowych informacji, których 
zażądała, o ile uzna, że planowane przeniesienie własności lub udzielenie licencji nie jest zgodne z 
interesem budowania konkurencyjności europejskiej gospodarki lub z zasadami etyki oraz 
wymaganiami obronności państw członkowskich w rozumieniu art. 24 Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). 

W takich przypadkach przeniesienie praw własności lub udzielenie licencji nie może nastąpić, dopóki 
Komisja nie uzna, że zostały podjęte odpowiednie środki bezpieczeństwa i wyrazi na piśmie zgodę 
na przeniesienie praw własności lub udzielenie licencji. 

  

12.  BRAK PRAW DOSTĘPU PODMIOTÓW POWIĄZANYCH  

Do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu nie stosuje się art. II.34 ust. 3 dotyczącego praw 
dostępu podmiotów powiązanych. 
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13. ZASADY ETYKI  

1.  Beneficjenci przestrzegają ram etycznych 7PR, obowiązujących przepisów, wszelkich stosownych 
przyszłych przepisów oraz zasad obowiązujących w odniesieniu do poszczególnych programów 7PR 
„Współpraca”, „Pomysły”, „Ludzie”, „Możliwości” (2007-2013) oraz „Euratom” (2007-2011)2. 

2. Beneficjenci zobowiązują się nie realizować badań w ramach niniejszego projektu obejmujących 
następujące działania: 

a) działania badawcze zmierzające do klonowania ludzi w celach reprodukcyjnych, 

b) działania badawcze zmierzające do modyfikacji materiału genetycznego człowieka, które mogłyby 
sprawić, że modyfikacje te staną się dziedziczne, oraz 

c) działania badawcze zmierzające do stworzenia ludzkich embrionów wyłącznie w celu uzyskania 
komórek macierzystych, w tym metodą przenoszenia jądra komórek somatycznych. 

 

14.  DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA OBEJMUJĄCA WYKORZYSTYWANIE LUDZKICH EMBRIONÓW ORAZ 
KOMÓREK MACIERZYSTYCH UZYSKANYCH Z LUDZKICH EMBRIONÓW  

Beneficjenci informują Komisję na piśmie o działalności badawczej, która może obejmować 
wykorzystywanie ludzkich embrionów lub komórek macierzystych uzyskanych z ludzkich embrionów, 
chyba że wcześniej wyraźnie zatwierdzono stosowne postanowienia w tym zakresie zawarte w załączniku 
I do umowy w sprawie przyznania grantu. Tego rodzaju badania nie mogą być prowadzone bez 
wcześniejszej pisemnej zgody Komisji. Komisja wydaje zgodę w ramach swoich wewnętrznych procedur. 
W przypadku gdy badania nie zostaną zatwierdzone, Komisja nie finansuje ich w ramach projektu i może 
rozwiązać umowę w sprawie przyznania grantu, jeżeli kontynuacja projektu bez tych badań jest 
niemożliwa. 

 
15.  PRZEGLĄD ETYCZNY  

1. Beneficjent (beneficjenci) przedstawia (przedstawiają) Komisji pisemne potwierdzenie stwierdzające, 
że otrzymał on (otrzymali oni) pozytywną opinię odpowiedniej komisji etycznej (komisji etycznych) i w 
stosownych przypadkach wymagane przepisami zezwolenia właściwych organów krajowych lub 
samorządowych w kraju, w którym badania mają być przeprowadzane, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek prac zatwierdzonych przez Komisję wymagających takich opinii lub zezwoleń. Komisji 
należy przekazać również kopie urzędowych zezwoleń właściwych krajowych lub samorządowych 
komisji etycznych.  

 
[2. Beneficjent (beneficjenci) jest zobowiązany (są zobowiązani) zapewnić, aby w przypadku 

przeprowadzenia przeglądu etycznego przez Komisję, badania realizowane w ramach projektu były 
w pełni zgodne z następującymi dodatkowymi wymaganiami wynikającymi z przeglądu etycznego: 

 
Tekst zawierający wyraźne wnioski operacyjne z przeglądu etycznego.] 

                                                 
2 Decyzje Rady w sprawie poszczególnych programów : 2006/971/WE w sprawie programu „Współpraca”, 2006/972/WE w sprawie programu 
„Pomysły”, 2006/973/WE w sprawie programu „Ludzie”, 2006/974/WE w sprawie programu „Możliwości” oraz 2006/976/Euratom w sprawie programu 
„Euratom”. 
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16.  BADANIA KLINICZNE (dotyczy badań biomedycznych z udziałem ludzi)  

1. Beneficjent (beneficjenci) przedkłada (przedkładają) Komisji oświadczenie potwierdzające, że 
otrzymał (otrzymali) pozytywną opinię właściwej komisji etycznej (komisji etycznych) oraz, stosownie 
do sytuacji, wymagane przepisami zezwolenia właściwych organów krajowych danego kraju przed 
rozpoczęciem badań biomedycznych z udziałem ludzi.  

 
2. (W przypadku badań biomedycznych z udziałem ludzi, obejmujących badania kliniczne lub inne 

próby) Komisja w żadnym przypadku nie może być uznawana za sponsora badań klinicznych w 
rozumieniu dyrektywy 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w 
sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, 
odnoszących się do wdrożenia zasady dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych 
produktów leczniczych, przeznaczonych do stosowania przez człowieka.  

 
Załącznik I musi wskazywać nazwę (nazwy) ewentualnego sponsora (ewentualnych sponsorów).  

 
W przypadku badań nie objętych przepisami dyrektywy 2001/20/WE, załącznik I musi wskazywać 
nazwisko osoby lub nazwę organizacji odpowiedzialnej za rozpoczęcie, koordynację oraz 
monitorowanie badań. 

 
 
17.  POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z 

ZAPEWNIENIEM NIEODPŁATNEGO DOSTĘPU DO USŁUG NAUKOWYCH POPRZEZ SIEĆ 
KOMUNIKACYJNĄ  
A: Zobowiązania w zakresie realizacji 
Oprócz realizacji pozostałych postanowień niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu beneficjent 
odpowiedzialny za zapewnienie dostępu do infrastruktury lub instalacji, zgodnie z załącznikiem I – 
dostawca dostępu – jest zobowiązany: 

a) zapewnić nieodpłatny dostęp do usług naukowych opisanych w załączniku I poprzez sieć 
komunikacyjną; 

b) zlecić przeprowadzanie cyklicznej oceny usług oferowanych środowisku naukowemu 
zewnętrznej radzie złożonej z międzynarodowych ekspertów w danej dziedzinie wyznaczonych 
za pisemną zgodą Komisji przez konsorcjum.  

B: Postanowienia finansowe 
Wsparcie finansowe [Unii] [Euratom] na rzecz kosztów dostępu nie może przekraczać 20 % kosztów 
funkcjonowania instalacji zapewniającej dostęp w trakcie projektu, z wyłączeniem inwestycji kapitałowych 
w infrastrukturę. 

 

18.  DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY ELEKTRONICZNEJ 

Definicje 
Oprócz definicji zawartych w art. II.1, w odniesieniu do umowy w sprawie przyznania grantu stosuje 
się następujące definicje: 
 
Zdolność do transmisji danych: oznacza układ jednego obwodu lub większej liczby obwodów 
pozwalający na transmisję strumieni danych w trybie dwukierunkowym pomiędzy określonymi 
punktami końcowymi, jak określono w załączniku I. 
 
Usługi w zakresie transmisji danych: oznacza inne działania przewidziane w art. II.16 mające na celu 
zapewnienie zdolności transmisji danych. 
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Postanowienia finansowe 
W drodze odstępstwa od art. II.16, dla celów ciągłego świadczenia oraz uaktualniania wymaganych 
usług w zakresie transmisji danych określonych w załączniku I, maksymalna stawka zwrotu wynosi 
50 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych. 

 

19.  OGRANICZENIE KOSZTÓW POŚREDNICH DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH/ INFRASTRUKTURY 
ORAZ FAZY PRZYGOTOWAWCZEJ 

Zwrot kosztów pośrednich związanych z działaniami w zakresie koordynacji i wsparcia, z wyjątkiem 
kosztów związanych z zarządzaniem tymi działaniami, jest ograniczony do 7 % bezpośrednich kosztów 
kwalifikowalnych związanych z tymi działaniami, z wyłączeniem bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów 
podwykonawstwa i zasobów udostępnionych przez osoby trzecie, które to zasoby nie są wykorzystywane 
na terenie beneficjenta.  

 

20.  WYPŁATA PIERWSZEJ RATY FINANSOWANIA WSTĘPNEGO (dotyczy DG TREN) 

Niezależnie od art. 6, finansowanie wstępne zostanie wypłacone koordynatorowi w terminie 45 dni od 
daty powiadomienia Komisji o przystąpieniu do umowy w sprawie przyznania grantu wszystkich 
beneficjentów wymienionych w art. 1.1. 

 

21.  INFORMACJE LUB DANE NIEJAWNE BĄDŹ MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE3 (dotyczy projektów 
związanych z bezpieczeństwem) 

W przypadku gdy wykorzystywana istniejąca wiedza ma postać informacji niejawnych, lub oczekuje się, 
że nowa wiedza będzie stanowiła informacje niejawne lub powstała nowa wiedza stanowi informacje 
niejawne, lub gdy w celu transferu materiałów lub substancji niebezpiecznych wymagane jest zezwolenie 
na wywóz lub transfer4 lub gdy dany temat podlega określonym krajowym lub europejskim ograniczeniom 
prawnym w zakresie bezpieczeństwa, do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu należy załączyć 
klauzulę poufności (Security Aspect Letter – SAL), która stanowi integralną część załącznika I. 

 
22.  TRAKTOWANIE DANYCH LUB INFORMACJI POUFNYCH BĄDŹ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH 

(dotyczy projektów związanych z bezpieczeństwem) 
1. Każdy beneficjent jest zobowiązany spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa przewidziane w 

klauzuli poufności (SAL) załączonej do załącznika I do niniejszej umowy w sprawie przyznania 
grantu. Komisja może rozwiązać umowę w sprawie przyznania grantu lub zakończyć udział 
beneficjenta (beneficjentów) w projekcie zgodnie z art. II.38 w przypadku niewypełnienia tego 
obowiązku. Działania takie nie stanowią przeszkody dla wszelkich innych działań podjętych na 
podstawie przepisów prawa. 

 
2. SAL obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.  

 
3. Beneficjenci niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu informują Komisję za pośrednictwem 

koordynatora o wszelkich zmianach wymagań bezpieczeństwa, które następują w trakcie realizacji 
                                                 
3 „Materiały niebezpieczne” oznaczają materiały lub substancje wrażliwe lub o niebezpiecznych właściwościach, które w przypadku ich publicznego 
udostępnienia mogłyby powodować zagrożenie dla zdrowia publicznego lub bezpieczeństwa obywateli lub które mogłyby negatywnie wpłynąć na 
interesy bezpieczeństwa narodowego zainteresowanych państw lub stanowiłyby innego rodzaju ryzyko, włączając towary niebezpieczne wysokiego 
ryzyka, oraz odpowiednio, materiały lub substancje, których przeładunek lub transport podlega specjalnym zasadom bezpieczeństwa i ochrony na 
poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym, np. materiały wrażliwe i niebezpieczne w postaci materiałów biologicznych, chemicznych, 
nuklearnych, radioaktywnych lub wybuchowych. 
 
4 „Substancje” oznaczają pierwiastki chemiczne i ich związki występujące w postaci naturalnej lub powstałe w wyniku produkcji przemysłowej zgodnie z 
dyrektywą Rady 76/769/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. L 
262 z 27.9.1976, s. 201-203). 
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projektu. Każda zmiana musi zostać wprowadzona do SAL w formie poprawki zgodnej z zasadami 
dotyczącymi zmian załącznika I. 

 
4. W przypadku gdy beneficjent nie jest w stanie spełnić podwyższonych wymagań bezpieczeństwa, 

umowa w sprawie przyznania grantu zostaje rozwiązana. 

5. Beneficjenci są zobowiązani zapewnić, aby podwykonawca lub inna osoba trzecia spełniał/spełniała 
wymagania bezpieczeństwa określone w SAL.  

 

23.  DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OPRACOWANIA WYSOCE NIEZAWODNYCH MOŻLIWOŚCI 
MAJĄCYCH WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI EUROPY (dotyczy projektów 
związanych z bezpieczeństwem) 

Niezależnie od postanowień art. II.16 ust. 1, w przypadku działań w zakresie badań i rozwoju 
technologicznego związanych z kwestiami bezpieczeństwa wkład finansowy Unii może osiągnąć 
maksymalnie 75 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych w odniesieniu do wszystkich beneficjentów, w 
przypadku prac prowadzonych w dziedzinach skierowanych do rynku o bardzo ograniczonych rozmiarach 
i zagrożonych „niepowodzeniem rynkowym” oraz w przypadku przyspieszonego opracowywania sprzętu 
w odpowiedzi na nowe zagrożenia.  
 

24.  OGRANICZENIE UPOWSZECHNIANIA NOWEJ WIEDZY POZA KONSORCJUM ZE WZGLĘDÓW 
BEZPIECZEŃSTWA (dotyczy projektów związanych z bezpieczeństwem) 

Nowa wiedza powstała w trakcie realizacji projektu nie może być upowszechniana wśród podmiotów 
prawnych istniejących poza konsorcjum, chyba że beneficjenci i Komisja ustalą inaczej.  
 
Zasada ta dotyczy również podmiotów powiązanych lub spółek matek. 

 

25. PODWYKONAWSTWO W RAMACH GRANTU NA RZECZ Z GÓRY OKREŚLONYCH 
BENEFICJENTÓW5 (dotyczy projektów związanych z przestrzenią kosmiczną) 

Artykuł II.7 umowy w sprawie przyznania grantu otrzymuje następujące brzmienie:  
 
1.  Podwykonawca jest osobą trzecią, która podpisała umowę na warunkach handlowych z jednym 

beneficjentem lub kilkoma beneficjentami w celu realizacji części zadań związanych z projektem.  
 
 W przypadku gdy beneficjent zawiera umowę podwykonawstwa, której przedmiotem jest realizacja 

części zadań związanych z projektem, pozostaje on związany swoimi zobowiązaniami wobec Komisji 
i pozostałych beneficjentów na podstawie umowy w sprawie przyznania grantu i ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za realizację projektu i za jej zgodność z postanowieniami umowy w sprawie 
przyznania grantu.  

Postanowienia niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu obowiązujące podwykonawców mają 
również zastosowanie do audytorów zewnętrznych, którzy poświadczają sprawozdania finansowe lub 
metodykę. 

2.  W przypadku gdy zaistnieje konieczność, aby beneficjenci zlecili podwykonawstwo określonych 
elementów prac, spełnione muszą zostać następujące warunki:  

                                                 
5 Dotyczy projektów dotyczących przestrzeni kosmicznej w przypadku beneficjentów wymienionych w konkretnych programach oraz/lub programach 
prac „Przestrzeń kosmiczna” zgodnie z art. 14 Zasad uczestnictwa (dalej „z góry ustaleni beneficjenci”), mających zastosowanie do grantu w ramach 
systemu finansowania działań w zakresie koordynacji i wsparcia. 
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- całkowita ogólna kwota umów podwykonawstwa nie może przekraczać 85 % całkowitych 
kwalifikowalnych kosztów projektu; 

- korzystanie z podwykonawstwa musi zostać należycie uzasadnione i szczegółowo opisane w 
załączniku I, z uwzględnieniem charakteru projektu i kwestii koniecznych do jego realizacji; 

- korzystanie z podwykonawstwa przez beneficjenta nie może mieć wpływu na prawa i obowiązki 
beneficjentów związane z istniejącą i nową wiedzą. 

 
- załącznik I musi zawierać informacje na temat zadań będących przedmiotem podwykonawstwa, a 

także oszacowanie kosztów. 

3.  Każda umowa podwykonawstwa, której koszty mają być zgłoszone jako koszty kwalifikowalne, musi 
być zawierana zgodnie z zasadami najlepszej jakości w stosunku do ceny, przejrzystości i równego 
traktowania. Zasady regulujące procedury zawierania umów podwykonawstwa podlegają 
wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Komisję i stanowią część załącznika I. 

Możliwe do przyjęcia są również umowy podwykonawstwa zawarte na podstawie umów ramowych 
zawartych między beneficjentem a podwykonawcą przed rozpoczęciem projektu zgodnie ze zwykłymi 
zasadami zarządzania stosowanymi przez beneficjenta.  

4.  Beneficjenci mogą korzystać z zewnętrznych usług wsparcia w celu uzyskania pomocy przy 
mniejszych zadaniach, które same w sobie nie stanowią zadań projektu określonych w załączniku I.  

5.  Komisja oraz Trybunał Obrachunkowy mają prawo do wykonywania swoich uprawnień w zakresie 
kontroli dokumentów i kontroli na miejscu w odniesieniu do wszystkich beneficjentów i 
podwykonawców, którzy otrzymali finansowanie ze środków Unii. 

26.  POWIĘKSZENIE KONSORCJUM (dotyczy projektów związanych z przestrzenią kosmiczną) 

Niezależnie od zobowiązań konsorcjów wymienionych w art. II.35, zasady i procedury regulujące tego 
typu zaproszenia do składania wniosków podlegają wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Komisję, do 
której należy zwrócić się przynajmniej 90 dni przed opublikowaniem zaproszenia. 

27.  RACHUNEK BANKOWY PRZEZNACZONY SPECJALNIE NA POTRZEBY PROJEKTU (dotyczy 
projektów związanych z bezpieczeństwem) 

Rachunek bankowy, o którym mowa w art. 5.3, jest przeznaczony specjalnie na potrzeby projektu. 

28.  PRAWO DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z DANYCH DLA CELÓW UNII EUROPEJSKIEJ (dotyczy 
projektów związanych z przestrzenią kosmiczną) 

Unii przysługują prawa dostępu do informacji uzyskanych specjalnie na potrzeby projektu oraz do nowej 
wiedzy na potrzeby opracowywania, realizacji i monitorowania polityki unijnej związanej ze środowiskiem i 
bezpieczeństwem. Prawa dostępu przyznawane są nieodpłatnie. 
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29.  PRAWA DOSTĘPU DO NOWEJ WIEDZY NA POTRZEBY POLITYKI I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI 
NOWEJ WIEDZY (dotyczy badań w zakresie środowiska) 

1. Projekt powinien zapewnić, aby protokoły i plany gromadzenia i przechowywania danych były zgodne 
z polityką Unii Europejskiej w zakresie danych. 

 
2. Instytucje i organy Unii Europejskiej mają prawa dostępu do nowej wiedzy na potrzeby 

opracowywania, realizacji i monitorowania polityki w dziedzinie ochrony środowiska. Te prawa 
dostępu przyznawane są przez beneficjenta nieodpłatnie. 

 
3. W przypadku gdy nowa wiedza nie będzie dłużej wykorzystywana przez danego beneficjenta ani 

przenoszona, beneficjent informuje o tym Komisję. W takim przypadku Komisja może zażądać 
przeniesienia praw własności do tej nowej wiedzy na Unię Europejską. Przeniesienie to odbywa się 
nieodpłatnie bez ograniczeń co do wykorzystywania i upowszechniania. 

 

30.  WYDZIAŁY/INSTYTUTY ITD. W RAMACH PODMIOTU PRAWNEGO, KTÓRE SĄ W STANIE 
OKREŚLIĆ FAKTYCZNE KOSZTY POŚREDNIE, W SYTUACJI GDY PODMIOT PRAWNY (JAKO 
CAŁOŚĆ) NIE JEST W STANIE TEGO DOKONAĆ 

[Nazwa wydziału/instytutu itd.], stanowiący integralną część [beneficjenta] [osoby trzeciej określonej w 
klauzuli specjalnej 10] [nazwa beneficjenta/osoby trzeciej] posiada analityczny system księgowy 
umożliwiający identyfikację jego faktycznych kosztów pośrednich. Dlatego bez uszczerbku dla 
postanowień art.. II.15 ust. 3 [nazwa wydziału/instytutu itd.] może deklarować koszty pośrednie w ramach 
umów o przyznanie grantu 7 PR w oparciu o swoje faktyczne koszty pośrednie, pomimo faktu, że 
[beneficjent] [osoba trzecia określona w klauzuli specjalnej 10] wybrał[a] stawkę zryczałtowaną. 

 
 

31. WKŁAD DO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO 

Niezależnie od postanowień art. 6 finansowanie wstępne, o którym mowa w tym artykule, jest wypłacane 
koordynatorowi według następujących zasad: 

 
- pierwsza rata finansowania wstępnego w wysokości [podać kwotę przewidzianą w art. 6 ust. 1 

pomniejszoną o wkład beneficjentów do Funduszu Gwarancyjnego] EUR w terminie 45 dni od daty 
wejścia w życie niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu, 

 
- druga rata finansowania wstępnego w wysokości [wkład beneficjentów do Funduszu 

Gwarancyjnego, podać kwotę przewidzianą w art. 6 ust. 2] EUR wpłacona przez Komisję w imieniu 
beneficjentów do Funduszu Gwarancyjnego, o którym mowa w art. II.20, po ustanowieniu Funduszu 
przez Komisję i po powierzeniu zarządzania finansowego Funduszem bankowi – depozytariuszowi. 

 
 

32. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KOSZTAMI 

1. Wszystkie odniesienia do beneficjentów lub konsorcjum lub koordynatora w niniejszej umowie w 
sprawie przyznania grantu oraz w załącznikach do niej należy interpretować jako odniesienia do 
beneficjenta. 

 
2. Do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu nie ma zastosowania próg płatności wynoszący 

90 % przewidziany w art. II.6 ust. 2 . 
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3. W przypadku, gdy zmiana do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu przewiduje zwiększenie 
maksymalnego wkładu finansowego Unii określonego w art. 5.1, wypłacone zostanie dalsze 
finansowanie wstępne. Kwota finansowania wstępnego zostanie ustalona w tekście zmieniającym. 
Artykuł 6 stosuje się z uwzględnieniem niezbędnych zmian. 

 
4. Beneficjent zapewnia, aby do beneficjentów końcowych działań finansowanych przez beneficjenta w 

ramach niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu zastosowanie miały postanowienia art. II.22.  
 

5. Beneficjent stosuje się do następujących warunków przyznawania grantów beneficjentom końcowym: 
 

a)  Każdy grant przyznany beneficjentom końcowym przyczynia się do realizacji ogólnego celu 
europejskiego programu współpracy w zakresie badań naukowo-technicznych (COST), jakim 
jest ustanowienie i utrzymanie międzyrządowego systemu współpracy i kontaktów w odniesieniu 
do europejskich naukowców i działań badawczych finansowanych ze środków krajowych. 

 
b) Procedury przyznawania grantów są otwarte i przejrzyste. Opierają się na zasadach konkurencji 

i polegają zazwyczaj na systemie otwartych zaproszeń do składania wniosków, zawierających 
wyraźnie określone cele i budżet, oraz uwzględniają zewnętrzną wzajemną weryfikację. 
Ostateczna decyzja o przyznaniu grantu jest podejmowana przez Komitet Zarządzający 
Komitetu ds. Działań lub Domeny. Szczegółowy opis procedur znajduje się w załączniku I do 
niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu. 

 
c) Granty są przyznawane dla następujących działań: 

 
 1) Operacje Komitetów ds. Domeny w ramach programu COST 

2) Działania w ramach programu COST (oddolne inicjatywy koordynacji i kontaktów na 
poziomie europejskim, oparte na ciągłym otwartym zaproszeniu do składania wniosków) 

3) Krótkoterminowe delegacje naukowe 
 4) Ośrodki szkoleniowe 
 5) Upowszechnianie i publikacja wyników badań naukowych 

6) Jakiekolwiek inne powiązane działania uzgodnione przez strony i określone w załączniku 
I do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu 

 
d) Maksymalne kwoty wsparcia finansowego udzielonego beneficjentom końcowym są określone w 

załączniku I do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu. 
 
 

33. INFORMACJE LUB DANE POUFNE LUB NIEJAWNE LUB MATERIAŁY NIEBEZBIECZNE W związku 
z art. II.9. Poufność (w odniesieniu do projektów związanych z bezpieczeństwem) 

 
Artykuł II.9 umowy w sprawie przyznania grantu otrzymuje następujące brzmienie: 

 
1. W trakcie realizacji projektu oraz przez okres pięciu lat od jej zakończenia bądź przez dowolny inny 

ustalony w umowie konsorcjum okres następujący po tym terminie, beneficjenci zobowiązują się do 
zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich danych, dokumentów lub innych materiałów 
określonych jako poufne w związku z realizacją projektu („informacje poufne”). Komisja zobowiązuje 
się do zachowania poufności informacji poufnych przez pięć lat od zakończenia realizacji projektu. 
Na należycie uzasadniony wniosek beneficjenta, Komisja może zgodzić się na przedłużenie tego 
okresu w odniesieniu do konkretnych informacji poufnych. 

 
W przypadku gdy informacje poufne są przekazywane ustnie, ich poufny charakter musi zostać 
potwierdzony na piśmie przez stronę ujawniającą w terminie 15 dni od ujawnienia. 

 
2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w następujących przypadkach: 
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- gdy informacje poufne stały się ogólnie dostępne w sposób inny niż poprzez naruszenie 

zobowiązań do zachowania poufności; 
 

- gdy strona ujawniająca poinformowała następnie beneficjenta końcowego, że informacje poufne 
straciły charakter poufny; 

 
- gdy informacje poufne zostały następnie przekazane beneficjentowi końcowemu bez 

zobowiązania do zachowania poufności tych informacji przez osobę trzecią, która jest w ich 
posiadaniu zgodnie z prawem oraz nie jest zobowiązana do zachowania ich poufności. 

 
3. Beneficjenci zobowiązują się wykorzystywać tego rodzaju informacje poufne wyłącznie w związku z 

realizacją projektu, chyba że przyjęto inne ustalenia ze stroną ujawniającą. 
 

4. Niezależnie od poprzedzających ustępów, przetwarzanie danych, dokumentów lub innych informacji, 
które wymagają ochrony przed nieupoważnionym ujawnieniem i które zostały oznaczone jako 
niejawne („informacje niejawne”) musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, 
prawa Wspólnoty Europejskiej, Unii Europejskiej lub prawa międzynarodowego, w tym z 
wewnętrznymi przepisami Komisji w zakresie przetwarzania informacji niejawnych. Obowiązek ten 
dotyczy również materiałów lub substancji niebezpiecznych, a także wszelkich informacji lub 
materiałów podlegających ograniczeniom ze względów bezpieczeństwa lub kontroli eksportu lub 
przekazywania. W przypadku gdy beneficjent ma siedzibę w państwie trzecim, lub jest organizacją 
międzynarodową i państwo to lub organizacja zawarły z Unią lub z Euratom specjalną umowę 
dwustronną w dziedzinie bezpieczeństwa, obejmującą przetwarzanie i przekazywanie materiałów 
niebezpiecznych, ta umowa dwustronna również ma zastosowanie. Beneficjenci zapewniają, że 
umowa konsorcjum zawarta pomiędzy nimi spełnia odpowiednie przepisy prawa w zakresie 
bezpieczeństwa. 

 
 

34. PROJEKT OBEJMUJĄCY KOORDYNACJĘ Z INNYM PROJEKTEM FINANSOWANYM PRZEZ 
PAŃSTWO TRZECIE JAKO WYNIK ZAPROSZENIA SKOORDYNOWANEGO Z TYM PAŃSTWEM 
TRZECIM  

 
1. Projekt jest skoordynowany z projektem z państwa trzeciego pod nazwą [podać nazwę projektu z 

państwa trzeciego], opisanym w załączniku I („projekt z państwa trzeciego”). 
 

2. Porozumienie o koordynacji 
Uznaje się, że beneficjenci zawarli porozumienie o koordynacji z partnerami projektu z państwa 
trzeciego, które musi być zgodne z postanowieniami niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu i 
umowy konsorcjum. Porozumienie o koordynacji obejmuje między innymi: 
 
i. wewnętrzną organizację współpracy pomiędzy projektami włącznie z procedurami podejmowania 
decyzji; 
 
ii. przepisy dotyczące praw własności intelektualnej (np. dotyczące ochrony, upowszechniania, 
wykorzystywania i praw dostępu); 
 
iii. rozstrzyganie sporów wewnętrznych, w tym przypadków nadużycia uprawnień; 
 
iv. ustalenia dotyczące odpowiedzialności, odszkodowań i poufności pomiędzy partnerami. 

 
3. Rozwiązanie umowy 

Oprócz przypadków określonych w art. II.38, Komisja może rozwiązać umowę w sprawie przyznania 
grantu: 
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jeżeli projekt z państwa trzeciego nie zostanie rozpoczęty najpóźniej w dniu określonym w załączniku 

I. W tym przypadku żadne koszty poniesione przez konsorcjum w ramach projektu nie mogą być 
zatwierdzone lub przyjęte jako kwalifikujące się do zwrotu przez [Unię][Euratom]. Wszelkie 
finansowanie wstępne przekazane konsorcjum i wszelkie narosłe odsetki od finansowania 
wstępnego muszą być w całości zwrócone Komisji.  

 
jeżeli odpowiedni projekt z państwa trzeciego został zakończony lub nie spełnia już zobowiązań 

technicznych i gospodarczych określonych w załączniku I. 
W obu przypadkach ma zastosowanie procedura opisana w art. II.38. 

 
 

35.  KLAUZULA DOTYCZACA ARBITRAŻU, STOSOWANA WYŁĄCZNIE NA ŻĄDANIE PODMIOTÓW NIE 
OTRZYMUJĄCYCH WKŁADU FINANSOWEGO [UNII] [EURATOM], KTÓRE POSIADAJĄ SIEDZIBĘ 
W PAŃSTWIE TRZECIM NIESTOWARZYSZONYM W RAMACH 7. PR I KTÓRE PRZEZ WZGLĄD NA 
PRAWO KRAJOWE NIE PODLEGAJĄ JURYSDYKCJI TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII 
EUROPEJSKIEJ 

1. Wszelkie spory pomiędzy [Unią] [Euratom] a [nazwa beneficjenta] (zwanymi na potrzeby niniejszego 
artykułu indywidualnie „Stroną” a łącznie „Stronami”), dotyczące umowy w sprawie przyznania 
grantu, które nie mogą zostać rozstrzygnięte polubownie, zostaną skierowane do arbitrażu zgodnie z 
niżej określoną procedurą. 
 

2. Strony mogą powołać jednego arbitra wyznaczonego w drodze obopólnego porozumienia. Jeżeli nie 
osiągnięto porozumienia, powołana zostanie komisja arbitrażowa składająca się z trzech arbitrów. W 
tym przypadku każda ze Stron wyznacza jednego arbitra. Obaj arbitrzy wyznaczeni w ten sposób 
wybierają trzeciego arbitra, który będzie przewodniczył komisji arbitrażowej. 
 
Każda ze Stron powiadamia druga Stronę o swoim zamiarze skierowania sporu do arbitrażu, 
wyznaczając w tym samym dokumencie swego arbitra. Jeżeli w terminie jednego miesiąca od 
otrzymania powiadomienia przez Stronę o wyznaczeniu arbitra druga Strona nie powiadomi 
pierwszej Strony o wyznaczonym przez siebie arbitrze, pierwsza Strona może zażądać, by drugiego 
arbitra wyznaczył Sekretarz Generalny Stałego Trybunału Arbitrażowego. 
 

3. W terminie jednego miesiąca od wyznaczenia arbitrów Strony uzgadniają zakres uprawnień i 
obowiązków komisji arbitrażowej, w tym jej regulamin. Jeżeli w tym terminie nie osiągnięto 
porozumienia, a także w odniesieniu do wszelkich spraw nieobjętych przedmiotowym zakresem i 
obowiązkami, ma zastosowanie Regulamin Stałego Trybunału Arbitrażowego postępowania 
arbitrażowego dla organizacji międzynarodowych i państw lub organizacji międzynarodowych i 
podmiotów prywatnych, zależnie od charakteru odnośnych podmiotów.  
 

4 Postępowanie arbitrażowe odbywa się w Brukseli. 
 

5.  Przy rozstrzyganiu sporu arbiter lub komisja arbitrażowa stosują postanowienia umowy w sprawie 
przyznania grantu, dokumenty [Euratom] [Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej] dotyczące 7. 
PR, rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego i jego przepisy 
wykonawcze oraz inne przepisy prawa [Euratom i Unii Europejskiej] [Wspólnoty Europejskiej i Unii 
Europejskiej], a także, na zasadzie pomocniczości, przepisy prawa [państwo, w którym znajduje się 
siedziba urzędnika zatwierdzającego odpowiedzialnego w ramach przepisów wewnętrznych za 
wykonanie budżetu ogólnego Unii Europejskiej]. Arbiter lub komisja arbitrażowa podają w swoim 
rozstrzygnięciu szczegółowe uzasadnienie swojej decyzji. 
 

6. Decyzja arbitrażowa jest ostateczna i wiążąca obie Strony, które niniejszym wyraźnie zgadzają się na 
rezygnację z odwołania lub rewizji. 
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7. Koszty, włączając w to wszelkie odpowiednie opłaty uiszczone przez Strony arbitrażu w ramach 
niniejszej procedury, zostaną podzielone między Strony przez arbitra lub komisję arbitrażową. 
 

8. Językiem stosowanym w postępowaniu arbitrażowym jest język angielski. 
 

36. BRAK SPRZECIWU KOMISJI ODNOŚNIE DO PRZENIESIENIA PRAWA WŁASNOŚCI LUB 
UDZIELENIA WYŁĄCZNEJ LICENCJI PRZEZ BENEFICJENTÓW NIE OTRZYMUJĄCYCH 
FINANSOWANIA 

Niezależnie od postanowień art. II.27 ust. 4 i art. II.32 ust. 8, Komisja nie zgłasza sprzeciwu w stosunku 
do planowanego przez beneficjentów, którzy nie otrzymują wkładu finansowego [Unii] [Euratom], 
przeniesienia prawa własności do nowej wiedzy lub udzielenia wyłącznej licencji na nową wiedzę stronie 
trzeciej posiadającej siedzibę w państwie trzecim niestowarzyszonym w ramach siódmego programu 
ramowego, o ile planowane przeniesienie lub udzielenie licencji dotyczy nowej wiedzy opracowanej przez 
nich.  
 

36TER (w odniesieniu do projektów związanych z bezpieczeństwem) BRAK SPRZECIWU 
KOMISJI ODNOŚNIE DO PRZENIESIENIA PRAWA WŁASNOŚCI LUB UDZIELENIA WYŁĄCZNEJ 
LICENCJI PRZEZ BENEFICJENTÓW NIE OTRZYMUJĄCYCH FINANSOWANIA 

Niezależnie od postanowień art. II.27 ust. 4 i art. II.32 ust. 8, Komisja nie zgłasza sprzeciwu w 
stosunku do planowanego przeniesienia prawa własności do nowej wiedzy lub udzielenia 
wyłącznej licencji na nową wiedzę stronie trzeciej posiadającej siedzibę w państwie trzecim 
niestowarzyszonym w ramach siódmego programu ramowego przez beneficjentów mających 
siedzibę w tym państwie trzecim, którzy nie otrzymują wkładu finansowego Unii, o ile planowane 
przeniesienie lub udzielenie licencji dotyczy nowej wiedzy opracowanej przez nich w oparciu o 
swoją istniejącą wiedzę. 

 

37. PRAWA DOSTĘPU DO NOWEJ WIEDZY DLA CELÓW EURATOM  

Euratom posiada nieodpłatnie prawa dostępu do nowej wiedzy uzyskanej w ramach projektu na potrzeby 
negocjowania, zawierania umów międzynarodowych w sprawie badań i współpracy w dziedzinie energii 
jądrowej i uczestniczenia w nich. Te prawa dostępu obejmują prawa do udzielania podlicencji w 
odniesieniu do tej nowej wiedzy stronom trzecim uczestniczącym zgodnie z odnośną umowa o 
współpracy. 

 
 

38. SZCZEGÓLNY PRZYPADEK, GDY KOORDYNATOREM SĄ SZKOŁY ŚREDNIE, UCZELNIE WYŻSZE 
LUB PODMIOTY PUBLICZNE, A „UPOWAŻNIENIE DO ADMINISTROWANIA” UDZIELONE ZOSTAŁO 
OSOBIE TRZECIEJ UTWORZONEJ LUB KONTROLOWANEJ PRZEZ KOORDYNATORA LUB Z NIM 
POWIĄZANEJ 

Rachunek bankowy wymieniony w art. 5 jest rachunkiem bankowym, [podać stronę trzecią posiadającą 
„upoważnienie do administrowania”]. Wkład finansowy [Unii] [Euratom] jest wypłacany na rzecz [podać 
stronę trzecią posiadającą „upoważnienie do administrowania”], która otrzymuje go w imieniu 
koordynatora, który z kolei otrzymuje płatność w imieniu konsorcjum. Dokonanie płatności finansowego 
wkładu [Unii] [Euratom] na rzecz tego podmiotu zwalnia Komisję ze spoczywającego na niej obowiązku 
dokonania płatności.  

 
Koordynator może delegować zadania wymienione w art. II.2 ust. 3 lit. a), b) i c) temu podmiotowi. 
Koordynator ponosi wyłączną odpowiedzialność za wkład finansowy [Unii] [Euratom] i za zgodność z 
postanowieniami umowy w sprawie przyznania grantu. 
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39. OTWARTY DOSTĘP (DOTYCZY OBSZARÓW TEMATYCZNYCH „ZDROWIE”, „ENERGIA”, 
„ŚRODOWISKO (W TYM „ZMIANY KLIMATU)”, „TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I 
KOMUNIKACYJNE” (WYZWANIA 2 I 4) ORAZ „NAUKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE I 
HUMANISTYCZNE”, A TAKŻE DLA DZIAŁAŃ „INFRASTRUKTURY BADAWCZE" (E-
INFRASTRUKTURY) ORAZ „NAUKA W SPOŁECZEŃSTWIE”) 

Oprócz przestrzegania przepisów art. II.30 ust. 4, beneficjenci składają w repozytorium instytucjonalnym 
lub tematycznym kopię elektronicznej opublikowanej wersji lub ostatecznego, przyjętego do publikacji 
manuskryptu publikacji naukowej dotyczącej nowej wiedzy, opublikowanej przed lub po przedstawieniu 
sprawozdania końcowego, z chwilą jej opublikowania.  

Beneficjenci zobowiązani są dołożyć wszelkich starań, by zapewnić wszystkim swobodny dostęp drogą 
elektroniczną do kopii w wersji elektronicznej znajdującej się w tym repozytorium: 
- bezzwłocznie, jeżeli publikacja naukowa jest opublikowana na zasadzie „otwartego dostępu”, tj. jeżeli jej 

wersja elektroniczna jest także bezpłatnie udostępniana przez wydawcę, lub 
- w terminie [X6] miesięcy od opublikowania. 

40. UPOWSZECHNIANIE NOWEJ WIEDZY (KLAUZULA SZCZEGÓLNA DOTYCZĄCA TEMATU „NAUKA 
W SPOŁECZEŃSTWIE” – DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ 
KOORDYNACYJNYCH I WSPIERAJĄCYCH, JEŚLI SĄ ONE PRZEWIDZIANE W PROGRAMIE PRAC) 

Komisja jest upoważniona do publikacji wszelkiej nowej wiedzy upowszechnianej przez konsorcjum w 
jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku, w szczególności za pośrednictwem działającego w jej 
imieniu dostawcy informacji na poziomie europejskim. Aby zwiększyć dostępność tej nowej wiedzy dla 
stron trzecich, Komisja może dokonywać jej adaptacji w dowolny sposób, w tym poprzez dokonywanie jej 
tłumaczeń. Strony trzecie mogą bezpłatnie wykorzystywać tę opublikowaną nową wiedzę do 
niehandlowych celów edukacyjnych. 

 
Aby zapewnić realizację powyższych celów, konsorcjum, działając poprzez koordynatora, po 
upowszechnieniu wszelkiej nowej wiedzy przekazuje Komisji jej kopię elektroniczną oraz zapewnia 
uzyskanie wszelkich niezbędnych upoważnień i dopilnowuje, by nie przyjmować zobowiązań prawnych, 
które stałyby w sprzeczności z niniejszą klauzulą. 
 

41.  DODATKOWE UMOWY W SPRAWIE PRZYZNANIA GRANTU 

1. Oprócz postanowień zawartych w art. II.1, do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu stosuje 
się następujące definicje: 

a) dodatkowa umowa w sprawie przyznania grantu oznacza umowę zawartą z Unią w odniesieniu do 
prac dodatkowych, uzupełniających projekt, o których mowa w ust. 2 poniżej; 

b) dodatkowy beneficjent oznacza beneficjenta dodatkowej umowy w sprawie przyznania grantu 
towarzyszącej niniejszej umowie w sprawie przyznania grantu. 

2. Niniejsza umowa w sprawie przyznania grantu jest umową dodatkową, towarzyszącą [umowie 
(umowom) w sprawie przyznania grantu: numer, tytuł/koordynator] [umowa (umowy) w sprawie 

                                                 
6 Liczba X wynosi 6 miesięcy w obszarach tematycznych „Zdrowie", „Energia", „Środowisko (w tym zmiany klimatu)" oraz 
„Technologie informacyjne i komunikacyjne" (wyzwania 2 i 4) oraz dla działania „Infrastruktury badawcze" (e-infrastruktury), 
a 12 miesięcy w obszarze tematycznym „Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne" i dla działania „Nauka w 
społeczeństwie". 
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przyznania grantu zawarta(-e) w wyniku rozstrzygnięcia przetargu (przetargów) [nazwa przetargu 
(nazwy przetargów)]].  

3. Dodatkowi beneficjenci posiadają takie same prawa i obowiązki, jak beneficjenci zgodnie z 
postanowieniami artykułów II.32, II.33 oraz II.34 załącznika II {Prawa dostępu}. W przypadku 
dodatkowych beneficjentów takie prawa i obowiązki są jednak ograniczone do nowej wiedzy, nie 
obejmują natomiast wiedzy istniejącej. Dodatkowi beneficjenci nie są członkami konsorcjum w 
rozumieniu niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu. 

4. Koordynator przedkłada koordynatorowi(koordynatorom) dodatkowej umowy (dodatkowych umów) w 
sprawie przyznania grantu kopie sprawozdań wspomnianych w artykułach II.4.1 a), II.4.2 a) oraz 
II.4.2 b) załącznika II. Dodatkowi beneficjenci traktują zawarte w nich informacje zgodnie z 
postanowieniami art. II.9 {Poufność} oraz części C załącznika II {prawa własności intelektualnej, 
wykorzystywanie i upowszechnianie}.  

5. Koordynacja dodatkowych umów w sprawie przyznania grantu: 

a) Uznaje się, że dodatkowi beneficjenci zawarli pisemną umowę w sprawie koordynacji 
dodatkowych umów w sprawie przyznania grantu. 

b) W trosce o spójność prac podejmowanych na mocy dodatkowych umów w sprawie przyznania 
grantu beneficjenci mają obowiązek powołania rad i struktur doradczych i uczestniczenia w ich 
posiedzeniach z udziałem przedstawicieli stron dodatkowych umów w sprawie przyznania grantu. 
Beneficjenci przedmiotowych dodatkowych umów w sprawie przyznania grantu zadbają wspólnie o 
współpracę i synchronizację swoich prac, w tym również w zakresie takich kwestii jak zarządzanie 
rezultatami badań, wspólne ustalenia zmierzające do normalizacji, zaangażowanie MŚP, kontakty 
z działalnością organów regulacyjnych i politycznych, a także wspólne działania na rzecz 
upowszechniania wiedzy i widoczności publicznej. 
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