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ZAŁĄCZNIK XII  
 
 

H20201 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI ERBN W PRZYPADKU 
DOTACJI O NISKIEJ WARTOŚCI2 (ERBN – JEDEN BENEFICJENT (DOTACJA O 

NISKIEJ WARTOŚCI)) 
 

 Tabela poniżej zawiera instrukcje dotyczące konstruowania szczegółowego wzoru umowy 
o udzielenie dotacji. 

 
 

Uwagi ogólne: 
 
 

 

• oparta na ogólnym wzorze umowy o udzielenie dotacji jednemu 
beneficjentowi 

• tekst:[Agencja][Komisja] należy zastąpić słowem „Agencja”  
• należy wybrać opcje dotyczące dotacji o niskiej wartości (poniżej 60 tys.) 
• należy usunąć opcje dotyczące powiązanych osób trzecich 
• należy usunąć odniesienia/opcje dotyczące Euratomu 
• dotacje ERBN o niskiej wartości będą miały inne załączniki 2 i 4 
• należy dostosować spis treści 
• należy dostosować odniesienia w przypisach 

 
Strony opcje dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 

 
Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 
(ERCEA) („Agencja”) na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję 
Europejską („Komisja”)3, 
 

Załączniki Załączniki dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
 
Załącznik 1: Opis działania  
 
Załącznik 2: Szacunkowy budżet działania  
 
Załącznik 3: Nie dotyczy 
 
Załącznik 4: Wzór sprawozdania finansowego 
 
Załącznik 5: Nie dotyczy  
 
Załącznik 6: Nie dotyczy 
 

                                                 
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 

ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) 
(„rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 w sprawie programu ramowego H2020”) (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, s. 104). 

2  Dotacje ERBN o niskiej wartości służą finansowaniu inicjatyw, działań lub badań, które mogą zwiększyć 
bezpośredni lub pośredni na badania lub naukowców finansowanych przez ERBN. 

3  Tekst wyróżniony kursywą przedstawia opcje do wyboru we wzorze umowy o udzielenie dotacji, które mają 
zastosowanie do niniejszej umowy. 
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ROZDZIAŁ 2 
 
ARTYKUŁ 4 – 
SZACUNKOWY 
BUDŻET I 
PRZESUNIĘCIA 
BUDŻETOWE 

Zmienione postanowienie dla dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego 
beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 4 – SZACUNKOWY BUDŻET I PRZESUNIĘCIA 
BUDŻETOWE 
 
4.1 Szacunkowy budżet 
 
„Szacunkowy budżet” działania będącego przedmiotem umowy jest 

określony w załączniku 2. 
 
Zawiera on kategorię budżetową, szacunkowe koszty kwalifikowalne oraz 
kategorie kosztów (zob. art. 5 i 6). 
 
4.2  Przesunięcia budżetowe  
 
Nie dotyczy 

ROZDZIAŁ 3 
 
ARTYKUŁ 5 – 
KWOTA 
DOTACJI, 
FORMA 
DOTACJI, 
STAWKI 
ZWROTU ORAZ 
KATEGORIE 
KOSZTÓW 

Zmienione postanowienie dla dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego 
beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 5 – KWOTA DOTACJI, FORMA DOTACJI, STAWKI 
ZWROTU ORAZ KATEGORIE KOSZTÓW 
 
5.1 Maksymalna kwota dotacji  
 
Maksymalna kwota dotacji wynosi [wstawić kwotę (podać kwotę 
słownie)] EUR. 
 
5.2 Forma dotacji, stawki zwrotu oraz kategorie kosztów 
 
Dotacja pokrywa 100 % kwalifikowalnych kosztów działania (zob. art. 6) 
(„zwrot kosztów kwalifikowalnych w ramach dotacji”) (zob. załącznik 
2).  
 
Szacowane koszty kwalifikowalne działania to [wstawić kwotę (podać 
kwotę słownie)] EUR. 
 
Kwalifikowalne bezpośrednie i pośrednie koszty działania (zob. art. 6) 
należy deklarować jako płatność ryczałtową określoną w załączniku 2 (tj. 
w kategorii „koszty płatności ryczałtowych”). 
 
5.3  Ostateczna kwota dotacji – Obliczanie 
 
Ostateczna kwota dotacji zależy od rzeczywistego stopnia, w jakim 
działanie zostało zrealizowane zgodnie z warunkami umowy.  
 
Obliczenia kwoty dokonuje Agencja – w momencie dokonywania 
płatności salda końcowego (zob. art. 21) – zgodnie z następującą 
procedurą:  
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Krok 1 – Zastosowanie stawek zwrotu  
 

Krok 2 – Zmniejszenie z powodu niewywiązania się z obowiązków 
 
5.3.1 Krok 1 – Zastosowanie stawek zwrotu kosztów 
kwalifikowalnych 
 
Stawkę zwrotu (zob. art. 5.2) stosuje się do kosztów kwalifikowalnych 
(kosztów płatności ryczałtowej, zob. art. 6) zadeklarowanych przez 
beneficjenta i zatwierdzonych przez Agencję (zob. art. 21). 
 
5.3.2 Krok 2 – Zmniejszenie z powodu niewywiązania się z 
obowiązków innego niż nieprawidłowa realizacja działania – 
Zmniejszona maksymalna kwota dotacji – Obliczanie 
 
Jeżeli kwota dotacji zostaje zmniejszona (zob. art. 43), Agencja oblicza 
zmniejszoną maksymalną kwotę dotacji poprzez odjęcie kwoty 
zmniejszenia (obliczonej proporcjonalnie do stopnia niewywiązania się z 
obowiązków zgodnie z art. 43.2) od maksymalnej kwoty dotacji określonej 
w art. 5.1. 

 
W tym przypadku ostateczna kwota dotacji jest niższą z następujących 
kwot:  
 

- kwoty otrzymanej w kroku 1 lub  
 

- kwoty otrzymanej w kroku 2. 
 

5.4 Skorygowana ostateczna kwota dotacji – Obliczanie 
 
Jeżeli – po dokonaniu płatności salda końcowego (w szczególności po 
przeprowadzeniu kontroli, przeglądów, audytów lub dochodzeń; zob. art. 
22) – Agencja odrzuci koszty (zob. art. 42) lub zmniejszy dotację (zob. art. 
43), oblicza ona „skorygowaną ostateczną kwotę dotacji”.  
  
Kwota ta jest obliczana przez Agencję, na podstawie wyników tych 
ustaleń, w następujący sposób:  
 

- w przypadku odrzucenia kosztów: poprzez zastosowanie stawki 
zwrotu do skorygowanych kosztów kwalifikowalnych 
zatwierdzonych przez Agencję; 

 
- w przypadku zmniejszenia dotacji: proporcjonalnie do stopnia 

niewywiązania się z obowiązków (zob. art. 43.2).  
 
W przypadku odrzucenia kosztów i zmniejszenia dotacji skorygowana 
ostateczna kwota dotacji jest niższą z powyższych dwóch kwot.  
 

ARTYKUŁ 6 – 
KOSZTY 

Zmienione postanowienie dla dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego 
beneficjenta: 
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KWALIFIKOWAL
NE I 
NIEKWALIFIKO
WALNE 

 
ARTYKUŁ 6 – KOSZTY KWALIFIKOWALNE I 
NIEKWALIFIKOWALNE 
 
6.1 Koszty kwalifikowalne 
 
Koszty w kategorii budżetowej: 
 

A. Bezpośrednie i pośrednie koszty działania: 
 
są kwalifikowalne („koszty kwalifikowalne”), jeżeli odpowiadają płatności 
ryczałtowej określonej w załączniku 2 i jeżeli odpowiednie zadania lub 
części działania zostały prawidłowo zrealizowane zgodnie z załącznikiem 
1. 
 
6.2 Koszty niekwalifikowalne  
 
„Koszty niekwalifikowalne” są to: 
 

a) koszty, które nie spełniają określonych powyżej warunków (zob. 
art. 6.1), oraz 
 

b) koszty zwrócone w ramach innych dotacji UE lub Euratomu (w tym 
dotacji udzielanych przez państwo członkowskie i finansowanych z 
budżetu UE lub Euratomu i dotacji udzielanych przez organy inne 
niż Agencja do celów wykonania budżetu UE i Euratomu; w 
szczególności koszty pośrednie, jeżeli beneficjent już otrzymuje 
dotację na działalność finansowaną z budżetu UE lub Euratomu w 
tym samym okresie. 
 

[c) OPCJA dla kategorii kosztów wyraźnie wyłączonych w 
programie prac: [wstawić nazwę wyłączonej kategorii kosztów]].  

 
6.3 Konsekwencje deklarowania kosztów niekwalifikowalnych 
 
Zadeklarowane koszty, które nie są kwalifikowalne, zostają odrzucone 
(zob. art. 42).  
 
Zadeklarowanie takich kosztów może również prowadzić do zastosowania 
dowolnego z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6.  
 

ROZDZIAŁ 4 
 
ARTYKUŁ 7 – 
OGÓLNY 
OBOWIĄZEK 
PRAWIDŁOWEJ 
REALIZACJI 
DZIAŁANIA 
 

Zmienione postanowienie dla dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego 
beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 7 – OGÓLNY OBOWIĄZEK PRAWIDŁOWEJ 

REALIZACJI DZIAŁANIA 
 
7.1  Ogólny obowiązek prawidłowej realizacji działania 
 
Beneficjent musi zrealizować działanie zgodnie z opisem zamieszczonym 
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w załączniku 1 oraz zgodnie z postanowieniami umowy i wszystkimi 
obowiązkami prawnymi wynikającymi ze stosownych przepisów prawa 
unijnego, międzynarodowego i krajowego.  
 
7.2 Skutki niewywiązania się z obowiązków  
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z obowiązku 
prawidłowej realizacji działania (lub jego części) odpowiednie koszty 
zostają uznane za koszty niekwalifikowalne (zob. art. 6) i zostają 
odrzucone (zob. art. 42). 
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z 
innych obowiązków dotacja może zostać zmniejszona (zob. art. 43).  
 
Zadeklarowanie takich kosztów może również prowadzić do zastosowania 
dowolnego z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6.  
 

ARTYKUŁ 8 — 
ZASOBY NA 
POTRZEBY 
REALIZACJI 
DZIAŁANIA — 
OSOBY TRZECIE 
ZAANGAŻOWAN
E W DZIAŁANIE 

Dotacja ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 8 — ZASOBY NA POTRZEBY REALIZACJI 
DZIAŁANIA — OSOBY TRZECIE ZAANGAŻOWANE W 
DZIAŁANIE 
 
Beneficjent musi dysponować odpowiednimi zasobami na potrzeby 
realizacji działania.  
 
Jeżeli jest to niezbędne do realizacji działania, beneficjent może:  
 

- dokonywać zakupu towarów, robót i usług (zob. art. 10) oraz  
 

- zlecać podwykonawcom realizację zadań związanych z działaniem 
opisanych w załączniku 1 (zob. art. 13). 

 
W tych przypadkach beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec 
Agencji za realizację działania. 
 

ARTYKUŁ 10 – 
ZAKUP 
TOWARÓW, 
ROBÓT LUB 
USŁUG 

Zmienione postanowienie dla dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego 
beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 10 – ZAKUP TOWARÓW, ROBÓT LUB USŁUG 
 
10.1  Zasady zakupu towarów, robót lub usług 
 
Jeżeli jest to niezbędne do realizacji działania, beneficjent może 
dokonywać zakupu towarów, robót lub usług.  
 
Beneficjent musi dokonywać takich zakupów przy zapewnieniu jak 
najlepszej relacji jakości do ceny lub, w stosownych przypadkach, 
najniższej ceny. Realizując te działania, musi unikać wszelkich konfliktów 
interesów (zob. art. 35).  
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Beneficjent musi zapewnić Agencji, Komisji, Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) możliwość korzystania z praw 
przysługujących im na mocy art. 22 i 23 także wobec swoich 
wykonawców. 
 
10.2  Skutki niewywiązania się z obowiązków 
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z 
obowiązków wynikających z niniejszego artykułu dotacja może zostać 
zmniejszona (zob. art. 43). 
 
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do 
zastosowania dowolnego z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6. 
 

ARTYKUŁ 11 – 
KORZYSTANIE Z 
WKŁADÓW 
NIEPIENIĘŻNYC
H 
PRZEKAZYWAN
YCH ODPŁATNIE 
PRZEZ OSOBY 
TRZECIE 

Dotacja ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 11 – KORZYSTANIE Z WKŁADÓW 
NIEPIENIĘŻNYCH PRZEKAZYWANYCH ODPŁATNIE PRZEZ 
OSOBY TRZECIE 
 
Nie dotyczy 
 

ARTYKUŁ 12 – 
KORZYSTANIE Z 
WKŁADÓW 
NIEPIENIĘŻNYC
H 
PRZEKAZYWAN
YCH 
NIEODPŁATNIE 
PRZEZ OSOBY 
TRZECIE 

Dotacja ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 12 – KORZYSTANIE Z WKŁADÓW 
NIEPIENIĘŻNYCH PRZEKAZYWANYCH NIEODPŁATNIE 
PRZEZ OSOBY TRZECIE 
 
Nie dotyczy 
 

ARTYKUŁ 13 – 
REALIZACJA 
ZADAŃ 
ZWIĄZANYCH Z 
DZIAŁANIEM 
PRZEZ 
PODWYKONAW
CÓW 

Zmienione postanowienie dla dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego 
beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 13 – REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z 
DZIAŁANIEM PRZEZ PODWYKONAWCÓW 
 
13.1 Zasady zlecania podwykonawstwa zadań związanych z 
działaniem 
 
Jeżeli jest to niezbędne do realizacji działania, beneficjent może zlecać 
podwykonawstwo obejmujące realizację niektórych zadań związanych z 
działaniem opisanych w załączniku 1. 
 
Beneficjent musi zawierać umowy podwykonawstwa przy zapewnieniu jak 
najlepszej relacji jakości do ceny lub, w stosownych przypadkach, 
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najniższej ceny. Realizując te działania, musi unikać wszelkich konfliktów 
interesów (zob. art. 35).  
 
Beneficjent musi zapewnić Agencji, Komisji, Europejskiemu Trybunałowi 
Obrachunkowemu (ETO) oraz Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) możliwość korzystania z praw 
przysługujących im na mocy art. 22 i 23 także wobec swoich 
podwykonawców. 
 
Beneficjent musi dopilnować, by jego obowiązki wynikające z art. 35, 36, 
38 i 46 miały również zastosowanie do podwykonawców. 
 
13.2  Skutki niewywiązania się z obowiązków 
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z 
obowiązków wynikających z niniejszego artykułu dotacja może zostać 
zmniejszona (zob. art. 43).  
 
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do 
zastosowania dowolnego z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6. 
 

ARTYKUŁ 14 – 
REALIZACJA 
ZADAŃ 
ZWIĄZANYCH Z 
DZIAŁANIEM 
PRZEZ 
POWIĄZANE 
OSOBY TRZECIE 

Dotacja ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 14 – REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z 
DZIAŁANIEM PRZEZ POWIĄZANE OSOBY TRZECIE 
 
Nie dotyczy 
 

ARTYKUŁ 15 – 
WSPARCIE 
FINANSOWE NA 
RZECZ OSÓB 
TRZECICH  

Dotacja ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 15 – WSPARCIE FINANSOWE NA RZECZ OSÓB 
TRZECICH 
 
Nie dotyczy 
 

ARTYKUŁ 16 – 
ZAPEWNIANIE 
PONADNARODO
WEGO LUB 
WIRTUALNEGO 
DOSTĘPU DO 
INFRASTRUKTU
RY BADAWCZEJ  

Dotacja ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 16 – ZAPEWNIANIE PONADNARODOWEGO LUB 
WIRTUALNEGO DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY 
BADAWCZEJ  
 
Nie dotyczy 
 

ARTYKUŁ 17 – 
OGÓLNY 
OBOWIĄZEK 
UDZIELANIA 
INFORMACJI 

17.1 Ogólny obowiązek przedstawiania informacji na żądanie  
 
Beneficjent musi przedstawiać – podczas realizacji działania lub później – 
wszystkie informacje wymagane w celu weryfikacji prawidłowej realizacji 
działania i wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy. 

ARTYKUŁ 18 – Zmienione postanowienie dla dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego 
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PRZECHOWYWA
NIE EWIDENCJI 
– DOKUMENTY 
POTWIERDZAJĄ
CE 
 
 

beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 18 – PRZECHOWYWANIE EWIDENCJI – 
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE 
 
18.1. Obowiązek przechowywania ewidencji oraz innych 

dokumentów potwierdzających deklarowane koszty 
 
Beneficjent musi przechowywać – przez okres trzech lat po dokonaniu 
płatności salda końcowego – odpowiednie ewidencje i inne dokumenty 
potwierdzające na potrzeby wykazania, że odpowiednie zadania lub część 
działania zgodnie z opisem w załączniku 1 zostały prawidłowo 
zrealizowane. Beneficjent nie musi wskazywać pokrytych rzeczywistych 
kosztów kwalifikowalnych ani przedstawiać dokumentów 
potwierdzających (np. sprawozdań księgowych) na potrzeby wykazania 
kwoty deklarowanej jako płatność ryczałtowa. 
 
Musi je udostępniać na żądanie (zob. art. 17) lub w kontekście kontroli, 
przeglądów, audytów lub dochodzeń (zob. art. 22).  
 
W trakcie trwania kontroli, przeglądów, audytów, dochodzeń, sporów 
prawnych lub innego dochodzenia roszczeń na podstawie umowy (w tym 
przeniesienia wyników na inne dotacje, zob. art. 22) beneficjent musi 
przechowywać ewidencje i inne dokumenty potwierdzające do czasu 
zakończenia tych procedur. 
 
Beneficjent musi przechowywać oryginalne dokumenty. Dokumenty 
cyfrowe i przekształcone na format cyfrowy są uważane za oryginały, 
jeżeli są dopuszczone na podstawie stosownego prawa krajowego. Agencja 
może akceptować nieoryginalne dokumenty, jeżeli uzna, że posiadają one 
porównywalny poziom wiarygodności. 
 
18.2 Skutki niewywiązania się z obowiązków 
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z 
jego obowiązków wynikających z niniejszego artykułu niewystarczająco 
uzasadnione koszty zostają uznane za koszty niekwalifikowalne (zob. art. 
6) i zostają odrzucone (zob. art. 42).  
 
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do 
zastosowania dowolnego z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6. 
 

ARTYKUŁ 20 – 
SPRAWOZDAWC
ZOŚĆ – WNIOSKI 
O PŁATNOŚĆ 
 
 

Zmienione postanowienie dla dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego 
beneficjenta: 

 
ARTYKUŁ 20 – SPRAWOZDAWCZOŚĆ – WNIOSKI O 
PŁATNOŚĆ 
 
20.1 Obowiązek przedłożenia raportu  
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Beneficjent musi przedłożyć Agencji (zob. art. 52) raport końcowy 
określony w niniejszym artykule. Raport finansowy zawiera wniosek o 
płatność.  
 
Raport musi być sporządzony przy zastosowaniu formularzy i wzorów 
udostępnionych w ramach elektronicznego systemu wymiany (zob. 
art. 52).  
 
20.2 Okres sprawozdawczy (OS) 
 
Działanie ma jeden okres sprawozdawczy: 
 
 - OS1: od miesiąca 1 do miesiąca [X] 
 
20.3 Raporty okresowe – Wnioski o płatności okresowe 
 
Nie dotyczy 
 
20.4 Raport końcowy – Wniosek o płatność salda końcowego 
 
Beneficjent musi przedłożyć Agencji (zob. art. 52) – w terminie 60 dni od 
końca okresu sprawozdawczego – raport końcowy, który zawiera wniosek 
o płatność salda końcowego. 
 
Raport końcowy musi obejmować następujące elementy: 

 
a) „końcowy raport merytoryczny” wraz ze streszczeniem, który 

zawiera: 
 

(i) przegląd wyników; 
 

(ii) wnioski płynące z działania; 
 

b) „końcowy raport finansowy” zawierający „sprawozdanie 
finansowe” (zob. załącznik 4) i obejmujący wniosek o płatność 
salda końcowego.  

 
Sprawozdanie finansowe musi zawierać szczegółowe informacje na 
temat kosztów kwalifikowalnych (koszty płatności ryczałtowej; 
zob. art. 6 i załącznik 2). 
 
Kwoty, które nie zostały zadeklarowane w sprawozdaniu 
finansowym, nie są uwzględniane przez Agencję. 
. 
 
Beneficjent musi zaświadczyć, że: 
 

- przedstawione informacje są kompletne, wiarygodne i 
prawdziwe; 
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- deklarowane koszty są kwalifikowalne (tj. że działanie 
zostało prawidłowo zrealizowane, zob. art. 6); 
 

- koszty (tj. prawidłowa realizacja działania) mogą zostać 
uzasadnione poprzez odpowiednie ewidencje i dokumenty 
potwierdzające (zob. art. 18), które zostaną przedstawione 
na żądanie (zob. art. 17) lub w kontekście kontroli, 
przeglądów, audytów i dochodzeń (zob. art. 22). 

 
20.5 Informacje na temat łącznych poniesionych wydatków 
 
Nie dotyczy 
 
20.6 Waluta na potrzeby sprawozdań finansowych  
 
Kwoty w sprawozdaniach finansowych muszą być podawane w euro.  
 
20.7 Język raportu 
 
Raporty (końcowy raport merytoryczny i końcowy raport finansowy, w 
tym sprawozdania finansowe) muszą być przedkładane w języku umowy. 
 
20.8 Skutki niewywiązania się z obowiązków – Zawieszenie terminu 

płatności – Rozwiązanie umowy 
 
W przypadku gdy przedłożone raporty nie spełniają wymogów niniejszego 
artykułu, Agencja może zawiesić bieg terminu płatności (zob. art. 47) oraz 
zastosować dowolny z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6. 
 
W przypadku gdy beneficjent nie dopełni obowiązku przedłożenia raportu 
oraz jeżeli nie wywiąże się z tego obowiązku w terminie 30 dni od 
pisemnego przypomnienia przesłanego przez Agencję, umowa może zostać 
rozwiązana (zob. art. 50). 
 

ARTYKUŁ 21 – 
PŁATNOŚCI I 
UREGULOWANI
A DOTYCZĄCE 
PŁATNOŚCI 
 
Art. 21.1
 Dokonywan
e płatności  
 

Zmienione postanowienie dla dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego 
beneficjenta: 

 
21.1 Dokonywane płatności  
 
Następujące płatności są dokonywane na rzecz beneficjenta: 
  

- jedna płatność zaliczkowa, 
 

- jedna płatność salda końcowego, na podstawie wniosku o płatność 
salda końcowego (zob. art. 20). 

 
Art. 21.2
 Płatność 
zaliczkowa – Kwota 
– Kwota 

Zmienione postanowienie dla dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego 
beneficjenta: 

 
21.2 Płatność zaliczkowa – Kwota – Kwota zatrzymana na potrzeby 
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zatrzymana na 
potrzeby funduszu 
gwarancyjnego 

funduszu gwarancyjnego 
 
[OPCJA domyślna: Celem płatności zaliczkowej jest zapewnienie 
beneficjentowi płynności finansowej. 
  
Płatność zaliczkowa pozostaje własnością UE do czasu płatności salda 
końcowego. 
 
Kwota płatności zaliczkowej wyniesie [podać kwotę (podać kwotę 
słownie)] EUR.  
 
Agencja dokonuje – z wyjątkiem sytuacji, gdy zastosowanie ma art. 48 – 
płatności zaliczkowej na rzecz beneficjenta w terminie 30 dni, licząc od 
daty wejścia umowy w życie (zob. art. 58) albo od 10 dni przed datą 
rozpoczęcia działania (zob. art. 3), w zależności od tego, która z tych dat 
jest późniejsza.  
  
Kwota wynosząca [podać kwotę (podać kwotę słownie)] EUR, 
odpowiadająca 5% maksymalnej kwoty dotacji (zob. art. 5.1), jest 
potrącana przez Agencję z płatności zaliczkowej i przekazywana do 
„funduszu gwarancyjnego”.] 
 
OPCJA w przypadku gdy beneficjentem jest JRC: Agencja dokonuje 
płatności zaliczkowej w wysokości [podać kwotę obejmującą 5% na 
potrzeby funduszu gwarancyjnego (podać kwotę słownie)] w terminie 30 
dni od przedłożenia noty debetowej przez JRC po podpisaniu 
„porozumienia”.  

 
JRC zgadza się, aby kwota w wysokości [wstawić kwotę: 5% kwoty dotacji 
przeznaczonej dla JRC (wstawić kwotę słownie)], stanowiąca jego wkład 
do funduszu gwarancyjnego (zob. art. 21.2), została przekazana w jego 
imieniu przez Agencję do funduszu gwarancyjnego.] 
 

Art. 21.3
 Płatności 
okresowe – Kwota 
– Obliczanie 

Dotacja ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
 
21.3 Płatności okresowe – Kwota – Obliczanie 
 
Nie dotyczy 
 

21.4 Płatność 
salda 
końcowego – 
Kwota – 
Obliczanie –
Uwolnienie 
kwoty 
zatrzymanej 
na potrzeby 
funduszu 
gwarancyjne

21.4 Płatność salda końcowego – Kwota – Obliczanie –Uwolnienie 
kwoty zatrzymanej na potrzeby funduszu gwarancyjnego 

 
Płatność salda końcowego służy zwrotowi pozostałej części kosztów 
kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację działania.  
 
Jeżeli całkowita kwota wcześniejszych płatności jest wyższa niż ostateczna 
kwota dotacji (zob. art. 5.3), płatność salda końcowego przyjmuje formę 
obciążenia (zob. art. 44).  
 
Jeżeli całkowita kwota wcześniejszych płatności jest niższa od ostatecznej 
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go 
 

kwoty dotacji, Agencja dokonuje płatności salda końcowego w terminie 90 
dni od otrzymania raportu końcowego (zob. art. 20.4), z wyjątkiem 
sytuacji, gdy zastosowanie ma art. 47 lub art. 48. 
 
Warunkiem dokonania płatności jest zatwierdzenie raportu końcowego. 
Zatwierdzenie raportu nie oznacza stwierdzenia zgodności, autentyczności, 
kompletności ani poprawności zawartych w nim treści. 
 
Kwota należna jako saldo jest obliczana przez Agencję poprzez odjęcie 
całkowitej kwoty płatności zaliczkowej, która została już dokonana, od 
ostatecznej kwoty dotacji określonej zgodnie z art. 5.3: 
 

{ostateczna kwota dotacji (zob. art. 5.3) 
 

pomniejszona o 
 

dokonaną płatność zaliczkową}. 
 
W momencie płatności salda końcowego kwota zatrzymana na potrzeby 
funduszu gwarancyjnego (zob. powyżej) zostaje uwolniona i: 
 

- jeżeli saldo jest dodatnie: uwolniona kwota zostaje wypłacona w 
całości beneficjentowi wraz z kwotą należną jako saldo;  

 
- jeżeli saldo jest ujemne (płatność salda końcowego przyjmuje 

formę obciążenia): zostaje ono odjęte od uwolnionej kwoty (zob. 
art. 44.1.2). Jeżeli wynikająca z tego kwota: 
 

- jest dodatnia, zostaje ona wypłacona beneficjentowi, 
 

- jest ujemna, zostaje ona odzyskana.  
 
Kwota do zapłaty może jednakże zostać rozliczona – bez zgody 
beneficjenta – z użyciem wszelkich innych kwot, które są należne 
beneficjentowi od Agencji, Komisji lub innej agencji wykonawczej (z 
budżetu UE lub budżetu Euratomu), do wysokości maksymalnego wkładu 
UE określonego dla beneficjenta w budżecie szacunkowym (zob. załącznik 
2). 
 

21.5
 Powiadomie
nie o należnych 
kwotach 

Zmienione postanowienie dla dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego 
beneficjenta: 

 
21.5 Powiadomienie o należnych kwotach 
 
Agencja oficjalnie powiadamia beneficjenta o należnej kwocie i podaje 
ostateczną kwotę dotacji.  
 
W przypadku zmniejszenia dotacji lub odzyskania kwot nienależnych 
powiadomienie zostaje poprzedzone postępowaniem kontradyktoryjnym 
określonym w art. 43 i 44. 
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ARTYKUŁ 23a – 
ZARZĄDZANIE 
WŁASNOŚCIĄ 
INTELEKTUALN
Ą 
 

Dotacja ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 23a – ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ 
 
Nie dotyczy 
 

ARTYKUŁ 24 – 
UMOWA W 
SPRAWIE 
ISTNIEJĄCEJ 
WIEDZY 
 

Dotacja ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 24 – UMOWA W SPRAWIE ISTNIEJĄCEJ WIEDZY 
 
Nie dotyczy 
 

ARTYKUŁ 25 – 
PRAWA 
DOSTĘPU DO 
ISTNIEJĄCEJ 
WIEDZY 

Dotacja ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 25 – PRAWA DOSTĘPU DO ISTNIEJĄCEJ WIEDZY 
 
Nie dotyczy 
 

ARTYKUŁ 26 – 
WŁASNOŚĆ 
WYNIKÓW 

Opcje dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 26 – WŁASNOŚĆ WYNIKÓW 
 
[OPCJA: 26.1 Prawo własności beneficjenta, który uzyskał wyniki 
 
Właścicielem wyników jest beneficjent, który je uzyskał.  
 
„Wyniki” oznaczają wszelkie materialne lub niematerialne efekty 
działania, takie jak dane, wiedza lub informacje, uzyskane podczas 
działania, bez względu na ich formę lub charakter, niezależnie od tego, czy 
mogą być one chronione czy nie, a także wszelkie powiązane z nimi prawa, 
w tym prawa własności intelektualnej.  
 
26.2 Współwłasność beneficjentów 
 
Nie dotyczy 
 
26.3 Prawa osób trzecich (w tym personelu)  
 
W przypadku gdy osoby trzecie (w tym personel) mogą rościć sobie prawa 
do wyników, beneficjent musi zapewnić, aby wykonywanie tych praw było 
zgodne ze spoczywającymi na nim obowiązkami wynikającymi z umowy.  
 
Jeżeli wyniki zostały uzyskane przez osobę trzecią, beneficjent musi 
otrzymać od tej osoby trzeciej wszystkie prawa (poprzez przeniesienie 
własności, udzielenie licencji lub w inny sposób) niezbędne mu do 
wywiązania się z jego obowiązków w taki sposób, jak gdyby wyniki te 
zostały uzyskane przez samego beneficjenta. 
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Jeżeli otrzymanie praw jest niemożliwe, beneficjentowi nie wolno 
uzyskiwać wyników z pomocą osoby trzeciej. 
 
26.4  Przejęcie własności przez Agencję w celu ochrony wyników  
 
26.4.1 Agencja może – za zgodą beneficjenta – przejąć własność wyników 
w celu ich ochrony, jeżeli beneficjent zamierza – w ciągu maksymalnie 
czterech lat od upływu okresu wskazanego w art. 3 – upowszechniać 
wyniki, nie chroniąc ich, z wyjątkiem następujących przypadków: 
 

a) rezygnacja z ochrony wynika z faktu, że ochrona wyników nie jest 
możliwa, racjonalna lub uzasadniona (w danych okolicznościach);  

 
b) rezygnacja z ochrony wynika z braku możliwości przemysłowego 

lub handlowego wykorzystania wyników; lub 
 
c) beneficjent zamierza przenieść własność wyników na rzecz osoby 

trzeciej mającej siedzibę w państwie członkowskim UE lub w 
państwie stowarzyszonym4, która będzie je chronić. 

  
O ile nie ma zastosowania żadna z okoliczności wymienionych powyżej w 
lit. a), b) lub c), przed upowszechnieniem wyników beneficjent musi 
oficjalnie powiadomić Agencję i jednocześnie poinformować ją o 
ewentualnych powodach odmowy zgody. Beneficjent może odmówić zgody 
jedynie wówczas, gdy jest w stanie wykazać, że jego uzasadnione interesy 
doznałyby istotnego uszczerbku. 
 
Jeżeli Agencja zdecyduje się przejąć własność wyników, oficjalnie 
powiadamia o tym beneficjenta w terminie 45 dni od otrzymania jego 
powiadomienia. 
 
Wyniki nie mogą zostać upowszechnione przed końcem tego okresu, a 
jeżeli Agencja zdecyduje się na przejęcie ich własności – do czasu podjęcia 
przez nią działań koniecznych do ochrony wyników.  
 
26.4.2 Agencja może – za zgodą beneficjenta – przejąć własność wyników 
w celu ich ochrony, jeżeli beneficjent zamierza – w ciągu maksymalnie 
czterech lat od upływu okresu wskazanego w art. 3 – zaprzestać ochrony 
wyników lub zrezygnować z ubiegania się o przedłużenie ochrony, z 
wyjątkiem następujących przypadków:  
 

a) rezygnacja z ochrony wynika z braku możliwości przemysłowego 
lub handlowego wykorzystania wyników; 

                                                 
4  Definicja znajduje się w art. 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu 
„Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) 
(„rozporządzenie (UE)nr 1290/2013 w sprawie zasad uczestnictwa”): „państwo stowarzyszone” oznacza 
państwo trzecie, które jest stroną umowy międzynarodowej z Unią, określone w art. 7 rozporządzenia (UE) 
nr 1291/2013 w sprawie programu ramowego H2020. W art. 7 określono warunki przystąpienia państw spoza 
UE do programu „Horyzont 2020”. 
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b) przedłużenie ochrony nie jest uzasadnione w danych 

okolicznościach. 
 
O ile nie ma zastosowania żadna z okoliczności wymienionych powyżej w 
lit. a) lub b), beneficjent, który zamierza zaprzestać ochrony wyników lub 
zrezygnować z ubiegania się o przedłużenie ochrony, musi oficjalnie 
powiadomić Agencję z wyprzedzeniem co najmniej 60 dni przed 
wygaśnięciem ochrony lub upływem terminu jej przedłużenia i 
jednocześnie poinformować ją o ewentualnych powodach odmowy zgody. 
Beneficjent może odmówić zgody jedynie wówczas, gdy jest w stanie 
wykazać, że jego uzasadnione interesy doznałyby istotnego uszczerbku. 
 
Jeżeli Agencja zdecyduje się przejąć własność wyników, oficjalnie 
powiadamia o tym beneficjenta w terminie 45 dni od otrzymania jego 
powiadomienia. 
 
26.5 Skutki niewywiązania się z obowiązków 
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z 
obowiązków wynikających z niniejszego artykułu dotacja może zostać 
zmniejszona (zob. art. 43).  
  
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do 
zastosowania dowolnego z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6. 
 
[Nie dotyczy] 
 

ARTYKUŁ 27 – 
OCHRONA 
WYNIKÓW – 
EKSPONOWANIE 
INFORMACJI O 
FINANSOWANIU 
ZE ŚRODKÓW 
UNIJNYCH 
 

Dotacja ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 27 – OCHRONA WYNIKÓW – EKSPONOWANIE 
INFORMACJI O FINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH 
 
Nie dotyczy 
 

ARTYKUŁ 28 – 
WYKORZYSTANI
E WYNIKÓW 

Dotacja ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 28 – WYKORZYSTANIE WYNIKÓW 
 
Nie dotyczy 
 

ARTYKUŁ 29 – 
UPOWSZECHNIA
NIE WYNIKÓW – 
SWOBODNY 
DOSTĘP – 
EKSPONOWANIE 
INFORMACJI O 

Dotacja ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 29 – UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW – SWOBODNY 
DOSTĘP – EKSPONOWANIE INFORMACJI O FINANSOWANIU 
ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH 
 
Nie dotyczy 
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FINANSOWANIU 
ZE ŚRODKÓW 
UNIJNYCH 

 

ARTYKUŁ 30 – 
PRZENIESIENIE 
WŁASNOŚCI 
WYNIKÓW I ICH 
UDOSTĘPNIANIE 
NA PODSTAWIE 
LICENCJI 

Opcje dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 30 – PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI WYNIKÓW I ICH 

UDOSTĘPNIANIE NA PODSTAWIE LICENCJI 
 
Nie dotyczy 
 

ARTYKUŁ 31 – 
PRAWA 
DOSTĘPU DO 
WYNIKÓW 

Zmienione postanowienie dla dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego 
beneficjenta: 

 
ARTYKUŁ 31 – PRAWA DOSTĘPU DO WYNIKÓW 
 
[OPCJA: 31.1 Prawa dostępu dla unijnych instytucji, organów, urzędów 
lub agencji oraz dla państw członkowskich UE  
 
Beneficjent musi udzielać – nieodpłatnie – dostępu do swoich wyników 
unijnym instytucjom, organom, urzędom lub agencjom do celów tworzenia, 
wdrażania lub monitorowania polityk lub programów UE.  
 
Takie prawa dostępu są ograniczone do użycia niehandlowego i 
niekonkurencyjnego. 
 
Nie wpływa to na prawo wykorzystania wszelkich materiałów, dokumentów 
lub informacji otrzymanych od beneficjenta do celów działalności w 
zakresie komunikacji i promocji (zob. art. 38.2). 
 
31.2 Skutki niewywiązania się z obowiązków 
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z 
obowiązków wynikających z niniejszego artykułu dotacja może zostać 
zmniejszona (zob. art. 43).] 
 
[OPCJA: nie dotyczy] 
 

ARTYKUŁ 32 – 
REKRUTACJA I 
WARUNKI 
PRACY 
NAUKOWCÓW 
 

Dotacja ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 32 – REKRUTACJA I WARUNKI PRACY 
NAUKOWCÓW 
 
Nie dotyczy 

ARTYKUŁ 33 – 
RÓWNOUPRAWN
IENIE PŁCI 
 

Dotacja ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 33 – RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI 
 
Nie dotyczy 
 

ARTYKUŁ 35 – Opcje dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
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KONFLIKT 
INTERESÓW 

 
ARTYKUŁ 35 – KONFLIKT INTERESÓW  
 
[OPCJA: 35.1 Obowiązek niedopuszczania do konfliktu interesów 
 
Beneficjent zobowiązany jest podjąć wszelkie działania w celu 
niedopuszczenia do sytuacji zagrażającej – z przyczyn związanych z 
interesem gospodarczym, przynależnością polityczną lub narodową, 
więziami rodzinnymi lub uczuciowymi lub jakimikolwiek innymi wspólnymi 
interesami – bezstronnej i obiektywnej realizacji działania („konflikt 
interesów”). 
 
Musi on niezwłocznie oficjalnie powiadomić Agencję o każdej sytuacji 
prowadzącej lub mogącej prawdopodobnie doprowadzić do konfliktu 
interesów, a także natychmiast poczynić wszelkie niezbędne kroki w celu 
naprawienia tej sytuacji.  
 
Agencja ma prawo sprawdzać, czy poczynione kroki są wystarczające, i 
może zażądać przeprowadzenia w określonym terminie dodatkowych 
działań. 
 
35.2 Skutki niewywiązania się z obowiązków  
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z jego 
obowiązków wynikających z niniejszego artykułu dotacja może zostać 
zmniejszona (zob. art. 43), a umowa o dotację rozwiązana (zob. art. 50). 
 
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do 
zastosowania dowolnego z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6.] 
 
[Nie dotyczy] 

ARTYKUŁ 36 – 
POUFNOŚĆ 

Zmienione postanowienie dla dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego 
beneficjenta: 

 
ARTYKUŁ 36 – POUFNOŚĆ 
 
36.1 Ogólny obowiązek zachowania poufności 
 
Strony mają obowiązek traktowania jako poufne wszelkich danych, 
dokumentów i innych materiałów (w jakiejkolwiek formie) określonych 
jako poufne w momencie ich udostępnienia („informacje poufne”). 
 
Strony mogą wykorzystywać informacje poufne w celu realizacji umowy.  
 
Obowiązki dotyczące zachowania poufności tracą moc wiążącą, jeżeli: 
 

a) strona udostępniająca dane informacje wyraża zgodę na zwolnienie 
drugiej strony z tych obowiązków; 
 

b) informacje te były już znane odbiorcy lub zostały mu przekazane 
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bez nakładania na niego obowiązku zachowania poufności przez 
osobę trzecią, która nie była związana żadnym obowiązkiem 
zachowania poufności; 
 

c) odbiorca wykaże, że informacje te powstały bez użycia informacji 
poufnych; 
 

d) informacje te stały się ogólnie i publicznie dostępne, bez 
niedopełnienia jakiegokolwiek obowiązku zachowania poufności; 
lub 
 

e) udostępnienie takich informacji jest wymagane w świetle prawa 
unijnego lub krajowego.  
 

36.2 Skutki niewywiązania się z obowiązków 
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z 
obowiązków wynikających z niniejszego artykułu dotacja może zostać 
zmniejszona (zob. art. 43).  
 
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do 
zastosowania dowolnego z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6. 
 

ARTYKUŁ 37 – 
OBOWIĄZKI 
DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃST
WA 
 

Dotacja ERBN o niskiej wartości dla jednego beneficjenta: 
 
ARTYKUŁ 37 – OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
 
Nie dotyczy 
 

ARTYKUŁ 38 – 
PROMOWANIE 
DZIAŁANIA – 
EKSPONOWANIE 
INFORMACJI O 
FINANSOWANIU 
ZE ŚRODKÓW 
UNIJNYCH 

Zmienione postanowienie dla dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego 
beneficjenta: 

 
ARTYKUŁ 38 – PROMOWANIE DZIAŁANIA – EKSPONOWANIE 

INFORMACJI O FINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW 
UNIJNYCH 

 
38.1 Obowiązek promowania działania i jego wyników – Informacja 
o finansowaniu ze środków unijnych – Obowiązek i prawo 
wykorzystywania emblematu UE – Zastrzeżenie prawne wyłączające 
odpowiedzialność Agencji - Prawo Agencji do wykorzystywania 
materiałów, dokumentów lub informacji 
 
Beneficjenci mają obowiązek promowania działania i jego wyników.  
 
O ile Agencja nie zażąda lub nie postanowi inaczej, lub o ile nie jest to 
niemożliwe, na wszelkich produktach z zakresu komunikacji związanych z 
działaniem (w tym w formie elektronicznej, za pośrednictwem mediów 
społecznościowych itp.), a także na wszelkich elementach infrastruktury, 
urządzeniach i istotnych wynikach finansowanych z dotacji, konieczne 
jest: 
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a) umieszczenie emblematu UE i logo ERBN oraz 

 
b) następującej informacji: 

 
W przypadku działań z zakresu komunikacji: „Niniejszy projekt był 
finansowany ze środków Europejskiej Rady Badań Naukowych (ERBN) 
na podstawie programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań 
naukowych i innowacji »Horyzont 2020« (umowa o udzielenie dotacji nr 
[numer])”. 
 
W przypadku infrastruktury, urządzeń i istotnych wyników: 
„Niniejszy/niniejsza/niniejsze [element 
infrastruktury][urządzenie][wstawić rodzaj wyniku] stanowi część 
projektu finansowanego ze środków Europejskiej Rady Badań Naukowych 
(ERBN) na podstawie programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie 
badań naukowych i innowacji »Horyzont 2020« (umowa o udzielenie 
dotacji nr [numer])”. 

 
We wszelkich formach komunikacji związanych z działaniem należy 
zaznaczyć, że przedstawiono w nich wyłącznie poglądy autora i że 
Agencja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie 
zawartych w nich informacji. 
 
Agencja może wykorzystywać do celów prowadzonej przez nią 
działalności w zakresie komunikacji i promocji informacje odnoszące się 
do działania, dokumenty, w szczególności streszczenia na potrzeby 
publikacji i rezultatów udostępnianych publicznie, jak również wszelkie 
inne materiały, takie jak fotografie lub materiały audiowizualne, otrzymane 
(również w formie elektronicznej) od beneficjenta. 
 
Prawo do wykorzystywania materiałów, dokumentów i informacji 
dostarczonych przez beneficjenta obejmuje: 
 

a) użycie na potrzeby własne (w szczególności udostępnianie ich 
osobom pracującym dla Agencji lub dla jakiejkolwiek innej 
instytucji, organu, urzędu lub agencji UE lub organu bądź instytucji 
w państwie członkowskim UE, oraz kopiowanie lub 
reprodukowanie ich w całości lub części, w nieograniczonych 
ilościach); 

 
b) rozpowszechnianie na użytek ogółu społeczeństwa (w 

szczególności publikowanie w wersji papierowej oraz w formacie 
elektronicznym lub cyfrowym, zamieszczanie w internecie jako 
pliku do pobrania lub odczytu, transmisję przy użyciu dowolnego 
kanału, udostępnianie lub prezentowanie publiczne, przekazywanie 
za pośrednictwem prasowych serwisów informacyjnych lub 
umieszczanie w dostępnych szerokiemu gronu odbiorców bazach 
danych i skorowidzach); 

 
c) edytowanie lub przeredagowywanie na potrzeby komunikacji i 

promocji (w tym skracanie, streszczanie, wstawianie dodatkowych 
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elementów (takich jak metadane, legendy i inne elementy graficzne, 
wizualne, dźwiękowe lub tekstowe), sporządzanie wyciągów (np. 
plików audio lub wideo), dzielenie na części, wykorzystanie przy 
tworzeniu zestawień); 

 
d) tłumaczenie pisemne;  

 
e) udzielanie dostępu, bez prawa do reprodukowania czy 

wykorzystywania, w odpowiedzi na wnioski indywidualne 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001; 

 
f) przechowywanie w formie papierowej, elektronicznej lub innej; 

 
g) archiwizację zgodnie ze stosownymi zasadami zarządzania 

dokumentami; oraz 
 

h) prawo do upoważniania osób trzecich do działania w jej imieniu 
lub do udzielania osobom trzecim sublicencji na sposoby 
wykorzystania określone w lit. b), c), d) i f), jeśli jest to niezbędne 
do działalności w zakresie komunikacji i promocji prowadzonej 
przez Agencję. 

 
38.2 Skutki niewywiązania się z obowiązków 
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z 
obowiązków wynikających z niniejszego artykułu dotacja może zostać 
zmniejszona (zob. art. 43).  
 
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do 
zastosowania dowolnego z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6. 
 

ARTYKUŁ 39 – 
PRZETWARZANI
E DANYCH 
OSOBOWYCH 

ARTYKUŁ 39 – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 
[OPCJA: 39.1 Przetwarzanie danych osobowych przez Agencję i Komisję  
 
Wszelkie dane osobowe w ramach umowy Agencja lub Komisja przetwarza 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/20015 oraz zgodnie z treścią 
„zawiadomień o czynnościach przetwarzania danych” przekazywanych 
inspektorowi ochrony danych Agencji lub Komisji (ogólnie dostępnych w 
rejestrze prowadzonym przez inspektora ochrony danych).  
 
Dane takie przetwarzane są przez „administratora danych” Agencji lub 
Komisji na potrzeby realizacji umowy, zarządzania nią i jej monitorowania 
lub ochrony interesów finansowych UE lub Euratomu (włączając w to 
kontrole, przeglądy, audyty i dochodzenia, zob. art. 22).  
 

                                                 
5  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o 
swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).  
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Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo wglądu do 
własnych danych osobowych i ich poprawiania. W tym celu muszą one 
przesłać wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania ich danych 
osobowych administratorowi danych, za pośrednictwem punktu 
kontaktowego wskazanego w „oświadczeniu o stosowanej przez dany 
podmiot polityce ochrony prywatności” dostępnym na stronach 
internetowych Agencji i Komisji. 
 
Osobom tym przysługuje również prawo do odwołania się w każdej chwili 
do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD).  
 
39.2 Przetwarzanie danych osobowych przez beneficjenta  
 
Beneficjent ma obowiązek przetwarzania danych osobowych w ramach 
umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego 
w zakresie ochrony danych (w tym wymogami dotyczącymi pozwoleń lub 
zawiadomień). 
 
Beneficjent może udzielić swemu personelowi dostępu wyłącznie do 
danych, które są niezbędne do celów realizacji umowy, zarządzania nią i 
jej monitorowania.  
 
Beneficjent ma obowiązek informowania osób wchodzących w skład 
personelu, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez 
Agencję lub Komisję, o tym fakcie. W tym celu musi on dostarczyć tym 
osobom oświadczenie o stosowanej przez dany podmiot polityce ochrony 
prywatności (zob. powyżej), zanim ich dane osobowe zostaną przekazane 
Agencji lub Komisji.  
 
39.3 Skutki niewywiązania się z obowiązków 
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z jego 
obowiązków wynikających z art. 39.2 Agencja może zastosować 
którykolwiek ze środków opisanych w rozdziale 6.] 
 
[Nie dotyczy] 
 

ROZDZIAŁ 6 
 
ARTYKUŁ 42 – 
ODRZUCENIE 
KOSZTÓW 
NIEKWALIFIKO
WALNYCH 
 
Art. 42.1 Warunki 
 
Art. 42.1.1 
 

Zmienione postanowienie dla dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego 
beneficjenta: 

 
42.1 Warunki 
 
42.1.1 W momencie dokonywania płatności salda końcowego lub w 
późniejszym terminie Agencja odrzuca wszelkie koszty uznane za 
niekwalifikowalne (tj. jeśli działanie opisane w załączniku 1 nie zostało 
prawidłowo zrealizowane; zob. art. 6), w szczególności w wyniku kontroli, 
przeglądów, audytów lub dochodzeń (zob. art. 22). 

42.2 Odrzucenie 42.2 Odrzucenie kosztów niekwalifikowalnych — Obliczanie – 
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kosztów 
niekwalifikowalnyc
h — Obliczanie – 
Procedura 

Procedura 
 
Koszty niekwalifikowalne odrzuca się w wysokości proporcjonalnej do 
zadań lub części działania, które nie zostały zrealizowane. 
 
Jeśli Agencja odrzuca koszty bez zmniejszania dotacji (zob. art. 43) lub 
odzyskania kwot nienależnych (zob. art. 44), powiadamia oficjalnie 
beneficjenta o odrzuceniu kosztów, wysokości odrzuconych kwot i 
powodach ich odrzucenia (w stosownych przypadkach powiadomieniu 
temu towarzyszy powiadomienie o kwotach należnych, zob. art. 21.5). 
Beneficjent może – w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia – 
oficjalnie zgłosić Agencji sprzeciw wobec odrzucenia, podając przy tym 
uzasadnienie.  
 
Jeśli Agencja odrzuca koszty, zmniejszając zarazem kwotę dotacji lub 
odzyskując kwoty nienależne, powiadamia ona oficjalnie o tym 
odrzuceniu w „piśmie wstępnym” dotyczącym zmniejszenia lub 
odzyskania, o których mowa w art. 43 i 44. 
 

42.3 Skutki 42.3 Skutki 
 
Jeśli Agencja odrzuca koszty w chwili dokonywania płatności salda 
końcowego, odlicza je ona od łącznych kosztów kwalifikowalnych 
działania zadeklarowanych w sprawozdaniu finansowym (zob. art. 20.4). 
Następnie oblicza ona kwotę płatności salda końcowego zgodnie z art. 
21.4.  
 
Jeśli Agencja odrzuca koszty po dokonaniu płatności salda końcowego, 
odlicza ona kwotę odrzuconych kosztów od łącznych kosztów 
kwalifikowalnych zadeklarowanych w sprawozdaniu finansowym. 
Następnie oblicza ona skorygowaną ostateczną kwotę dotacji zgodnie z art. 
5.4.  
 

ARTYKUŁ 47 – 
ZAWIESZENIE 
TERMINU 
PŁATNOŚCI  
 

47.1 Warunki 
 
Agencja może – w dowolnym momencie – zawiesić termin płatności (zob. 
art. 21.2–21.4), jeżeli wniosek o płatność (zob. art. 20) nie może zostać 
zatwierdzony w związku z tym, iż:  
 

a) jest on niezgodny z postanowieniami umowy (zob. art. 20);  
 

b) nie przedłożono raportu merytorycznego lub finansowego lub są 
one niekompletne lub niezbędne są dodatkowe informacje; lub 
 

c) istnieją wątpliwości co do kwalifikowalności kosztów 
zadeklarowanych w sprawozdaniu finansowym i konieczne są 
dodatkowe kontrole, przeglądy, audyty lub dochodzenia. 

 
47.2 Procedura 
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Agencja oficjalnie powiadamia beneficjenta o zawieszeniu, podając 
uzasadnienie.  
 
Zawieszenie staje się skuteczne w dniu przesłania powiadomienia przez 
Agencję (zob. art. 52).  
 
Jeżeli warunki uzasadniające zawieszenie terminu płatności nie są już 
spełnione, zawieszenie zostaje zniesione i bieg terminu płatności zostaje 
wznowiony. 
 
Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż dwa miesiące, beneficjent może zwrócić 
się do Agencji z zapytaniem, czy zawieszenie będzie kontynuowane.  
 
Jeżeli termin płatności został zawieszony w związku z niezgodnością 
raportów merytorycznych lub finansowych (zob. art. 20) i nie przedłożono 
skorygowanych raportów lub sprawozdań lub przedłożone skorygowane 
raporty lub sprawozdania również zostały odrzucone, Agencja może 
również rozwiązać umowę (zob. art. 50.3.1 lit. l)). 
 

ARTYKUŁ 48 – 
ZAWIESZENIE 
PŁATNOŚCI  
 

48.1 Warunki  
 
Agencja może – w dowolnym momencie – zawiesić, w całości lub w 
części, płatność zaliczkową lub płatność salda końcowego, jeżeli 
beneficjent: 
 

a) dopuścił się – lub jest podejrzewany o dopuszczenie się – istotnych 
błędów, nieprawidłowości, nadużyć finansowych lub poważnego 
naruszenia obowiązków w trakcie procedury przyznania dotacji lub 
w ramach wykonania niniejszej umowy; lub  

 
b) dopuścił się – w ramach innej dotacji UE lub Euratomu udzielonej 

mu na podobnych warunkach – systematycznych lub 
powtarzających się błędów, nieprawidłowości, nadużyć 
finansowych lub poważnego naruszenia obowiązków, które mają 
istotny wpływ na niniejszą dotację (przeniesienie wyników 
dotyczących innych dotacji na niniejszą dotację; zob. art. 
22.5.2).  

 
48.2 Procedura 
 
Przed zawieszeniem płatności Agencja oficjalnie powiadamia beneficjenta:  
 

- informując go o zamiarze i przyczynach zawieszenia płatności, oraz  
 

- wzywając go do przedstawienia uwag w terminie 30 dni od 
otrzymania powiadomienia. 

  
Jeżeli Agencja nie otrzyma żadnych uwag lub pomimo otrzymanych uwag 
podejmie decyzję o kontynuowaniu procedury, oficjalnie przekazuje 
potwierdzenie zawieszenia płatności. W innych przypadkach oficjalnie 



H2020 Wzory umów o udzielenie dotacji: H2020 Dotacje ERBN o niskiej wartości - jeden beneficjent: wrzesień 
2014 r. 

 

24 
 

powiadamia ona, że procedura zawieszenia płatności nie będzie 
kontynuowana.  

 
Zawieszenie staje się skuteczne w dniu przekazania potwierdzenia przez 
Agencję.  
 
Jeżeli spełnione są warunki wznowienia płatności, zawieszenie zostaje 
zniesione. Agencja oficjalnie powiadamia beneficjenta. 
 
Beneficjent może zawiesić realizację działania (zob. art. 49.1) lub 
rozwiązać umowę (zob. art. 50.1 i 50.2). 
 

ARTYKUŁ 50 – 
ROZWIĄZANIE 
UMOWY  
 
Art. 50.1
 Rozwiązanie 
umowy z inicjatywy 
beneficjenta 
 
Art. 50.1.2 Skutki 
 

Zmienione postanowienie dla dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego 
beneficjenta: 

 
50.1.2 Skutki 
 
W terminie 60 dni od dnia, w którym rozwiązanie umowy staje się 
skuteczne, beneficjent musi przedłożyć raport końcowy (zob. art. 20). 

 
Jeżeli Agencja nie otrzyma raportu w terminie (zob. powyżej), żadne 
koszty nie zostaną zwrócone. 
 
Agencja oblicza ostateczną kwotę dotacji (zob. art. 5.3) oraz saldo 
końcowe (zob. art. 21) na podstawie przedłożonych raportów, kosztów 
kwalifikowalnych i wypełnienia innych obowiązków wynikających z 
umowy.  
 
Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy może prowadzić do 
zmniejszenia dotacji (zob. art. 43). 
 

Art. 50.3
 Rozwiązanie 
umowy z inicjatywy 
Agencji 
 
Art. 50.3.3 Skutki  
 

Zmienione postanowienie dla dotacji ERBN o niskiej wartości dla jednego 
beneficjenta: 

 
50.3.3 Skutki  

 
W terminie 60 dni od dnia, w którym rozwiązanie umowy staje się 
skuteczne, beneficjent musi przedłożyć raport końcowy (zob. art. 20). 
 
Jeżeli Agencja nie otrzyma raportu w terminie (zob. powyżej), żadne 
koszty nie zostaną zwrócone. 
 
Agencja oblicza ostateczną kwotę dotacji (zob. art. 5.3) oraz saldo 
końcowe (zob. art. 21) na podstawie przedłożonych raportów, kosztów 
kwalifikowalnych i wypełnienia innych obowiązków wynikających z 
umowy.  
 
Nie narusza to prawa Agencji do zmniejszenia dotacji (zob. art. 43) lub do 
nałożenia kar administracyjnych lub finansowych (art. 45).  
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Beneficjentowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze w związku z 
rozwiązaniem umowy przez Agencję (zob. art. 46). 

 



Nr umowy o udzielenie dotacji: [wstawić numer] [wstawić akronim] [wstawić identyfikator głównego/uzupełniającego zaproszenia]

 Format wydruku: A4

Koszty ogółem
Stawka 

zwrotu w %

Maksymalny 

wkład UE2

Maksymalna 
kwota 

dotacji3

Kategoria kosztów
4

Beneficjent

4 Aby zapoznać się z kategoriami kosztów, zob. art. 5.

3 „Maksymalna kwota dotacji” to maksymalna kwota dotacji ustalona na mocy decyzji Komisji/Agencji. Zazwyczaj odpowiada ona kwocie, na którą opiewał wniosek o dotację, ale 

A. Bezpośrednie i pośrednie 
koszty działania

2 Jest to kwota teoretyczna  wkładu UE, którą system wylicza automatycznie (mnożąc wszystkie koszty uwzględnione w budżecie przez stawkę zwrotu). Ta teoretyczna  kwota jest 
ograniczona „maksymalną kwotą dotacji” (ustaloną dla danego działania na mocy decyzji Komisji/Agencji) (zob. art. 5.1).

Płatność ryczałtowa

1 Aby zapoznać się z warunkami kwalifikowalności, zob. art. 6.

WZÓR ZAŁĄCZNIKA 2 W RAMACH H2020: DOTACJE ERBN O NISKIEJ WARTOŚCI — JEDEN BENEFICJENT

SZACUNKOWY BUDŻET DZIAŁANIA

Szacunkowe koszty kwalifikowalne1 (na kategorię 
budżetową)

Wkład UE



Nr umowy o udzielenie dotacji: [wstawić numer] [wstawić akronim] [wstawić identyfikator głównego/uzupełniającego zaproszenia]

Format wydruku: A4

Koszty 
ogółem

Stawka 
zwrotu w %

Maksymalny 
wkład UE

Wnioskowany 
wkład UE

Kategoria kosztów
2

Beneficjent

zadeklarowane koszty są kwalifikowalne (zob. art. 6);
na uzasadnienie kosztów mogą zostać przedstawione odpowiednie ewidencje i dokumenty potwierdzające, udostępniane na żądanie lub w kontekście kontroli, przeglądów, 
audytów i dochodzeń (zob. art. 17, 18 i 22);

Płatność ryczałtowa

2 Aby zapoznać się z kategoriami kosztów, zob. art. 5.

1 Aby zapoznać się z warunkami kwalifikowalności, zob. art. 6. 

Beneficjent niniejszym oświadcza, że:

WZÓR ZAŁĄCZNIKA 4 W RAMACH H2020: DOTACJE ERBN O NISKIEJ WARTOŚCI — JEDEN BENEFICJENT

Koszty kwalifikowalne1 (na kategorię 
budżetową)

Wkład UE

A. Bezpośrednie i pośrednie 
koszty działania

przedstawione informacje są kompletne, wiarygodne i prawdziwe;

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BENEFICJENTA [nazwa] ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY [okres sprawozdawczy]
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