
Zastrzeżenie prawne 
Niniejszy dokument został sporządzony w celu udzielenia wsparcia wnioskodawcom ubiegającym się o 
finansowanie w ramach programu „Horyzont 2020”. Zawiera on pełny zakres przepisów, które mogą mieć 
zastosowanie do tego rodzaju umowy o udzielenie dotacji, i pełni funkcję wyłącznie informacyjną. Prawnie wiążącą 
umową o udzielenie dotacji będzie umowa podpisana przez strony każdego działania. 
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HISTORIA ZMIAN 

Wersja Data 
publikacji Zmiany 

1.0 11.12.2013  Wersja pierwsza 

2.0 i 2.1 1.10.2014 

1.10.2015 

 Poniżej przedstawiono główne zmiany w stosunku do wersji 1 wzoru 
umowy o udzielenie dotacji: 

− art. 21.2 „Płatność zaliczkowa – Kwota – Kwota zatrzymana na 
potrzeby funduszu gwarancyjnego”: umożliwiono konsorcjum 
korzystanie z płatności zaliczkowej na wcześniejszym etapie, tj. 
10 dni przed datą rozpoczęcia działania; 

− art. 38.1.2 „Informacje na temat finansowania ze środków 
unijnych – Obowiązek i prawo wykorzystywania emblematu 
UE”: zapewniono lepsze wyeksponowanie finansowania 
unijnego w odniesieniu do wszelkich form działalności w 
zakresie komunikacji dotyczącej wszelkich wykorzystywanych 
urządzeń i elementów infrastruktury oraz znaczących wyników 
działania H2020. 

 Z innymi pomniejszymi zmianami redakcyjnymi i korektami błędów 
pisarskich można zapoznać się w wersji z zaznaczonymi zmianami. 

3.0 20.07.2016  Poniżej przedstawiono główne zmiany w stosunku do wersji 2.1 
wzoru umowy o udzielenie dotacji: 

− wprowadzono postanowienia dotyczące udziału osób trzecich w 
realizacji zadań związanych z działaniem; 

− art. 20.3 Raporty okresowe – Wnioski o płatności okresowe: 
raport merytoryczny przedkładany przez beneficjenta musi 
zawierać również informacje o działalności w zakresie 
komunikacji;  

− art. 34.1 Obowiązek przestrzegania zasad etyki i rzetelności w 
badaniach naukowych: w artykule tym podkreślono znaczenie 
standardów rzetelności w badaniach naukowych, do których 
musi stosować się beneficjent; 

− art. 34.2 Działalność wzbudzająca wątpliwości natury etycznej: 
uproszczono obowiązki beneficjenta dotyczące powiadamiania 
o kwestiach z zakresu etyki przed rozpoczęciem działalności 
wzbudzającej wątpliwości natury etycznej; 

− art. 36.1 Ogólny obowiązek zachowania poufności: 
pracownikom Komisji/Agencji oraz innym instytucjom i 
organom unijnym przyznano szerszy dostęp do informacji 
poufnych;  

− art. 50.3 Rozwiązanie umowy następujące z inicjatywy 
Komisji/Agencji: Komisja/Agencja może rozwiązać umowę, 
jeżeli beneficjent nie przedłożył wniosku o wprowadzenie 
zmiany w celu zakończenia uczestnictwa organizacji 
partnerskiej realizującej program, która znajduje się w tej 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/msca/h2020-mga-msca-cofund-mono_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/msca/h2020-mga-msca-cofund-mono_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/msca/h2020-mga-msca-cofund-mono_v2.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/msca/h2020-mga-msca-cofund-mono_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/msca/h2020-mga-msca-cofund-mono_v3.0_en.pdf
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samej sytuacji, co beneficjent, z którym umowa może zostać 
rozwiązana. Przykładowo organizacja partnerska ogłosiła 
upadłość.   

Z innymi pomniejszymi zmianami redakcyjnymi i korektami błędów 
pisarskich można zapoznać się w wersji z zaznaczonymi zmianami. 

4.0 27.02.2017  Poniżej wymieniono artykuły, w których nastąpiły główne zmiany w 
stosunku do wersji 3.0 wzoru umowy o udzielenie dotacji: 

− art. 19.1 „Obowiązek dostarczenia rezultatów”;  

− art. 22.4 „Kontrole, przeglądy, audyty i dochodzenia w 
przypadku organizacji międzynarodowych”; 

− art. 25.5 „Prawa dostępu przysługujące naukowcowi”; 

− art. 52.1 „Forma i środki komunikacji”. 

Z innymi pomniejszymi zmianami redakcyjnymi i korektami błędów 
pisarskich można zapoznać się w wersji z zaznaczonymi zmianami. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/msca/h2020-mga-msca-cofund-mono_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/msca/h2020-mga-msca-cofund-mono_track-v3.0-v4.0_en.doc
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WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI W RAMACH  
PROGRAMU „HORYZONT 2020”1 

DOTACJE NA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW W RAMACH DZIAŁAŃ „MARIA 
SKŁODOWSKA-CURIE” (MSCA-COFUND)2(H2020 Wzór umowy o udzielenie dotacji 

jednemu beneficjentowi na MSCA-COFUND) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Przypisy zaznaczone na niebiesko nie pojawią się w tekście wygenerowanym przez system 
informatyczny na potrzeby podpisu (ponieważ stanowią one jedynie instrukcje wewnętrzne).  

 Tekst wyróżniony szarą czcionką oznacza, że tekst, który znajduje się w H2020 ogólnym wzorze 
umowy o udzielenie dotacji nie ma zastosowania do niniejszej umowy. 
 

                                                 
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  W ramach MSCA-COFUND przyznawane jest finansowanie dla regionalnych, krajowych lub 
międzynarodowych programów doktoranckich i stypendialnych na szkolenia, mobilność i rozwój kariery 
naukowców. 

KOMISJA EUROPEJSKA 
AGENCJA WYKONAWCZA DS.  
BADAŃ NAUKOWYCH (REA) 
 
 
Dyrektor 

Uwaga wstępna  
 
Następujące części H2020 wzoru umowy o udzielenie dotacji jednemu beneficjentowi na MSCA-
COFUND różnią się od ogólnego wzoru umowy o udzielenie dotacji jednemu beneficjentowi: 

• art. 5.2 (szczególne kategorie kosztów) 
• art. 5.3 (skreślenie Kroku 3 – Zmniejszenie z tytułu zasady braku zysku) 
• art. 6 (postanowienia szczegółowe dotyczące kwalifikowalności kosztów) 
• art. 8 (postanowienia szczegółowe dotyczące zasobów na potrzeby realizacji działania)  
• art. 9–14, 16, 32, 41.4 i 41.5 (skreślone, ponieważ nie mają zastosowania) 
• art. 15 (postanowienia szczegółowe dotyczące obowiązków beneficjenta)    
• art. 18.1.2 (zredukowany do postanowień o kosztach jednostkowych)  
• art. 19 (postanowienia szczegółowe dotyczące rezultatów)     
• art. 20.4 (bez świadectwa) 
• art. 20.6 (waluta na potrzeby sprawozdania finansowego) 
• art. 27.3, 28.2, 29.2, 29.4 i 38.1.2 (dodanie „działań »Maria Skłodowska-Curie«”) 
• art. 38.1.1 („duży oddźwięk w głównych środkach masowego przekazu”) 
• Załączniki 2 i 4 (postanowienia szczególne)  
• Załączniki 3, 5 i 6 (nie mają zastosowania)  
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 W odniesieniu do opcji [zapisanych kursywą w nawiasach kwadratowych]: w systemie 
informatycznym należy wybrać opcję mającą zastosowanie do umowy. Opcje, które nie zostaną 
wybrane, automatycznie znikną lub pojawią się z informacją „nie dotyczy”. Wybrane opcje wyświetlą 
się jako tekst wyróżniony kursywą bez nawiasów i bez tytułu „opcja” (aby umożliwić beneficjentom 
szybkie zauważenie, że zastosowanie ma szczegółowa reguła). 

 W odniesieniu do pól zaznaczonych na [szaro, w nawiasach kwadratowych ] (nawet jeśli pojawiają 
się jako część opcji, jak określono w poprzednim punkcie): w systemie informatycznym należy 
wprowadzić odpowiednie dane.  

 System informatyczny wygeneruje arkusz potwierdzający wybrane opcje i wprowadzone dane. 
 
 
 

UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI 
 

NUMER [wstawić numer] – [wstawić akronim] 
 
Niniejsza umowa („umowa”) zostaje zawarta między następującymi stronami:  
 
z jednej strony, 
 
Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA) („Agencja”) na mocy uprawnień 
przekazanych przez Komisję Europejską („Komisja”), reprezentowaną do celów podpisania 
niniejszej umowy przez [[stanowisko, [Dyrekcja Generalna, dyrekcja, dział] [departament]], 
[imię i nazwisko],3 
 
oraz  
 
z drugiej strony, 
 
„beneficjentem”: 
 
[pełna nazwa oficjalna (nazwa skrócona)], z siedzibą w [pełny oficjalny adres], [OPCJA w 
przypadku beneficjentów będących płatnikami VAT: numer VAT [wpisać numer VAT]], 
reprezentowanym do celów podpisania niniejszej umowy przez [stanowisko, imię i 
nazwisko]  
 
Powyższe strony wyraziły zgodę na zawarcie umowy na określonych poniżej warunkach.  
 
Podpisując umowę, beneficjent przyjmuje dotację i wyraża zgodę na wykorzystanie dotacji 
na własną odpowiedzialność i zgodnie z umową, w tym z wszystkimi określonymi w niej 
obowiązkami i warunkami.  
 
W skład umowy wchodzą: 
 
Warunki 
 
Załącznik 1  Opis działania  

                                                 
3 Osoba reprezentująca Agencję musi być urzędnikiem zatwierdzającym (delegowanym lub subdelegowanym) 

wyznaczonym zgodnie z dokumentem 60008 z 22.02.2001 r. „Ustanowienie karty urzędników 
zatwierdzających” („Mise en place de la Charte des ordonnateurs”). 
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Załącznik 2  Szacunkowy budżet działania  
 

2a Dodatkowe informacje na temat szacunkowego budżetu 
 
Załącznik 3  Nie dotyczy 
 
Załącznik 4 Wzór sprawozdania finansowego 
 
Załącznik 5 Nie dotyczy  
 
Załącznik 6 Nie dotyczy  
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ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
ARTYKUŁ 1 – PRZEDMIOT UMOWY  
 
Niniejsza umowa ustanawia prawa i obowiązki oraz warunki mające zastosowanie do dotacji 
przyznanej beneficjentowi na realizację działania określonego w rozdziale 2. 
 
 
ROZDZIAŁ 2 DZIAŁANIE 
 
ARTYKUŁ 2 – DZIAŁANIE, KTÓRE MA ZOSTAĆ ZREALIZOWANE  
 
Dotacja zostaje przyznana na realizację działania pod tytułem [wstawić tytuł działania ] – 
[wstawić akronim] („działanie”), zgodnie z opisem w załączniku 1. 
 
ARTYKUŁ 3 – OKRES REALIZACJI I DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁANIA 
 
Okres realizacji działania wynosi [wstawić liczbę] miesięcy od dnia [OPCJA 1, domyślna: 
pierwszy dzień miesiąca następującego po dacie wejścia w życie umowy (zob. art. 58)] 
[OPCJA 2 jeśli wymaga tego działanie: [wstawić datę]]4 („data rozpoczęcia działania”).  
 
ARTYKUŁ 4 – SZACUNKOWY BUDŻET I PRZESUNIĘCIA BUDŻETOWE  
 
4.1 Szacunkowy budżet 
 
„Szacunkowy budżet” działania jest określony w załączniku 2. 
 
Zawiera on szacunkowe koszty kwalifikowalne oraz kategorie kosztów w podziale na 
beneficjenta i kategorie budżetowe (zob. art. 5, 6). 
 
4.2 Przesunięcia budżetowe 
 
Nie dotyczy 
 
 
ROZDZIAŁ 3 DOTACJA 
 
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. 

                                                 
4 Datą tą musi być pierwszy dzień miesiąca, który następuje po dniu wejścia w życie niniejszej umowy, chyba 

że wnioskodawca zdoła wykazać konieczność rozpoczęcia działania przed wejściem w życie umowy o 
udzielenie dotacji lub konieczność rozpoczęcia działania w innym terminie niż pierwszy dzień miesiąca, a 
urzędnik zatwierdzający wyrazi na to zgodę. W żadnym przypadku data rozpoczęcia nie może być 
wcześniejsza od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji (art. 130 rozporządzenia finansowego). 
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5.2 Forma dotacji, stawka zwrotu oraz kategoria kosztów 
 
Dotacja pokrywa 50 % 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. 
 
Koszty kwalifikowalne (zob. art. 6) należy zgłaszać w następujących kategoriach („kategorie 
kosztów”): 
 

a) w przypadku kosztów naukowców uczestniczących w programie realizowanym 
przez beneficjenta (dodatki z tytułu kosztów utrzymania): na podstawie kwot(-y) na 
jednostkę określonych(-ej) w załączniku 2 („koszty jednostkowe”); 
 

b) w przypadku kosztów zapewnienia wsparcia finansowego na pokrycie kosztów 
naukowców uczestniczących w programie realizowanym przez organizację 
partnerską: na podstawie kwot(y) na jednostkę określonych (określonej) w 
załączniku 2 (koszty jednostkowe); oraz 
 

c) w przypadku kosztów administracyjnych: na podstawie kwoty na jednostkę 
określonej w załączniku 2 (koszty jednostkowe). 

 
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:  
 

Krok 1 – Stosowanie stawki zwrotu kosztów kwalifikowalnych 
 
Krok 2 – Ograniczenie do maksymalnej kwoty dotacji 
 
Krok 3 – Zmniejszenie z powodu istotnych błędów, nieprawidłowości, nadużyć 

finansowych lub poważnego naruszenia obowiązków  
 
5.3.1 Krok 1 – Stosowanie stawki zwrotu kosztów kwalifikowalnych 
 
Stawkę zwrotu (zob. art. 5.2) stosuje się do kosztów kwalifikowalnych (kosztów 
jednostkowych, zob. art. 6) zadeklarowanych przez beneficjenta i zatwierdzonych przez 
Agencję (zob. art. 21). 
 
5.3.2 Krok 2 – Ograniczenie do maksymalnej kwoty dotacji 
 
Jeżeli kwota uzyskana po kroku 1 przewyższa maksymalną kwotę dotacji określoną w art. 
5.1, zostaje ona ograniczona do tej kwoty. 
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5.3.3 Krok 3 – Zmniejszenie z powodu istotnych błędów, nieprawidłowości, nadużyć 
finansowych lub poważnego naruszenia obowiązków – Zmniejszona maksymalna kwota 
dotacji – Obliczanie 
 
Jeżeli kwota dotacji zostaje zmniejszona (zob. art. 43), Agencja oblicza zmniejszoną 
maksymalną kwotę dotacji poprzez odjęcie kwoty zmniejszenia (obliczonej zgodnie z art. 
43.2 proporcjonalnie do wagi błędów, nieprawidłowości, nadużyć finansowych lub 
naruszenia obowiązków) od maksymalnej kwoty dotacji określonej w art. 5.1. 
 
Ostateczna kwota dotacji jest niższą z następujących kwot:  
 

- kwotą otrzymaną w wyniku kroków 1 i 2; lub  
 

- zmniejszoną maksymalną kwotą dotacji otrzymaną w wyniku kroku 3.  
 
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 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 wagi błędów, 
nieprawidłowości, nadużyć finansowych lub naruszenia 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 KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE  
 
6.1 Ogólne warunki kwalifikowalności kosztów  
 
Koszty jednostkowe są kwalifikowalne („koszty kwalifikowalne”), jeżeli: 
 
a) są obliczane w następujący sposób: 

 
{kwoty na jednostkę określone w załączniku 2 
 
pomnożone przez  
 
liczbę rzeczywistych jednostek}; 
 

b) liczba rzeczywistych jednostek spełnia następujące warunki: 
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- jednostki muszą być faktycznie wykorzystane lub wytworzone w okresie 

określonym w art. 3, 
 

- jednostki muszą być niezbędne do realizacji działania lub wytworzone przez nie; 
oraz 
 

- możliwa musi być identyfikacja i weryfikacja liczby jednostek, w szczególności 
na podstawie ewidencji i dokumentacji (zob. art. 18); 

 
6.2 Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów 
 
Koszty są kwalifikowalne, jeżeli spełniają warunki ogólne (zob. powyżej) oraz szczegółowe 
warunki określone poniżej dla każdej z dwóch poniższych kategorii budżetowych: 
 
A. Koszty naukowców („dodatek z tytułu kosztów utrzymania”)  
 
A.1 Koszty naukowców uczestniczących w programie realizowanym przez beneficjenta 
są kwalifikowalne, jeżeli liczba deklarowanych jednostek odpowiada rzeczywistej liczbie 
miesięcy, jaką naukowcy ci poświęcili na szkolenia w zakresie badań naukowych, oraz jeżeli 
spełnione zostały warunki określone w art. 15.1.1. 
 
A.2. Koszty zapewniania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów naukowców 
uczestniczących w programie realizowanym przez organizację partnerską są 
kwalifikowalne, jeżeli liczba deklarowanych jednostek odpowiada rzeczywistej liczbie 
miesięcy, jaką naukowcy ci poświęcili na szkolenia w zakresie badań naukowych, oraz jeżeli 
spełnione zostały warunki określone w art. 15.1.1. 
 
B. Koszty administracyjne są kosztami kwalifikowalnymi, jeżeli koszty naukowców 
(dodatek z tytułu kosztów utrzymania, zob. powyżej) są kwalifikowalne. 
 
6.3 Koszty niekwalifikowalne 
 
„Koszty niekwalifikowalne” są to: 
 

a) koszty, które nie spełniają określonych powyżej warunków (zob. art. 6.1 i 6.2); 
 

b) koszty zadeklarowane 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 lub Euratomu).  
 

[c) OPCJA w przypadku kategorii kosztów wyraźnie wykluczonych w programie prac: 
[wstawić nazwę wykluczonej kategorii kosztów]].  

 
6.4 Skutki deklarowania kosztów niekwalifikowalnych 
 
Zadeklarowane koszty, które nie są kwalifikowalne, zostają odrzucone (zob. art. 42). 
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Zadeklarowanie takich kosztów może również prowadzić do zastosowania dowolnego z 
pozostałych środków opisanych w rozdziale 6. 
 
 
ROZDZIAŁ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 
 
SEKCJA 1 PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DZIAŁANIA 
 
ARTYKUŁ 7 – OGÓLNY OBOWIĄZEK PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI 

DZIAŁANIA 
 
7.1 Ogólny obowiązek prawidłowej realizacji działania 
 
Beneficjent musi zrealizować działanie zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku 1 
oraz zgodnie z postanowieniami umowy i wszystkimi obowiązkami prawnymi wynikającymi 
z obowiązujących przepisów prawa unijnego, międzynarodowego i krajowego.  
 
7.2 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 8 — ZASOBY NA POTRZEBY REALIZACJI DZIAŁANIA — OSOBY 

TRZECIE UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIU 
 
 Beneficjent musi dysponować odpowiednimi zasobami na potrzeby realizacji działania.  
 
Jeżeli jest to niezbędne do realizacji działania, beneficjent może: 
 

- zlecać organizacjom partnerskim realizację określonych zadań związanych z 
działaniem opisanych w załączniku 1 (tj. realizację programu doktoranckiego lub 
stypendialnego, w tym rekrutację naukowców lub przyjmowanie i szkolenie 
naukowców w okresie oddelegowania). 

 
W takim przypadku beneficjent zachowuje wyłączną odpowiedzialność wobec Agencji za 
realizację działania.  
 
ARTYKUŁ 9 — REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANIEM PRZEZ 

BENEFICJENTÓW NIEOTRZYMUJĄCYCH FINANSOWANIA ZE 
ŚRODKÓW UNIJNYCH  

 
Nie dotyczy 
 
ARTYKUŁ 10 – ZAKUP TOWARÓW, ROBÓT LUB USŁUG 
 
Nie dotyczy 
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ARTYKUŁ 11 – KORZYSTANIE Z WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH 

PRZEKAZYWANYCH ODPŁATNIE PRZEZ OSOBY TRZECIE 
 
Nie dotyczy 
 
ARTYKUŁ 12 – KORZYSTANIE Z WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH 

PRZEKAZYWANYCH NIEODPŁATNIE PRZEZ OSOBY 
TRZECIE 

 
Nie dotyczy 
 
ARTYKUŁ 13 – REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANIEM PRZEZ 

PODWYKONAWCÓW 
 
Nie dotyczy 
 
ARTYKUŁ 14 – REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANIEM PRZEZ 

POWIĄZANE OSOBY TRZECIE 
 
Nie dotyczy 
 
ARTYKUŁ 15 – WSPARCIE FINANSOWE DLA PROGRAMU 

[DOKTORANCKIEGO] [STYPENDIALNEGO] LUB REALIZACJA 
TAKIEGO PROGRAMU 

 
15.1 Zasady dotyczące zapewniania wsparcia finansowego dla programu 

[doktoranckiego][stypendialnego] lub realizacji takiego programu  
 
15.1.1 Beneficjent musi zapewnić zgodność programu [doktoranckiego][stypendialnego] 
(realizowanego przez niego samego lub przez organizację partnerską) z następującymi 
warunkami:  
 

a) rodzaje programów: 
 

[OPCJA 1 w przypadku programów doktoranckich: program musi dotyczyć szkoleń 
w zakresie badań naukowych dla zaangażowanych naukowców, które to szkolenia 
prowadzą do przyznania stopnia doktora („program doktorancki”);] 
 
[OPCJA 2 w przypadku programów stypendialnych: Program musi dotyczyć 
stypendiów na szkolenia w zakresie badań naukowych dla zaangażowanych 
naukowców („program stypendialny”).  
 
W przypadku stypendiów, w ramach których główna część szkolenia w zakresie badań 
naukowych nie odbywa się w żadnym państwie członkowskim UE ani w państwie 
stowarzyszonym5, etap po powrocie do państwa członkowskiego UE lub państwa 

                                                 
5  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 
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stowarzyszonego nie może obejmować więcej niż 50 % całkowitego czasu trwania 
szkolenia w zakresie badań naukowych;]  
 

b) kategorie osób, które mogą otrzymać wsparcie w ramach programu: 
 
[OPCJA 1 w przypadku programów doktoranckich: program doktorancki musi 
wspierać naukowców, którzy w dniu upływu terminu składania wniosków w 
odpowiedzi na zaproszenie lub w momencie rekrutacji:  
 

- są „naukowcami na wczesnym etapie kariery” (to jest w pierwszych czterech 
latach swej kariery naukowo-badawczej, nieposiadającymi stopnia doktora); 
 

- wykazują mobilność transgraniczną, realizując szkolenia w zakresie badań 
naukowych w państwie (lub – w przypadku międzynarodowych organizacji o 
znaczeniu europejskim – w ramach danej organizacji), w którym – w okresie 3 
lat bezpośrednio poprzedzających dzień upływu terminu składania wniosków 
w odpowiedzi na zaproszenie lub moment rekrutacji – nie mieszkali ani nie 
prowadzili swojej głównej działalności przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, 
chyba że: 
 
-  w odniesieniu do istniejących programów w załączniku 1 określono 

inaczej; lub 
 
- okres ten był częścią procedury starania się o status uchodźcy na 

podstawie konwencji genewskiej6; 
 

- są obywatelami lub rezydentami długoterminowymi państwa członkowskiego 
UE lub państwa stowarzyszonego7, w przypadku szkoleń w zakresie badań 
naukowych prowadzonych w państwie innym niż państwo członkowskie UE lub 
państwo stowarzyszone; 
 

- spełniają wszelkie dodatkowe warunki określone w załączniku 1.] 
 

                                                                                                                                                        
„Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) 
(„rozporządzenie (UE) nr 1290/2013 w sprawie zasad uczestnictwa”) (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81): 
„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 „Horyzont 2020”. Art. 
7 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 w sprawie programu ramowego „Horyzont 2020” określa warunki 
przystąpienia państw spoza UE do programu „Horyzont 2020”. 

6  Konwencja dotycząca statusu uchodźców, z 1951 r., oraz Protokół dotyczący statusu uchodźców, z 1967 r.   
7  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”) (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81): 
„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 „Horyzont 2020”. Art. 
7 rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 w sprawie programu ramowego „Horyzont 2020” określa warunki 
przystąpienia państw spoza UE do programu „Horyzont 2020”. 
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[OPCJA 2 w przypadku programów stypendialnych: program stypendialny musi 
wspierać naukowców, którzy w dniu upływu terminu składania wniosków w 
odpowiedzi na zaproszenie lub w momencie rekrutacji: 

 
- są „doświadczonymi naukowcami” (to jest posiadającymi stopień doktora lub 

mającymi co najmniej cztery lata doświadczenia w badaniach naukowych); 
 
- wykazują mobilność transgraniczną, realizując szkolenia w zakresie badań 

naukowych w państwie (lub – w przypadku międzynarodowych organizacji o 
znaczeniu europejskim – w ramach danej organizacji), w którym nie mieszkali 
ani nie prowadzili swojej głównej działalności przez okres dłuższy niż 
[OPCJA A, domyślna: 12 miesięcy w okresie 3 lat][OPCJA B w przypadku 
działalności podobnej do działalności Panelu ds. społeczeństwa i 
przedsiębiorstw, Panelu ds. wznowienia działalności naukowej i Panelu ds. 
reintegracji w ramach MSCA-IF: 3 lata w okresie 5 lat] bezpośrednio 
poprzedzających dzień upływu terminu składania wniosków w odpowiedzi na 
zaproszenie lub moment rekrutacji, chyba że 
 
-  w odniesieniu do istniejących programów w załączniku 1 określono 

inaczej; lub 
 
- okres ten był częścią procedury starania się o status uchodźcy na 

podstawie konwencji genewskiej8; 
 

- są obywatelami lub rezydentami długoterminowymi państwa członkowskiego 
UE lub państwa stowarzyszonego, w przypadku szkoleń w zakresie badań 
naukowych prowadzonych w państwie innym niż państwo członkowskie UE lub 
państwo stowarzyszone; 
 

- spełniają wszelkie dodatkowe warunki określone w załączniku 1. ] 
 

Naukowcy, którzy są już zatrudnieni na stałe przez podmiot, w którym realizowane są 
szkolenia w zakresie badań naukowych, nie mogą skorzystać ze wsparcia. 
 

c) procedura i kryteria wyboru naukowców w ramach programu: 
 
[OPCJA 1 w przypadku programów doktoranckich: Wybór naukowców musi 
odbywać się zgodnie z otwartą, przejrzystą, merytoryczną, bezstronną i sprawiedliwą 
procedurą selekcji, zgodnie z załącznikiem 1.  
 
Wakaty muszą być reklamowane i publikowane na arenie międzynarodowej (w tym na 
stronach internetowych zgodnie z życzeniem Agencji).]  
 
[OPCJA 2 w przypadku programów stypendialnych: Wybór naukowców musi 
odbywać się zgodnie z otwartą, przejrzystą, merytoryczną, bezstronną i sprawiedliwą 
procedurą selekcji, w oparciu o międzynarodową wzajemną ocenę, zgodnie z opisem 
w załączniku 1.  

                                                 
8  Konwencja dotycząca statusu uchodźców, z 1951 r., oraz Protokół dotyczący statusu uchodźców, z 1967 r.   
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Komisja(-e) selekcyjna(-e) musi (muszą) skupiać w swoim gronie ekspertów z różnych 
dziedzin oraz zapewniać odpowiednią równowagę płci, a wśród jej (ich) członków 
muszą znaleźć się osoby z innych państw, posiadające jednocześnie odpowiednie 
doświadczenie pozwalające na ocenianie kandydatów. 
 
Stypendia muszą być przyznawane w drodze stałych zaproszeń, które są reklamowane 
i publikowane na arenie międzynarodowej (w tym na stronach internetowych zgodnie 
z życzeniem Agencji) i charakteryzują się ustalonymi terminami lub stałymi datami 
granicznymi.  
 
Roczna liczba takich terminów lub dat granicznych nie może być większa niż 4.] 
 

d) warunki angażowania naukowców w ramach programu: 
 

- naukowcy muszą być angażowani przez beneficjenta na podstawie umowy o 
pracę (lub innej bezpośredniej umowy przewidującej równoważne 
świadczenia, w tym zabezpieczenie społeczne), lub – jeżeli zgodnie z prawem 
krajowym nie ma innej możliwości – na podstawie umowy stypendialnej na 
określoną kwotę przewidującej minimalny poziom zabezpieczenia 
społecznego; 

 
- naukowcy muszą być angażowani na okres co najmniej 3 miesięcy; 
 
- [OPCJA 1 w przypadku programów doktoranckich: w przypadku naukowców 

angażowanych na podstawie umowy o pracę (lub innej bezpośredniej umowy 
przewidującej równoważne świadczenia, w tym zabezpieczenie społeczne): 
całkowite koszty płac (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, 
podatki i inne narzuty na wynagrodzenia) na każdego naukowca miesięcznie 
wynoszą 2 597 EUR lub więcej.  

 
W przypadku naukowców angażowanych na podstawie umowy stypendialnej 
na określoną kwotę: całkowite koszty każdej umowy stypendialnej na 
określoną kwotę miesięcznie wynoszą 1 298,50 EUR lub więcej;] 

 
- [OPCJA 2 w przypadku programów stypendialnych: w przypadku 

naukowców angażowanych na podstawie umowy o pracę (lub innej 
bezpośredniej umowy przewidującej równoważne świadczenia, w tym 
zabezpieczenie społeczne): całkowite koszty płac (wynagrodzenia, składki na 
ubezpieczenie społeczne, podatki i inne narzuty na wynagrodzenia) na 
każdego naukowca miesięcznie wynoszą 3 675 EUR lub więcej.  
 
W przypadku naukowców angażowanych na podstawie umowy stypendialnej 
na określoną kwotę: całkowite koszty każdej umowy stypendialnej na 
określoną kwotę miesięcznie wynoszą 1 837,50 EUR lub więcej.]  

 
15.1.2 Ponadto beneficjent jest zobowiązany: 
 

- w przypadku programów realizowanych przez niego samego: 
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- podjąć działania w celu wprowadzenia w życie zasad określonych w zaleceniu 

Komisji w sprawie Europejskiej karty naukowca oraz Kodeksu postępowania 
przy rekrutacji pracowników naukowych9 i zapewnić znajomość tych zasad 
wśród naukowców; 
 

- zapewnić naukowcom – niezależnie od miejsca, w którym realizowane są 
szkolenia w zakresie badań naukowych – taki sam standard bezpieczeństwa i 
higieny pracy, jak ten przysługujący miejscowym naukowcom na podobnych 
stanowiskach; 
 

- zapewnić naukowcom dostęp do środków niezbędnych do realizacji szkoleń w 
zakresie badań naukowych (w tym do infrastruktury, wyposażenia i 
produktów); 
 

- zapewnić naukowcom odpowiednią pomoc w zakresie wszelkich procedur 
administracyjnych wobec organów krajowych; 
 

- zapewnić zatrudnienie naukowców na pełen etat, chyba że zaistnieją należycie 
uzasadnione przyczyny związane z sytuacją osobistą lub rodzinną; 
 

- dopilnować, aby praca wykonywana przez naukowców dotyczyła wyłącznie 
szkoleń w zakresie badań naukowych; 
 

- zapewnić zgodność szkoleń w zakresie badań naukowych (w tym działalności 
wzbudzającej wątpliwości natury etycznej i badań naukowych przy 
wykorzystaniu ludzkich embrionów lub ludzkich zarodkowych komórek 
macierzystych) z zasadami etyki określonymi w art. 34; 
 

- dopilnować, aby naukowcy zostali poinformowani o tym, że korzystają ze 
stypendiów w ramach działania „Marie Skłodowska-Curie“; 
 

- zapewnić naukowcom wynagrodzenie zgodne z ich umową (umową o pracę, 
inną bezpośrednią umową lub umową stypendialną na określoną kwotę); 
 

- zapewnić zgodność umowy (umowy o pracę, innej bezpośredniej umowy lub 
umowy stypendialnej na określoną kwotę) z postanowieniami niniejszej 
umowy i określenie w jej treści zakresu szkoleń w zakresie badań naukowych;  
 

- zapewnić, aby w umowie (umowie o pracę, innej bezpośredniej umowie lub 
umowie stypendialnej na określoną kwotę) zawarto ustalenia dotyczące 
poufności i praw własności intelektualnej (w szczególności w zakresie dostępu 
do istniejącej wiedzy, wykorzystania wyników, promowania działania) – w 
trakcie trwania szkolenia w zakresie badań naukowych i po jego zakończeniu; 
 

                                                 
9  Zalecenie Komisji nr 251/2005/WE z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz 

Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Dz.U. L 75 z 22.3.2005, s. 67). 
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- poinformować naukowców o spoczywającym na nich obowiązku wypełnienia 
i złożenia – na zakończenie szkoleń w zakresie badań naukowych – 
kwestionariusza służącego ocenie oraz – w dwa lata po tym terminie – 
dodatkowego kwestionariusza oceny, który zostanie dostarczony przez 
Agencję; 
 

[OPCJE w przypadku programów doktoranckich: 
 

- zapewnić sprawiedliwą reprezentację kobiet i mężczyzn wśród angażowanych 
naukowców (przez promowanie prawdziwie równego dostępu mężczyzn i kobiet w 
procesie rekrutacji); 
 

- wyznaczyć przełożonego dysponującego odpowiednim doświadczeniem 
umożliwiającym udzielenie naukowcom wsparcia akademickiego i 
zaproponowanie im planu rozwoju kariery.] 

 
- w przypadku programów realizowanych przez organizację partnerską: 

 
- zapewnić, by organizacja partnerska spełniała obowiązki określone w 

niniejszym artykule oraz  
 

- zapewnić, by organizacja partnerska umożliwiła Agencji, Komisji, 
Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu (ETO) oraz Europejskiemu 
Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) korzystanie z praw 
przysługujących im na mocy art. 22 i 23. 

 
15.2 Skutki niewywiązania się z obowiązków 
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta ze swoich obowiązków wynikających z 
art. 15.1.1 koszty naukowców zostają uznane za koszty niekwalifikowalne (zob. art. 6) i 
zostają odrzucone (zob. art. 42). 
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z obowiązków wynikających z art. 15.1.2 
dotacja może zostać zmniejszona (zob. art. 43). 
 
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do zastosowania dowolnego 
z pozostałych środków przewidzianych w rozdziale 6.  
 
ARTYKUŁ 16 – ZAPEWNIANIE PONADNARODOWEGO LUB WIRTUALNEGO 

DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ 
 
Nie dotyczy 
 
 
SEKCJA 2 PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 

DOTACJĄ  
 
ARTYKUŁ 17 – OGÓLNY OBOWIĄZEK UDZIELANIA INFORMACJI 
 



Nr umowy o udzielenie dotacji: [wstawić numer] [wstawić akronim] [wstawić identyfikator zaproszenia] 
 
H2020 Wzory umów o udzielenie dotacji: H2020 Wzór umowy o udzielenie dotacji jednemu beneficjentowi na 

współfinansowanie programów w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA-COFUND) v4.0 – 
27.02.2017 

25 

17.1 Ogólny obowiązek przedstawiania informacji na żądanie  
 
Beneficjent musi przedstawiać – podczas realizacji działania lub później – wszystkie 
informacje wymagane w celu weryfikacji kwalifikowalności kosztów, prawidłowej realizacji 
działania i wypełniania wszelkich pozostałych obowiązków wynikających z umowy.  
 
17.2 Obowiązek aktualizacji informacji oraz informowania o wydarzeniach i 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację umowy 
 
Beneficjent musi aktualizować informacje przechowywane w rejestrze beneficjentów na 
portalu dla uczestników (za pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany, zob. art. 52), 
w szczególności informacje dotyczące jego nazwy, adresu, przedstawicieli prawnych, formy 
prawnej i rodzaju organizacji. 
 
Beneficjent musi niezwłocznie powiadomić Agencję o:  

 
a) wydarzeniach, które mogą istotnie wpłynąć na realizację działania lub interesy 

finansowe UE lub spowodować opóźnienie, w szczególności: 
 

(i) zmianach dotyczących jego sytuacji prawnej, finansowej, technicznej, 
organizacyjnej lub własnościowej (lub tego rodzaju zmianach dotyczących 
organizacji partnerskiej realizującej program); 
 

(ii)  zmianach dotyczących nazwy, adresu, formy prawnej lub rodzaju organizacji 
partnerskiej realizującej program; 

 
b) okolicznościach mających wpływ na: 

 
(i) decyzję o przyznaniu dotacji lub 

 
(ii) przestrzeganie wymogów wynikających z umowy. 

 
17.3 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 18 – PRZECHOWYWANIE EWIDENCJI – DOKUMENTY 

POTWIERDZAJĄCE 
 
18.1 Obowiązek przechowywania ewidencji i innych dokumentów potwierdzających 
 
Beneficjent ma obowiązek – przez okres pięciu lat po dokonaniu płatności salda końcowego 
– przechowywać ewidencje i inne dokumenty potwierdzające, na potrzeby wykazania 
prawidłowej realizacji działania oraz kwalifikowalności deklarowanych przez niego kosztów.  
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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 ustaleń 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 obowiązującego prawa krajowego. Agencja może akceptować nieoryginalne 
dokumenty, jeżeli uzna, że posiadają one porównywalny poziom wiarygodności.   
 
18.1.1 Ewidencje i inne dokumenty potwierdzające realizację pod względem naukowym 
i technicznym 
 
Beneficjent ma obowiązek przechowywać ewidencje i inne dokumenty potwierdzające 
realizację działania pod względem naukowym i technicznym zgodnie z normami przyjętymi 
w danej dziedzinie. 
 
18.1.2 Ewidencje i inne dokumenty potwierdzające deklarowane koszty  
 
Beneficjent ma obowiązek przechowywać odpowiednie ewidencje i inne dokumenty 
potwierdzające na potrzeby wykazania liczby deklarowanych jednostek oraz całkowitych 
kosztów płac lub umowy stypendialnej na określoną kwotę w odniesieniu do 
zaangażowanych naukowców. 
 
18.2 Skutki niewywiązania się z obowiązków  
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków 
wynikających z niniejszego artykułu wszelkie niewystarczająco uzasadnione koszty zostają 
uznane za koszty niekwalifikowalne (zob. art. 6) i zostają odrzucone (zob. art. 42), a 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 19 – DOSTARCZANIE REZULTATÓW  
 
19.1 Obowiązek dostarczenia rezultatów 
 
Beneficjent jest zobowiązany: 
 

- przedłożyć „oświadczenie naukowca” w ciągu 20 dni od rozpoczęcia szkolenia w 
zakresie badań naukowych, osobno dla każdego naukowca; 

 
- zorganizować „spotkanie średniookresowe” z Agencją; 
-   
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- dostarczyć wszelkie inne rezultaty określone w załączniku 1, zgodnie z 
harmonogramem i na warunkach określonych w tym załączniku.   

 
19.2 Skutki niewywiązania się z obowiązków 
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków 
wynikających z niniejszego artykułu Agencja może zastosować dowolny ze środków 
opisanych w rozdziale 6. 
 
ARTYKUŁ 20 – SPRAWOZDAWCZOŚĆ – WNIOSKI O PŁATNOŚĆ 
 
20.1 Obowiązek przedkładania raportów  
 
Beneficjent ma obowiązek przedkładać Agencji (zob. art. 52) raporty merytoryczne i 
finansowe określone w niniejszym artykule. Raporty te obejmują wnioski o płatność i muszą 
być sporządzone przy zastosowaniu formularzy i wzorów udostępnionych w ramach 
elektronicznego systemu wymiany (zob. art. 52).  
 
20.2 Okresy sprawozdawcze (OS) 
 
Działanie jest podzielone na następujące „okresy sprawozdawcze”: 
 
 - OS1: od miesiąca 1 do miesiąca [X] 
 [- OS2: od miesiąca [X+1] do miesiąca [Y] 
 - OS3: od miesiąca [Y+1] do miesiąca [Z] 
 [powtórzyć dla kolejnych OS] 
 - OSN: od miesiąca [N+1] do [ostatniego miesiąca realizacji projektu].] 
 
20.3 Raporty okresowe – Wnioski o płatności okresowe 
 
Beneficjent ma obowiązek przedłożyć raport okresowy w terminie 60 dni od końca każdego 
okresu sprawozdawczego.  
 
Raport okresowy musi obejmować następujące elementy: 
 

a) „okresowy raport merytoryczny” zawierający:  
 

(i) wyjaśnienie prac wykonanych przez beneficjenta; 
 

(ii) przegląd postępów w realizacji celów działania, w tym kluczowych etapów 
oraz rezultatów określonych w załączniku 1.  
 
Raport taki musi zawierać wyjaśnienia uzasadniające różnice pomiędzy 
stanem prac przewidzianym w załączniku 1 i stanem faktycznie osiągniętym.  
 
Raport musi zawierać szczegółowe informacje na temat wykorzystania i 
upowszechniania wyników oraz – jeśli wymóg taki określono w załączniku 1 
– uaktualniony „plan wykorzystania i upowszechniania wyników”.  
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Raport musi także zawierać informacje o działalności w zakresie komunikacji; 
 

(iii) streszczenie do publikacji przez Agencję;  
 

(iv) odpowiedzi na „kwestionariusz” obejmujący kwestie związane z realizacją 
działania oraz skutkami ekonomicznymi i społecznymi, zwłaszcza w 
kontekście kluczowych wskaźników skuteczności działania programu 
„Horyzont 2020” oraz przewidzianych w tym programie wymogów 
dotyczących monitorowania;  
 

b) „okresowy raport finansowy” zawierający: 
 

(i) „indywidualne sprawozdanie finansowe” (zob. załącznik 4), za dany okres 
sprawozdawczy. 
 
Indywidualne sprawozdanie finansowe musi zawierać wyszczególnienie 
kosztów kwalifikowalnych (zob. art. 6) dla każdej kategorii budżetowej (zob. 
załącznik 2). 
 
Beneficjent musi zadeklarować wszystkie koszty kwalifikowalne, nawet jeśli 
przekraczają one kwoty wskazane w szacunkowym budżecie (zob. załącznik 
2). Kwoty, które nie zostały zadeklarowane w indywidualnych 
sprawozdaniach finansowych, nie są uwzględniane przez Agencję. 
 
Jeżeli indywidualne sprawozdanie finansowe za dany okres sprawozdawczy 
nie zostanie przedłożone, może ono zostać włączone do okresowego raportu 
finansowego za następny okres sprawozdawczy. 
 
Beneficjent musi zaświadczyć, że: 
 
- przedstawione informacje są kompletne, wiarygodne i prawdziwe; 
 
- deklarowane koszty są kwalifikowalne (zob. art. 6); 
 
- na uzasadnienie kosztów mogą zostać przedstawione odpowiednie 

ewidencje i dokumenty potwierdzające (zob. art. 18), udostępniane na 
żądanie (zob. art. 17) lub w ramach kontroli, przeglądów, audytów i 
dochodzeń (zob. art. 22);  

 
(ii) nie dotyczy; 

 
(iii) nie dotyczy; 

 
(iv) „okresowe zbiorcze sprawozdanie finansowe” wygenerowane 

automatycznie przez elektroniczny system wymiany i obejmujące – z 
wyjątkiem ostatniego okresu sprawozdawczego – wniosek o płatność 
okresową. 
 

20.4 Raport końcowy – Wniosek o płatność salda końcowego 
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Oprócz raportu okresowego za ostatni okres sprawozdawczy beneficjent ma obowiązek 
przedłożyć raport końcowy w terminie 60 dni od końca ostatniego okresu sprawozdawczego. 
 
Raport końcowy musi obejmować następujące elementy: 
 

a) „końcowy raport merytoryczny” wraz ze streszczeniem przeznaczonym do 
publikacji, który zawiera: 
 

(i) przegląd wyników oraz ich wykorzystania i upowszechniania, 
 

(ii) wnioski płynące z działania; oraz 
 

(iii) społeczno-ekonomiczne skutki działania; 
 

b) „końcowy raport finansowy” zawierający „końcowe zbiorcze sprawozdanie 
finansowe” wygenerowane automatycznie przez elektroniczny system wymiany, 
konsolidujące indywidualne sprawozdania finansowe za wszystkie okresy 
sprawozdawcze i obejmujące wniosek o płatność salda końcowego. 

 
20.5 Informacje na temat łącznych poniesionych wydatków  
 
[OPCJA 1 w przypadku dotacji powyżej 5 mln EUR i o okresach sprawozdawczych 
dłuższych niż 18 miesięcy10: Oprócz powyższych wymogów w zakresie sprawozdawczości 
(art. 20.1–20.3) beneficjent ma obowiązek poinformować Agencję do dnia [31 grudnia][30 
listopada] każdego roku o łącznych wydatkach poniesionych przez beneficjenta od daty 
rozpoczęcia działania.  
 
Informacje te są potrzebne Komisji do celów rachunkowych i nie będą wykorzystywane do 
obliczania ostatecznej kwoty dotacji.]  
 
[OPCJA 2: Nie dotyczy] 
 
20.6 Waluta na potrzeby sprawozdań finansowych 
 
Kwoty w sprawozdaniach finansowych muszą być podawane w euro. 
 
20.7 Język raportów 
 
Wszystkie raporty (raporty merytoryczne i finansowe, w tym sprawozdania finansowe) 
muszą być przedkładane w języku umowy. 
 
20.8 Skutki niewywiązania się z obowiązków  
 

                                                 
10  Należy dodać w przypadku dotacji powyżej 5 milionów EUR, dla których dokonywana jest płatność 

zaliczkowa, a okresy sprawozdawcze dla płatności okresowych lub płatności salda końcowego przekraczają 
osiemnaście miesięcy.  
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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 swego obowiązku przedłożenia raportów oraz 
jeżeli nie wywiąże się z tego obowiązku w terminie 30 dni od pisemnego przypomnienia, 
Agencja może rozwiązać umowę (zob. art. 50) lub zastosować dowolny z pozostałych 
środków opisanych w rozdziale 6. 
 
ARTYKUŁ 21 – PŁATNOŚCI I UREGULOWANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI  
 
21.1 Dokonywane płatności 
 
Następujące płatności są dokonywane na rzecz beneficjenta: 
 

- jedna płatność zaliczkowa; 
 

- jedna płatność okresowa lub większa ich liczba, na podstawie wniosku(-ów) o 
płatność okresową (zob. art. 20), oraz 
 

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

 
21.2 Płatność zaliczkowa – Kwota – Kwota zatrzymana na potrzeby funduszu 

gwarancyjnego 
 
[OPCJA 1, domyślna: Celem płatności zaliczkowej jest zapewnienie beneficjentowi płynności 
finansowej.  
 
Płatność zaliczkowa pozostaje własnością UE do czasu płatności salda końcowego. 
 
Kwota płatności zaliczkowej wynosi [podać kwotę (podać kwotę słownie)] EUR.  
 
Agencja dokonuje – z wyjątkiem przypadku, gdy zastosowanie ma art. 48 – płatności 
zaliczkowej na rzecz beneficjenta w terminie 30 dni, licząc od daty wejścia w życie umowy 
(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, co odpowiada 5 % 
maksymalnej kwoty dotacji (zob. art. 5.1), jest potrącana przez Agencję z płatności 
zaliczkowej i przekazywana do „funduszu gwarancyjnego”.] 
 
[OPCJA 2 w przypadku gdy beneficjentem jest JRC: Agencja dokonuje płatności 
zaliczkowej w wysokości [podać kwotę, w tym 5 % przeznaczone na wpłatę do funduszu 
gwarancyjnego (podać kwotę słownie)] EUR, w terminie 30 dni od przekazania noty 
debetowej z JRC po podpisaniu „porozumienia”.  

 
JRC wyraża zgodę, aby kwota [podać kwotę: 5 % kwoty dotacji przeznaczone dla JRC 
(podać kwotę słownie)] EUR, odpowiadająca jego wkładowi do funduszu gwarancyjnego 
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(zob. art. 21.2), została przekazana w jego imieniu przez Agencję do funduszu 
gwarancyjnego.] 
 
21.3 Płatności okresowe – Kwota – Obliczanie 
 
Płatności okresowe służą zwrotowi kosztów kwalifikowalnych poniesionych na potrzeby 
realizacji działania w odpowiednich okresach sprawozdawczych. 
 
Agencja wypłaca beneficjentowi kwotę należną jako płatność okresowa w terminie 90 dni od 
otrzymania raportu okresowego (zob. art. 20.3), z wyjątkiem sytuacji, gdy zastosowanie ma 
art. 47 lub art. 48. 
 
Warunkiem dokonania płatności jest zatwierdzenie raportu okresowego. Zatwierdzenie 
raportu nie oznacza stwierdzenia zgodności, autentyczności, kompletności ani poprawności 
zawartych w nim treści. 
 
Kwota należna jako płatność okresowa jest obliczana przez Agencję zgodnie z następującą 
procedurą: 
 

Krok 1 – Zastosowanie stawek zwrotu 
 
Krok 2 – Ograniczenie do 90 % maksymalnej kwoty dotacji  

 
21.3.1 Krok 1 – Zastosowanie stawek zwrotu  
 
Stawkę (stawki) zwrotu (zob. art. 5.2) stosuje się w odniesieniu do kosztów 
kwalifikowalnych (kosztów rzeczywistych, kosztów jednostkowych i kosztów 
zryczałtowanych, zob. art. 6) zadeklarowanych przez beneficjenta (zob. art. 20) i 
zatwierdzonych przez Agencję (zob. powyżej) za dany okres sprawozdawczy. 
 
21.3.2 Krok 2 – Ograniczenie do 90 % maksymalnej kwoty dotacji 
 
Całkowita kwota płatności zaliczkowej i płatności okresowych nie może przekraczać 90 % 
maksymalnej kwoty dotacji określonej w art. 5.1. Maksymalną kwotę płatności okresowej 
obliczana się w następujący sposób:  
 

{90 % maksymalnej kwoty dotacji (zob. art. 5.1)  
 
pomniejszone o 
 
{płatność zaliczkową i wcześniejsze płatności okresowe}}. 

 
21.4 Płatność salda końcowego – Kwota – Obliczanie –Uwolnienie kwoty zatrzymanej 

na potrzeby funduszu gwarancyjnego 
 
Płatność salda końcowego służy zwrotowi pozostałej części kosztów kwalifikowalnych 
poniesionych przez beneficjenta na realizację działania.  
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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 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 końcowe jest obliczana przez Agencję poprzez odjęcie 
całkowitej kwoty ewentualnych płatności: płatności zaliczkowej i płatności okresowych, 
które zostały już dokonane, od ostatecznej kwoty dotacji określonej zgodnie z art. 5.3: 
 

{ostateczna kwota dotacji (zob. art. 5.3) 
 
pomniejszona o 
 
{(ewentualne) dokonane płatności: zaliczkową i płatności okresowe}}. 

 
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 końcowe,  
 

- jeżeli saldo jest ujemne (płatność salda końcowego przyjmuje formę odzyskiwania 
kwoty nienależnej): 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 jednak zostać objęta potrąceniem– bez konieczności uzyskania zgody 
beneficjenta – względem wszelkich innych kwot, które beneficjent jest winny Agencji, 
Komisji lub innej agencji wykonawczej (na podstawie budżetu UE lub budżetu Euratom), do 
wysokości maksymalnego wkładu UE określonego dla beneficjenta w budżecie 
szacunkowym (zob. załącznik 2). 
 
21.5 Powiadomienie o należnych kwotach  
 
Przy dokonywaniu płatności Agencja oficjalnie powiadamia beneficjenta o należnej kwocie, 
określając, czy dotyczy ona płatności okresowej czy płatności salda końcowego.  
 
W przypadku płatności salda końcowego w powiadomieniu określa się również ostateczną 
kwotę dotacji.  
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W przypadku zmniejszenia dotacji lub odzyskania kwot nienależnych powiadomienie zostaje 
poprzedzone postępowaniem kontradyktoryjnym określonym w art. 43 i 44.  
 
21.6 Waluta płatności  
 
Agencja dokonuje wszystkich płatności w euro.  
 
21.7 Płatności na rzecz beneficjenta  
 
Płatności są dokonywane na rzecz beneficjenta.  
 
Płatności zwalniają Agencję z jej zobowiązania płatniczego.  
 
21.8 Rachunek bankowy do dokonywania płatności  
 
[OPCJA 1, domyślna: Wszystkie płatności są dokonywane na następujący rachunek 
bankowy: 
 

Nazwa banku: […]   
Pełna nazwa posiadacza rachunku: […]  
Pełny numer rachunku (wraz z kodami banku): […]  
[Kod IBAN: […]]11] 
 

[OPCJA 2 w przypadku gdy beneficjentem jest JRC: Wszystkie płatności są dokonywane 
zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Komisję w kwestii fakturowania 
wewnętrznego, z linii budżetowej środków operacyjnych Agencji na numer akt podmiotu 
prawnego (LEF) JRC oraz z podaniem numeru nakazu odzyskania środków. JRC przekazuje 
notę debetową z tytułu każdej płatności (w tym zaliczkowej).] 
 
21.9 Koszty przelewów płatniczych  
 
Koszt przelewów płatniczych ponoszony jest w następujący sposób:  
 

- Agencja ponosi koszt opłat pobieranych z tytułu realizacji przelewów przez jej bank; 
 

- beneficjent ponosi koszt opłat pobieranych z tytułu realizacji przelewów przez jego 
bank, 
 

- strona powodująca ponowienie przelewu ponosi wszystkie koszty ponownego 
przelewu. 

 
21.10 Termin płatności  
 
Płatności dokonywane przez Agencję uznaje się za dokonane w dniu obciążenia nimi jej 
rachunku.  
 
21.11 Skutki niewywiązania się z obowiązków 
                                                 
11 W przypadku państw, do których nie ma zastosowania kod IBAN, stosuje się kody BIC lub SWIFT. 
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21.11.1 [OPCJA 1, domyślna: Jeżeli Agencja nie dokonuje płatności w terminach płatności 
(zob. powyżej), beneficjentowi przysługują odsetki za opóźnienie w płatnościach według 
stopy stosowanej przez Europejski Bank Centralny (EBC) w odniesieniu do jego głównych 
operacji refinansowania w euro („stopa referencyjna”), powiększonej o trzy i pół punktu 
procentowego. Za stopę referencyjną przyjmuje się stopę obowiązującą pierwszego dnia 
miesiąca, w którym upływa termin płatności, opublikowaną w serii C Dziennika Urzędowego 
Unii Europejskiej.  
 
Jeżeli kwota odsetek za opóźnienia w płatnościach nie przekracza 200 EUR, zostaje ona 
wypłacona jedynie na wniosek beneficjenta złożony w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania 
opóźnionej płatności. 
 
Nie nalicza się odsetek za opóźnienie w płatnościach, jeżeli beneficjent jest państwem 
członkowskim UE (w tym organem administracji regionalnej i lokalnej lub innym podmiotem 
publicznym działającym w imieniu państwa członkowskiego do celów niniejszej umowy). 
 
Zawieszenia terminu płatności bądź zawieszenia płatności (zob. art. 47 i 48) nie uznaje się za 
opóźnienie w płatnościach. 
 
Odsetki za opóźnienie w płatnościach obejmują okres od dnia następującego po 
wyznaczonym terminie płatności (zob. powyżej) aż do dnia zapłaty należności włącznie.  
 
Odsetki za opóźnienie w płatnościach nie są uwzględniane na potrzeby obliczenia ostatecznej 
kwoty dotacji.] 
 
[OPCJA 2 w przypadku gdy beneficjentem jest JRC: nie dotyczy] 
 
21.11.2 Nie dotyczy 
 
ARTYKUŁ 22 – KONTROLE, PRZEGLĄDY, AUDYTY I DOCHODZENIA – 

PRZENIESIENIE USTALEŃ NA INNE DOTACJE 
 
22.1 Kontrole, przeglądy i audyty prowadzone przez Agencję i Komisję 
 
22.1.1 Prawo do przeprowadzania kontroli 
 
Podczas realizacji działania lub po jego realizacji Agencja lub Komisja kontroluje 
prawidłowość realizacji działania i wywiązywanie się z obowiązków wynikających z umowy, 
oceniając także rezultaty i raporty.  
 
Agencji lub Komisji mogą pomagać w tym zadaniu osoby lub podmioty zewnętrzne. 
 
Agencja lub Komisja może także żądać dodatkowych informacji zgodnie z art. 17. 
 
Przedstawiane informacje muszą być dokładne, precyzyjne i kompletne oraz należy je 
przekazywać w żądanym formacie, w tym w formie elektronicznej. 
 
22.1.2 Prawo do dokonywania przeglądów  
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Podczas realizacji działania lub po jego realizacji Agencja lub Komisja może dokonywać 
przeglądów dotyczących prawidłowości realizacji działania (w tym ocen rezultatów i 
raportów), wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy oraz aktualności 
znaczenia działania z naukowego lub technicznego punktu widzenia.  
 
Przeglądy można wszcząć w okresie do dwóch lat od płatności salda końcowego. Beneficjent 
jest oficjalnie powiadamiany o przeglądach, a za dzień rozpoczęcia przeglądu uznaje się datę 
tego oficjalnego powiadomienia. 
 
Jeżeli przegląd dotyczy osoby trzeciej (zob. art. 15), beneficjent musi zawiadomić tę osobę 
trzecią. Agencja lub Komisja może dokonywać przeglądów bezpośrednio (przy pomocy 
własnego personelu) lub pośrednio (przy pomocy osób lub podmiotów zewnętrznych, 
wyznaczonych do tego zadania). Przekazuje ona beneficjentowi informację o tożsamości tych 
osób lub podmiotów zewnętrznych. Beneficjent ma prawo sprzeciwić się wyznaczeniu osób 
lub podmiotów zewnętrznych ze względu na tajemnicę handlową.  
 
Beneficjent ma obowiązek przedstawić w żądanym terminie wszelkie informacje i dane 
dodatkowe, oprócz już przedłożonych rezultatów i raportów (w tym informacje dotyczące 
wykorzystania zasobów).  
 
Beneficjent może zostać wezwany do wzięcia udziału w spotkaniach, w tym w spotkaniach z 
ekspertami zewnętrznymi.  
 
W przypadku przeglądów na miejscu beneficjent musi przyznać prawo wstępu na swój teren 
i do swoich pomieszczeń, w tym osobom i podmiotom zewnętrznym, i musi zapewnić łatwą 
dostępność żądanych informacji. 
 
Przedstawiane informacje muszą być dokładne, precyzyjne i kompletne oraz należy je 
przekazywać w żądanym formacie, w tym w formie elektronicznej. 
  
Na podstawie ustaleń w wyniku przeglądu opracowywany jest „raport z przeglądu”.  
 
Raport z przeglądu jest oficjalnie przedstawiany przez Agencję lub Komisję beneficjentowi, 
który ma 30 dni na oficjalne zgłoszenie uwag do tego raportu („postępowanie 
kontradyktoryjne dotyczące przeglądu”).  
 
Językiem przeglądów (w tym raportów z przeglądów) jest język umowy.  
 
22.1.3  Prawo do przeprowadzania audytów 
 
Podczas realizacji działania lub po jego realizacji Agencja lub Komisja może przeprowadzać 
audyty dotyczące prawidłowości realizacji działania oraz wypełniania obowiązków 
wynikających z umowy.  
 
Audyty można wszcząć w okresie do dwóch lat od płatności salda końcowego. Beneficjent 
jest oficjalnie powiadamiany o audytach, a za dzień rozpoczęcia audytu uznaje się datę tego 
oficjalnego powiadomienia. 
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Jeżeli audyt dotyczy osoby trzeciej (zob. art. 15), beneficjent musi zawiadomić tę osobę 
trzecią. Agencja lub Komisja może przeprowadzać audyty bezpośrednio (przy pomocy 
własnego personelu) lub pośrednio (przy pomocy osób lub podmiotów zewnętrznych, 
wyznaczonych do tego zadania). Przekazuje ona beneficjentowi informację o tożsamości tych 
osób lub podmiotów zewnętrznych. Beneficjent ma prawo sprzeciwić się wyznaczeniu osób 
lub podmiotów zewnętrznych ze względu na tajemnicę handlową.  
 
Beneficjent ma obowiązek przedstawić w żądanym terminie wszelkie informacje (w tym 
kompletne księgi rachunkowe, odcinki płacowe indywidualnych osób lub inne dane 
osobowe) w celu potwierdzenia zgodności z postanowieniami umowy.  
 
W przypadku audytów na miejscu beneficjent musi przyznać prawo wstępu na swój teren i 
do swoich pomieszczeń, w tym osobom i podmiotom zewnętrznym, i musi zapewnić łatwą 
dostępność żądanych informacji. 
 
Przedstawiane informacje muszą być dokładne, precyzyjne i kompletne oraz należy je 
przekazywać w żądanym formacie, w tym w formie elektronicznej. 
 
Na podstawie ustaleń w wyniku audytu opracowywany jest „projekt raportu z audytu”.  
 
Projekt raportu z audytu jest oficjalnie przedstawiany przez Agencję lub Komisję 
beneficjentowi, który ma 30 dni na oficjalne zgłoszenie uwag do tego raportu 
(„postępowanie kontradyktoryjne dotyczące audytu”). W uzasadnionych przypadkach 
Agencja lub Komisja może przedłużyć ten okres. 
 
W „końcowym raporcie z audytu” uwzględniane są uwagi beneficjenta. Koordynator lub 
zainteresowany beneficjent jest oficjalnie powiadamiany o raporcie.  
 
Językiem audytów (w tym raportów z audytów) jest język umowy.  
 
Agencji lub Komisji przysługuje również prawo wglądu do ksiąg rachunkowych 
beneficjenta, których prowadzenie jest wymagane zgodnie z przepisami, w celu dokonania 
okresowej oceny kosztów jednostkowych lub kwot zryczałtowanych. 
 
22.2 Dochodzenia prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF)  
 
Na mocy rozporządzeń (UE, Euratom) nr 883/201312 i (Euratom, WE) nr 2185/9613 (oraz 
zgodnie z ich przepisami i określonymi w nich procedurami) Europejski Urząd ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może – w dowolnej chwili podczas realizacji 
działania lub po jego realizacji – przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na 
                                                 
12  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. 

dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) 
oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady 
(Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1). 

13  Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu 
oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot 
Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 
2). 
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miejscu, aby stwierdzić, czy nie doszło do nadużyć finansowych, korupcji lub innych 
nielegalnych działań na szkodę interesów finansowych UE.  
 
22.3 Kontrole i audyty prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy 

(ETO)  
 
Zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i art. 161 
rozporządzenia finansowego nr 966/201214 Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) może 
przeprowadzać audyty w dowolnej chwili podczas realizacji działania lub po jego realizacji. 
 
ETO przysługuje prawo dostępu do celów kontroli i audytów. 
 
22.4 Kontrole, przeglądy, audyty i dochodzenia w przypadku organizacji 

międzynarodowych  
 
[OPCJA 1 w przypadku organizacji międzynarodowych: Zgodnie ze swymi 
rozporządzeniami finansowymi Unia Europejska, w tym Europejski Urząd ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) i Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO), mogą 
przeprowadzać kontrole, przeglądy, audyty i dochodzenia, w tym na miejscu.  
 
Niniejszy artykuł stosuje się zgodnie ze szczegółowymi umowami dotyczącymi tych kwestii, 
zawartymi między organizacjami międzynarodowymi a Unią Europejską.] 
 
[OPCJA 2: Nie dotyczy] 
 
22.5 Skutki związane z ustaleniami w wyniku kontroli, przeglądów, audytów i 

dochodzeń – Przeniesienie ustaleń na inne dotacje 
 
22.5.1  Ustalenia dotyczące niniejszej dotacji 
 
Ustalenia w wyniku kontroli, przeglądów, audytów lub dochodzeń przeprowadzonych w 
kontekście niniejszej dotacji mogą prowadzić do: odrzucenia kosztów niekwalifikowalnych 
(zob. art. 42), zmniejszenia dotacji (zob. art. 43), odzyskania kwot nienależnych (zob. art. 44) 
lub do innych środków opisanych w rozdziale 6.   
 
W wyniku odrzucenia kosztów lub zmniejszenia dotacji po dokonaniu płatności salda 
końcowego otrzymuje się skorygowaną ostateczną kwotę dotacji (zob. art. 5.4). 
 
Ustalenia w wyniku kontroli, przeglądów, audytów lub dochodzeń mogą prowadzić do 
wniosku o zmianę załącznika 1 (zob. art. 55).  
 
Kontrole, przeglądy, audyty lub dochodzenia, w wyniku których ustalono, że wystąpiły 
systemowe lub powtarzające się błędy, nieprawidłowości, nadużycia finansowe lub 
naruszenia obowiązków mogą również wpływać na inne dotacje UE lub Euratomu, które 

                                                 
14  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 

r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1). 
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zostały przyznane na podobnych warunkach („przeniesienie ustaleń dotyczących niniejszej 
dotacji na inne dotacje”). 
 
Ponadto ustalenia wynikające z dochodzenia przeprowadzonego przez OLAF mogą 
prowadzić do wszczęcia postępowania karnego na podstawie przepisów krajowych. 
 
22.5.2  Ustalenia dotyczące innych dotacji  
 
Agencja lub Komisja może przenieść ustalenia dotyczące innych dotacji na niniejszą dotację 
(„przeniesienie ustaleń dotyczących innych dotacji na niniejszą dotację”), jeśli: 
 

a) zostanie stwierdzone w odniesieniu do innych dotacji UE lub Euratomu przyznanych 
na podobnych warunkach, że beneficjent dopuścił się systemowych lub 
powtarzających się błędów, nieprawidłowości, nadużyć finansowych lub naruszeń 
obowiązków, które mają istotny wpływ na niniejszą dotację; oraz 
 

b) beneficjent jest oficjalnie powiadamiany o tych ustaleniach – i jednocześnie 
przekazuje mu się wykaz dotacji, na które mają one wpływ – nie później niż dwa lata 
po płatności salda końcowego niniejszej dotacji.  

 
Przeniesienie ustaleń może prowadzić do: odrzucenia kosztów (zob. art. 42), zmniejszenia 
dotacji (zob. art. 43), odzyskania kwot nienależnych (zob. art. 44), zawieszenia płatności 
(zob. art. 48), zawieszenia realizacji działania (zob. art. 49) lub rozwiązania umowy (zob. art. 
50). 
 
22.5.3  Procedura  
 
Agencja lub Komisja oficjalnie powiadamia beneficjenta o błędach systemowych lub 
powtarzających się błędach oraz o zamiarze przeniesienia tych ustaleń wynikających z 
audytu, przekazując mu jednocześnie wykaz dotacji, których to dotyczy.  
 
22.5.3.1  Jeżeli ustalenia dotyczą kwalifikowalności kosztów, oficjalne powiadomienie 

obejmuje: 
 

a) wezwanie do przedstawienia uwag do wykazu dotacji, na które ustalenia mają wpływ; 
 

b) wezwanie do przedstawienia zmienionych sprawozdań finansowych dotyczących 
wszystkich dotacji, na które ustalenia mają wpływ;  
 

c) stopę korekty na potrzeby ekstrapolacji ustaloną przez Agencję lub Komisję na 
podstawie błędów systemowych lub powtarzających się błędów w celu obliczenia 
kwot, które zostaną odrzucone, w przypadku gdy beneficjent:  
 

(i)  uzna, że przedstawienie zmienionych sprawozdań finansowych nie jest 
możliwe lub wykonalne; lub 
 

(ii) nie przedstawi zmienionych sprawozdań finansowych.  
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Beneficjent może przedstawić uwagi, zmienione sprawozdania finansowe lub właściwie 
umotywowaną propozycję alternatywnej metody korekty w ciągu 90 dni od otrzymania 
powiadomienia. W uzasadnionych przypadkach Agencja lub Komisja może przedłużyć ten 
okres. 
 
Agencja lub Komisja może następnie wszcząć procedurę odrzucenia kosztów zgodnie z art. 
42 na podstawie: 

 
- zmienionych sprawozdań finansowych, jeśli zostały zatwierdzone; 

 
- propozycji alternatywnej metody korekty, jeśli ją zaakceptowano; 

 
lub 

 
- pierwotnie zgłoszonej stopy korekty na potrzeby ekstrapolacji, jeśli nie otrzyma 

żadnych uwag ani zmienionych sprawozdań finansowych, nie zaakceptuje uwag ani 
propozycji alternatywnej metody korekty albo nie zatwierdzi zmienionych 
sprawozdań finansowych. 
 

22.5.3.2 Jeżeli ustalenia dotyczą istotnych błędów, nieprawidłowości, nadużyć 
finansowych lub poważnego naruszenia obowiązków, oficjalne powiadomienie obejmuje: 
 

a) wezwanie do przedstawienia uwag do wykazu dotacji, na które ustalenia mają wpływ; 
oraz 
 

b) ryczałtową stawkę, którą Agencja lub Komisja zamierza stosować zgodnie z zasadą 
proporcjonalności. 

 
Beneficjent może przedstawić uwagi lub właściwie umotywowaną propozycję alternatywnej 
stawki ryczałtowej w ciągu 90 dni od otrzymania powiadomienia.  

 
Agencja lub Komisja może następnie wszcząć procedurę zmniejszenia dotacji zgodnie z art. 
43 na podstawie: 
 

- propozycji alternatywnej stawki ryczałtowej, jeśli ją zaakceptowano; 
 

lub 
 

- pierwotnie zgłoszonej stawki ryczałtowej, jeżeli nie otrzyma żadnych uwag albo nie 
zaakceptuje uwag ani propozycji alternatywnej stawki ryczałtowej. 

 
22.6 Skutki niewywiązania się z obowiązków  
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków 
wynikających z niniejszego artykułu wszelkie 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.  
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ARTYKUŁ 23 – OCENA WPŁYWU DZIAŁANIA 
 
23.1 Prawo do oceny wpływu działania 
 
Agencja lub Komisja może przeprowadzać okresowe lub końcowe oceny wpływu działania 
w kontekście celów wyznaczonych dla programu UE.  
 
Oceny można wszcząć w trakcie realizacji działania oraz w okresie do pięciu lat od płatności 
salda końcowego. Za datę rozpoczęcia oceny uznaje się datę, w której beneficjent został o 
niej oficjalnie powiadomiony. 
  
Agencja lub Komisja może dokonywać ocen bezpośrednio (przy pomocy własnego 
personelu) lub pośrednio (przy pomocy osób lub podmiotów zewnętrznych upoważnionych 
przez nią do wykonania tego zadania). 
 
Beneficjent musi przekazać wszelkie informacje mające znaczenie dla oceny wpływu 
działania, w tym także informacje w formie elektronicznej. 
 
23.2 Skutki niewywiązania się z obowiązków 
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków 
wynikających z niniejszego artykułu Agencja może zastosować środki opisane w rozdziale 6.  
 
 
SEKCJA 3 PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ISTNIEJĄCĄ WIEDZĄ I 

WYNIKAMI 
 
PODSEKCJA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
ARTYKUŁ 23a – ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  
 
23a.1 Obowiązek podjęcia działań w celu wykonania zalecenia Komisji w sprawie 

zarządzania własnością intelektualną w ramach działań związanych z transferem 
wiedzy  

 
Beneficjent będący uczelnią wyższą lub inną publiczną organizacją badawczą musi podjąć 
działania w celu wykonania zasad określonych w pkt 1 i 2 Kodeksu postępowania 
załączonego do zalecenia Komisji w sprawie zarządzania własnością intelektualną w ramach 
działań związanych z transferem wiedzy15.  
 
Nie ma to wpływu na obowiązki określone w podsekcjach 2 i 3 niniejszej sekcji. 
 
Beneficjent musi zapewnić znajomość tych zasad wśród naukowców i w organizacjach 
partnerskich. 

                                                 
15  Zalecenie Komisji C(2008) 1329 z dnia 10.4.2008 r. w sprawie zarządzania własnością intelektualną w 

ramach działań związanych z transferem wiedzy oraz Kodeks postępowania dla uczelni wyższych i innych 
publicznych instytucji badawczych załączony do tego zalecenia. 
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23a.2 Skutki niewywiązania się z obowiązków 
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z obowiązków wynikających z 
niniejszego artykułu Agencja może zastosować dowolny ze środków opisanych w rozdziale 
6.  
 
 
PODSEKCJA 2 PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ISTNIEJĄCĄ WIEDZĄ  
 
ARTYKUŁ 24 – UMOWA W SPRAWIE ISTNIEJĄCEJ WIEDZY 
 
[OPCJA 1 jeżeli zastosowanie ma opcja określona w art. 25.5: 24.1 Umowa w sprawie 
istniejącej wiedzy 
 
Beneficjent musi określić (w formie umowy pisemnej) istniejącą wiedzę związaną z 
działaniem.  
 
„Istniejąca wiedza” oznacza wszelkie dane, know-how lub informacje, bez względu na ich 
formę lub charakter (materialne lub niematerialne), w tym wszelkie prawa, takie jak prawa 
własności intelektualnej, które:  
 

a) znajdują się w posiadaniu beneficjenta przed jego przystąpieniem do umowy; oraz 
 

b)  są potrzebne do realizacji działania lub do wykorzystania wyników działania.  
 
24.2 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.] 
 
[OPCJA 2: Nie dotyczy] 
 
ARTYKUŁ 25 – PRAWA DOSTĘPU DO ISTNIEJĄCEJ WIEDZY  
 
25.1 Korzystanie z praw dostępu – Zrzeczenie się praw dostępu –Zakaz udzielania 

sublicencji 
 
Aby móc korzystać z praw dostępu, konieczne jest uprzednie wystosowanie wniosku w 
formie pisemnej („wniosek o dostęp”).  
 
„Prawa dostępu” oznaczają prawa do korzystania z wyników lub istniejącej wiedzy na 
warunkach określonych w niniejszej umowie. 
 
Zrzeczenie się praw dostępu wymaga dla swojej ważności formy pisemnej. 
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Prawa dostępu nie obejmują prawa do udzielania sublicencji, chyba że uzgodniono inaczej.  
 
25.2 Prawa dostępu dla pozostałych beneficjentów do celów realizacji ich własnych 

zadań w ramach działania 
 
Nie dotyczy 
 
25.3 Prawa dostępu dla pozostałych beneficjentów do celów wykorzystania ich 

własnych wyników 
 
Nie dotyczy 
 
25.4 Prawa dostępu dla podmiotów powiązanych 
 
Nie dotyczy 
 
25.5 Prawa dostępu przysługujące naukowcowi  
 
Beneficjent musi udzielać zaangażowanemu naukowcowi – nieodpłatnie – dostępu do 
istniejącej wiedzy koniecznej do prowadzenia szkoleń w zakresie badań naukowych w 
ramach działania. 
 
25.6 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. 
 
 
PODSEKCJA 3 PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z WYNIKAMI 
 
ARTYKUŁ 26 – WŁASNOŚĆ WYNIKÓW  
 
26.1 Prawo własności beneficjenta, który uzyskał wyniki 
 
Beneficjent jest właścicielem uzyskanych przez siebie wyników.  
 
„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)  
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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. 
 
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 stowarzyszonym16, która 
będzie te wyniki 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.  
 

                                                 
16  Definicja znajduje się w art. 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia (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 „Horyzont 2020”. W 
art. 7 określono warunki przystąpienia państw spoza UE do programu „Horyzont 2020”. 
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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; 
 

b) przedłużenie ochrony nie jest uzasadnione w danych okolicznościach. 
 
O ile nie zachodzi 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. 
 
ARTYKUŁ 27 – OCHRONA WYNIKÓW – EKSPONOWANIE INFORMACJI O 

FINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH 
 
27.1 Obowiązek ochrony wyników 
 
Beneficjent ma obowiązek zbadać możliwości ochrony swoich wyników i chronić je w 
należyty sposób – przez odpowiedni okres i na odpowiednim obszarze – jeżeli: 
 

a) można racjonalnie spodziewać się, że wyniki będą miały zastosowanie przemysłowe 
lub handlowe; oraz 
 

b) ich ochrona jest możliwa, racjonalna i uzasadniona (w danych okolicznościach). 
 
Podejmując decyzję w sprawie ochrony, beneficjent musi uwzględnić swoje własne 
uzasadnione interesy. 
 
27.2 Przejęcie własności przez Agencję w celu ochrony wyników 
 
Jeżeli beneficjent nie zamierza chronić wyników, zamierza zaprzestać ich ochrony lub 
zrezygnować z ubiegania się o przedłużenie ochrony, Agencja może – pod pewnymi 
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warunkami (zob. art. 26.4) – przejąć własność wyników, aby zapewnić ich ochronę lub 
utrzymanie ochrony. 
 
27.3 Informacje na temat finansowania ze środków unijnych 
 
O ile Agencja nie zażąda lub nie postanowi inaczej, lub o ile nie jest to niemożliwe, wnioski 
o objęcie wyników ochroną (w tym zgłoszenia patentowe) złożone przez beneficjenta lub w 
jego imieniu muszą zawierać następującą informację: 
 

„Projekt będący podstawą niniejszego wniosku/zgłoszenia otrzymał finansowanie ze środków 
programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji »Horyzont 2020« 
na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr [numer] w ramach działania »Maria Skłodowska-
Curie«”. 

 
27.4 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 28 – WYKORZYSTANIE WYNIKÓW  
 
28.1 Obowiązek wykorzystywania wyników 
 
Beneficjent musi zastosować – w ciągu maksymalnie czterech lat od upływu okresu 
wskazanego w art. 3 – środki w celu zapewnienia „wykorzystywania” jego wyników 
(bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przeniesienie własności lub udzielenie 
licencji; zob. art. 30) poprzez:  
 

a) wykorzystanie ich w dalszej działalności badawczej (nieobjętej działaniem);  
 

b) opracowanie, stworzenie i wprowadzenie do obrotu produktu lub procesu; 
 

c) stworzenie i świadczenie usługi; lub 
 

d) wykorzystanie ich do celów działalności normalizacyjnej. 
 

Nie ma to wpływu na obowiązki w zakresie bezpieczeństwa określone w art. 37, które w 
dalszym ciągu mają zastosowanie.  
 
28.2 Wyniki, które mogą wpłynąć na normy europejskie lub międzynarodowe – 

Informacje na temat finansowania ze środków unijnych 
 
[OPCJA w przypadku wyników, które mogą wpłynąć na normy: Jeżeli można racjonalnie 
spodziewać się, że wyniki mogą wpłynąć na normy europejskie lub międzynarodowe, 
beneficjent musi poinformować o tym Agencję w ciągu maksymalnie czterech lat od upływu 
okresu określonego w art. 3.]  
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O ile Agencja nie zażąda lub nie postanowi inaczej, lub o ile nie jest to niemożliwe, w 
przypadku włączenia wyników do normy beneficjent musi zwrócić się do organu 
normalizacyjnego z wnioskiem o zawarcie (w informacji dotyczącej tej normy) w tej normie 
następującego oświadczenia: 
 

„Wyniki włączone do niniejszej normy pochodzą z badań finansowanych ze środków programu 
ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji »Horyzont 2020« na 
podstawie umowy o udzielenie dotacji nr [numer] w ramach działania »Maria Skłodowska-Curie«”. 

 
28.3 Skutki niewywiązania się z obowiązków 
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków 
wynikających z niniejszego artykułu dotacja może zostać zmniejszona zgodnie z art. 43.  
 
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do zastosowania dowolnego 
z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6.  
 
ARTYKUŁ 29 – UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW – SWOBODNY DOSTĘP – 

EKSPONOWANIE INFORMACJI O FINANSOWANIU ZE 
ŚRODKÓW UNIJNYCH 

 
29.1 Obowiązek upowszechniania wyników  
 
Z wyjątkiem sytuacji, w której byłoby to sprzeczne z jego uzasadnionymi interesami, 
beneficjent musi „upowszechniać” swoje wyniki w najwcześniejszym możliwym terminie 
poprzez podanie ich do wiadomości publicznej przy wykorzystaniu właściwych środków 
(innych niż środki wynikające z ochrony lub wykorzystania wyników), w tym poprzez 
publikacje naukowe (w dowolnym medium). 
 
Nie ma to wpływu na obowiązek dotyczący ochrony wyników określony w art. 27, 
obowiązki zachowania poufności określone w art. 36, obowiązki w zakresie bezpieczeństwa 
określone w art. 37 ani na obowiązki ochrony danych osobowych określone w art. 39, które 
w dalszym ciągu mają zastosowanie.   
 
Jeżeli beneficjent nie zamierza zapewniać ochrony swoich wyników, w pewnych 
okolicznościach (zob. art. 26.4.1) może być od niego wymagane, aby oficjalnie powiadomił 
Agencję przed rozpoczęciem upowszechniania. 
 
29.2 Swobodny dostęp do publikacji naukowych 
 
Beneficjent musi zapewnić swobodny dostęp (bezpłatny dostęp online dla każdego 
użytkownika) do wszystkich recenzowanych publikacji naukowych dotyczących jego 
wyników. W szczególności musi on: 
 

a) w najwcześniejszym możliwym terminie, a najpóźniej w dniu publikacji, złożyć w 
repozytorium publikacji naukowych nadającą się do przetwarzania automatycznego 
kopię elektroniczną wersji opublikowanej lub ostatecznego, zrecenzowanego 
manuskryptu przyjętego do publikacji.  
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Ponadto beneficjent powinien złożyć jednocześnie w repozytorium dane naukowe 
konieczne do weryfikacji wyników przedstawionych w złożonych publikacjach 
naukowych; 
 

b) zapewnić swobodny dostęp do złożonej publikacji za pośrednictwem repozytorium 
najpóźniej: 
 

(i) w dniu publikacji, jeżeli wersja elektroniczna jest dostępna nieodpłatnie u 
wydawcy, lub 
 

(ii) w ciągu sześciu miesięcy od publikacji (dwunastu miesięcy w przypadku 
publikacji z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych) w pozostałych 
przypadkach; 

 
c) zapewnić swobodny dostęp – za pośrednictwem repozytorium – do metadanych 

bibliograficznych identyfikujących złożoną publikację.  
 
Metadane bibliograficzne muszą mieć standardowy format i zawierać wszystkie 
poniższe informacje: 
 

- termin „działania »Maria Skłodowska-Curie«”,  
 

- nazwę projektu, akronim i numer dotacji, 
 

- datę publikacji i długość okresu embarga (zwłoki między publikacją a 
wprowadzeniem swobodnego dostępu), 
 

- stały identyfikator.  
 
29.3 Swobodny dostęp do danych naukowych 
 
[OPCJA 1 w przypadku działań uczestniczących w projekcie pilotażowym na rzecz 
swobodnego dostępu do danych naukowych: W odniesieniu do cyfrowych danych 
naukowych uzyskanych w ramach działania („dane”) beneficjent musi: 
 

a) złożyć następujące dane w repozytorium danych naukowych i wprowadzić środki w 
celu umożliwienia osobom trzecim dostępu do tych danych, ich eksploracji, 
wykorzystania, powielania i upowszechniania (nieodpłatnie dla każdego 
użytkownika): 
 

(i) dane, w tym powiązane metadane, konieczne do weryfikacji wyników 
przedstawionych w publikacjach naukowych – w najwcześniejszym możliwym 
terminie; 
 

(ii) inne dane, w tym powiązane metadane, zgodnie z wykazem podanym w 
„planie zarządzania danymi” i w terminach określonych w tym planie (zob. 
załącznik 1); 
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b) przedstawić informacje – za pośrednictwem repozytorium – o narzędziach i 
instrumentach, którymi dysponują beneficjenci i które są konieczne do weryfikacji 
wyników (oraz – w miarę możliwości – dostarczyć same narzędzia i instrumenty). 

 
Nie ma to wpływu na obowiązek dotyczący ochrony wyników określony w art. 27, obowiązki 
zachowania poufności określone w art. 36, obowiązki w zakresie bezpieczeństwa określone w 
art. 37 ani na obowiązki ochrony danych osobowych określone w art. 39, które w dalszym 
ciągu mają zastosowanie. 
 
W drodze wyjątku beneficjent nie musi zapewniać swobodnego dostępu do określonych 
elementów swoich danych naukowych, jeżeli taki swobodny dostęp do tych elementów danych 
naukowych zagroziłby osiągnięciu głównego celu działania zgodnie z opisem w załączniku 1. 
W takim przypadku plan zarządzania danymi musi zawierać uzasadnienie odmowy dostępu.] 
 
[OPCJA 2: Nie dotyczy] 
 
29.4 Informacja na temat finansowania ze środków unijnych – Obowiązek i prawo 

wykorzystywania emblematu UE  
 
O ile Agencja nie zażąda lub nie postanowi inaczej, lub o ile nie jest to niemożliwe, w 
przypadku upowszechniania wyników (w dowolnej formie, w tym elektronicznej) konieczne 
jest: 
 

a) umieszczenie emblematu UE; oraz  
 

b) podanie następującej informacji: 
 

„Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań 
naukowych i innowacji »Horyzont 2020« na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr [numer] w 
ramach działania »Maria Skłodowska-Curie«”. 

 
Jeżeli emblemat UE jest umieszczony w zestawieniu z innym logo, musi być odpowiednio 
wyeksponowany.  
 
Na potrzeby wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z niniejszego artykułu 
beneficjent może wykorzystywać emblemat UE bez konieczności uzyskania uprzedniej 
zgody Agencji. 
 
Nie oznacza to jednak przyznania mu prawa do jego wykorzystywania na zasadzie 
wyłączności.  
 
Ponadto beneficjentowi nie wolno zawłaszczać emblematu UE ani żadnego innego 
podobnego znaku handlowego bądź logo poprzez rejestrację ani w jakikolwiek inny sposób. 
 
29.5 Zastrzeżenie prawne wyłączające odpowiedzialność Agencji 
 
Upowszechniając wyniki, należy wskazać, że przedstawiono w nich wyłącznie poglądy 
autora i że Agencja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie 
zawartych w nich informacji. 
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29.6 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 30 – PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI WYNIKÓW I ICH 

UDOSTĘPNIANIE NA PODSTAWIE LICENCJI 
 
30.1 Przeniesienie własności wyników 
 
Beneficjent może przenieść prawo własności swoich wyników. 
 
Musi on jednak zapewnić, aby jego obowiązki wynikające z art. 26.2, 26.4, 27, 28, 29, 30 i 
31 miały również zastosowanie do nowego właściciela i aby ten nowy właściciel był 
zobowiązany do przeniesienia tych obowiązków w związku z ewentualnym kolejnym 
przeniesieniem prawa własności.  
 
Nie ma to wpływu na obowiązki w zakresie bezpieczeństwa określone w art. 37, które w 
dalszym ciągu mają zastosowanie.  
 
30.2 Udzielanie licencji 
 
Beneficjent może udzielać licencji bądź w inny sposób przyznawać prawo do korzystania z 
jego wyników, jeżeli: 
 

a) nie utrudni to korzystania z praw dostępu na podstawie art. 31; 
 

b) nie dotyczy. 
 
Nie ma to wpływu na obowiązki w zakresie upowszechniania wyników określone w art. 29 
ani na obowiązki w zakresie bezpieczeństwa określone w art. 37, które w dalszym ciągu mają 
zastosowanie.  
 
30.3 Prawo Agencji do zgłoszenia sprzeciwu wobec przeniesienia własności lub 

udzielenia licencji 
 
[OPCJA 1 w przypadku dotacji UE: Agencja może – w ciągu maksymalnie czterech lat od 
upływu okresu wskazanego w art. 3 – zgłosić sprzeciw wobec przeniesienia własności lub 
udzielenia wyłącznej licencji na wyniki, jeżeli: 
 

a) jest ono dokonywane na rzecz osoby trzeciej mającej siedzibę w państwie 
nienależącym do UE, które nie jest stowarzyszone w ramach programu „Horyzont 
2020”; oraz 
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b) Agencja uzna, że przeniesienie własności lub udzielenie licencji jest niezgodne z 
interesami UE w zakresie konkurencyjności bądź jest sprzeczne z zasadami etyki lub 
wymogami bezpieczeństwa. 

 
Beneficjent zamierzający przenieść prawo własności lub udzielić wyłącznej licencji musi 
oficjalnie powiadomić Agencję przed tym przeniesieniem własności lub udzieleniem licencji i:  
 

- wskazać wyniki, które są przedmiotem przeniesienia lub licencji, 
 

- opisać szczegółowo nowego właściciela lub licencjobiorcę oraz planowane lub 
możliwe wykorzystanie wyników, oraz  
 

- dołączyć popartą uzasadnieniem ocenę planowanego przeniesienia własności lub 
udzielenia licencji pod kątem wpływu na konkurencyjność UE oraz zgodności z 
zasadami etyki i wymogami w zakresie bezpieczeństwa. 

 
Agencja może zażądać dodatkowych informacji. 
 
Jeżeli Agencja zdecyduje się zgłosić sprzeciw wobec przeniesienia własności lub udzielenia 
wyłącznej licencji, musi oficjalnie powiadomić o tym beneficjenta w terminie 60 dni od 
otrzymania powiadomienia (lub ewentualnych dodatkowych informacji, których zażądała).  
 
Przeniesienie własności lub udzielenie licencji jest niedozwolone w następujących 
przypadkach: 
 

- przed wydaniem decyzji przez Agencję, podczas wskazanego powyżej okresu, 
 

- w przypadku sprzeciwu Agencji, 
 

- do czasu spełnienia określonych warunków, w przypadku gdy Agencja wskazała je 
w swoim sprzeciwie. ] 

 
[OPCJA 2: Nie dotyczy] 
 
30.4 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 31 – PRAWA DOSTĘPU DO WYNIKÓW 
 
31.1 Korzystanie z praw dostępu – Zrzeczenie się praw dostępu –Zakaz udzielania 

sublicencji 
 
Zastosowanie mają warunki określone w art. 25.1. 
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Obowiązki określone w niniejszym artykule nie mają wpływu na obowiązki w zakresie 
bezpieczeństwa określone w art. 37, które nadal mają zastosowanie.  
 
31.2 Prawa dostępu dla pozostałych beneficjentów do celów realizacji ich własnych 

zadań w ramach działania 
 
Nie dotyczy 
 
31.3 Prawa dostępu dla pozostałych beneficjentów do celów wykorzystania ich 

własnych wyników 
 
Nie dotyczy 
 
31.4 Prawa dostępu dla podmiotów powiązanych 
 
Nie dotyczy 
 
31.5 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 ma to wpływu na prawo wykorzystania wszelkich materiałów, dokumentów lub 
informacji otrzymanych od beneficjenta do celów działalności w zakresie komunikacji i 
promocji (zob. art. 38.2). 
 
31.6 Prawa dostępu dla osób trzecich  
 
Nie dotyczy 
 
31.7 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. 
 
 
SEKCJA 4 POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI 
 
ARTYKUŁ 32 – REKRUTACJA I WARUNKI PRACY NAUKOWCÓW 
 
Nie dotyczy  
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ARTYKUŁ 33 – RÓWNOUPRAWNIENIE PŁCI 
 
33.1 Obowiązek dążenia do równouprawnienia płci 
 
Beneficjent zobowiązany jest zastosować wszelkie środki wspierające równość szans kobiet i 
mężczyzn przy realizacji działania. Musi on dążyć do osiągnięcia w jak największym stopniu 
równowagi płci na wszystkich szczeblach personelu przypisanego do działania, w tym na 
stanowiskach nadzorczych i kierowniczych. 
 
33.2 Skutki niewywiązania się z obowiązków 
 
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z obowiązków wynikających z 
niniejszego artykułu Agencja może zastosować dowolny ze środków opisanych w rozdziale 
6. 
 
ARTYKUŁ 34 – ETYKA I RZETELNOŚĆ W BADANIACH NAUKOWYCH 
 
34.1 Obowiązek przestrzegania zasad etyki i rzetelności w badaniach naukowych 
 
Realizując działanie, beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania: 
 

a) zasad etyki (w tym najwyższych standardów rzetelności w pracy badawczo-
naukowej);  

 
oraz  
 
b)  obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego.  
 

Nie przyznaje się finansowania na działalność prowadzoną poza terytorium UE, jeśli 
działalność taka jest zabroniona we wszystkich państwach członkowskich, ani na działalność, 
w ramach której niszczone są embriony ludzkie (np. w celu pozyskania komórek 
macierzystych).   
 
Beneficjent ma obowiązek zapewnić, by działalność prowadzona w ramach działania była 
ukierunkowana wyłącznie na zastosowania cywilne. 
 
Beneficjent ma obowiązek zapewnić, by działalność prowadzona w ramach działania nie 
miała na celu: 
 

a) klonowania ludzi w celach reprodukcyjnych; 
 

b) wprowadzenia zmian w dziedzictwie genetycznym człowieka, które mogłyby 
doprowadzić do dziedziczenia tych zmian (badania naukowe związane z leczeniem 
nowotworów gruczołów płciowych mogą być finansowane, jako wyjątek); lub 
 

c) tworzenia ludzkich embrionów wyłącznie na potrzeby badań naukowych lub w celu 
pozyskiwania komórek macierzystych, w tym także za pomocą przeniesienia jądra 
komórki somatycznej. 
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Beneficjent musi przestrzegać najwyższych standardów rzetelności w pracy badawczo-
naukowej, określonych między innymi w Europejskim kodeksie etyki i rzetelności w 
badaniach naukowych17. 
 

Oznacza to w szczególności obowiązek przestrzegania następujących podstawowych zasad: 
 

- uczciwość; 
 
- wiarygodność; 
 
- obiektywność; 
 
- bezstronność; 
 
- otwarta komunikacja; 
 
- należyta staranność; 
 
- sprawiedliwość; oraz 
 
- odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń naukowców. 

 
Na beneficjencie spoczywa zatem obowiązek zapewnienia, by osoby wykonujące prace 
badawczo-naukowe:  
 

- przedstawiały cele swoich badań naukowych i związane z nimi intencje w uczciwy i 
przejrzysty sposób; 

 
- planowały swoje badania naukowe i prowadziły je w sposób rzetelny, uwzględniając 

wpływ tych badań na społeczeństwo; 
 
- stosowały techniki i metodologie (w tym do celów gromadzenia danych i zarządzania 

nimi) odpowiednie do danej dziedziny (danych dziedzin) badań; 
 
- dokładały należytej staranności w traktowaniu przedmiotu badań naukowych – 

niezależnie od tego, czy są to ludzie, zwierzęta, środowisko naturalne czy dobra 
kultury; 

 
- zapewniały obiektywność, dokładność i bezstronność przy rozpowszechnianiu przez 

nie wyników; 
 
- przyznawały – [OPCJA w przypadku działań uczestniczących w projekcie 

pilotażowym na rzecz swobodnego dostępu do danych naukowych: oprócz 
wypełniania obowiązków w zakresie swobodnego dostępu określonych w art. 29.3] w 

                                                 
17  Europejski kodeks etyki i rzetelności w badaniach naukowych (ang. European Code of Conduct for Research 

Integrity), marzec 2011 r., wydany przez Zrzeszenie Europejskich Akademii Nauk (ang. All European 
Academies, ALLEA) i Europejską Fundację Naukową (ang. European Science Foundation, ESF).  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
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jak największym zakresie i z uwzględnieniem uzasadnionego interesu beneficjenta – 
dostęp do danych naukowych w celu umożliwienia odtwarzania badań; 

 
- zamieszczały niezbędne odniesienia do swoich prac i prac innych naukowców; 
 
- nie praktykowały żadnych form plagiatorstwa, fałszowania ani fabrykowania danych; 
 
- unikały podwójnego finansowania, konfliktów interesów, podawania 

wprowadzających w błąd referencji oraz wszelkich innych nierzetelnych praktyk w 
badaniach naukowych. 

 
34.2 Działalność wzbudzająca wątpliwości natury etycznej 
 
W przypadku działalności wzbudzającej wątpliwości natury etycznej należy stosować się do 
„wymogów w zakresie etyki”, określonych jako rezultaty w załączniku 1.  
 
Przed rozpoczęciem działalności wzbudzającej wątpliwości natury etycznej beneficjent 
zobowiązany jest do uzyskania: 
 

a) wszelkich wymaganych w świetle prawa krajowego opinii komisji ds. etyki; oraz 
 

b) wszelkich zawiadomień dotyczących działalności wzbudzającej wątpliwości natury 
etycznej lub zezwoleń na tę działalność, wymaganych w świetle prawa krajowego lub 
europejskiego, 

 
koniecznych do realizacji odnośnych zadań związanych z działaniem.  

 
Dokumenty te przechowuje się w dokumentacji, a beneficjent przedkłada je Agencji na jej 
wniosek (zob. art. 52). Jeśli nie są sporządzone w języku angielskim, konieczne jest 
dostarczenie również ich streszczenia w języku angielskim, z którego jasno wynika, że 
odnośne zadania związane z działaniem są objęte zakresem tych dokumentów, i które 
zawiera wnioski, do jakich doszła komisja ds. etyki lub właściwy organ (jeśli wnioski te są 
dostępne).  
 
34.3 Działalność z wykorzystaniem ludzkich embrionów lub ludzkich zarodkowych 

komórek macierzystych  
 
Prowadzenie działalności wiążącej się z badaniami naukowymi przy wykorzystaniu ludzkich 
embrionów lub ludzkich zarodkowych komórek macierzystych dopuszczalne jest – pod 
warunkiem spełnienia wymagań określonych w art. 34.1 – tylko wtedy, gdy: 
 

- działalność taką wymieniono w załączniku 1, lub  
 

- beneficjent uzyskał wyraźną zgodę (na piśmie) Agencji (zob. art. 52). 
 
34.4 Skutki niewywiązania się z obowiązków  
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W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z 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.  
 
ARTYKUŁ 35 – KONFLIKT INTERESÓW  
 
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 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. 
 
ARTYKUŁ 36 – POUFNOŚĆ 
 
36.1 Ogólny obowiązek zachowania poufności 
 
W trakcie realizacji działania oraz w ciągu czterech lat po upływie okresu określonego w art. 
3 strony mają obowiązek traktowania jako poufne wszelkich danych, dokumentów i innych 
materiałów (w jakiejkolwiek formie) określonych jako poufne w momencie ich udostępnienia 
(„informacje poufne”). 
 
Na wniosek beneficjenta Agencja może zgodzić się na zachowanie poufności informacji 
przez dodatkowy okres po upływie pierwotnego okresu czterech lat. 
 
Jeżeli informacje określono jako poufne tylko ustnie, zostaną one uznane za poufne 
wyłącznie jeżeli zostanie to potwierdzone w formie pisemnej w terminie 15 dni od ich 
udostępnienia w formie ustnej. 
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Strony mogą wykorzystywać poufne informacje wyłącznie w celu realizacji umowy, chyba 
że uzgodnią inaczej.  
 
Beneficjent może udostępniać informacje poufne osobom wchodzącym w skład swojego 
personelu lub organizacji partnerskich tylko wtedy, gdy: 
 

a) osoby te muszą znać odnośne informacje w celu realizacji umowy; oraz 
 

b) osoby te są zobowiązane do zachowania poufności. 
 
Nie ma to wpływu na obowiązki w zakresie bezpieczeństwa określone w art. 37, które w 
dalszym ciągu mają zastosowanie.  
 
Agencja może udostępniać informacje poufne swoim pracownikom, innym instytucjom i 
organom UE lub osobom trzecim. Może ona udostępniać informacje poufne osobom trzecim, 
jeżeli: 
 

a) jest to konieczne do realizacji umowy lub zabezpieczenia interesów finansowych UE; 
oraz  
 

b) odbiorcy tych informacji są zobowiązani do zachowania poufności.  
 
Na warunkach określonych w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1290/201318 w sprawie zasad 
uczestnictwa Komisja ma obowiązek udostępnienia informacji o wynikach innym 
instytucjom, organom, urzędom lub agencjom UE, jak również państwom członkowskim lub 
państwom stowarzyszonym. 
 
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 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 

                                                 
18  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 

ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu 
ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81). 
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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 BEZPIECZEŃSTWA 
 
37.1 Wyniki objęte zaleceniami w kwestii bezpieczeństwa  
 
[OPCJA 1 jeżeli ma zastosowanie do danej dotacji: Beneficjent musi stosować się do zaleceń 
w kwestii bezpieczeństwa określonych w załączniku 1. 
 
W przypadku zaleceń w kwestii bezpieczeństwa ograniczających udostępnianie lub 
rozpowszechnianie beneficjent ma obowiązek – przed udostępnieniem wyników osobom 
trzecim (w tym podmiotom powiązanym) lub ich rozpowszechnieniem wśród tych osób – 
wystąpienia o pisemną zgodę Agencji.] 
 
W przypadku zmiany związanej z bezpieczeństwem beneficjent ma obowiązek niezwłocznie 
powiadomić Agencję oraz, w razie konieczności, zwrócić się z wnioskiem o wprowadzenie 
zmiany do załącznika 1 (zob. art. 55).]  
 
 
[OPCJA 2: Nie dotyczy] 
 
37.2 Informacje niejawne 
 
 
[OPCJA 1 jeżeli ma zastosowanie do danej dotacji: Beneficjent ma obowiązek stosowania 
się do zasad nadawania klauzul, określonych w załączniku 1 („dokument określający aspekty 
bezpieczeństwa (ang. security aspect letter, SAL)” i „przewodnik nadawania klauzul (ang. 
security classification guide, SCG)”). 
 
Z informacjami niejawnymi należy postępować zgodnie z dokumentem określającym aspekty 
bezpieczeństwa (SAL) i z decyzją 2015/44419 – do czasu odtajnienia tych informacji.   
 
W ramach działania zadania obejmujące informacje niejawne nie mogą być zlecane 
podwykonawcom bez uzyskania uprzednio wyraźnej pisemnej zgody Agencji. 
 
W przypadku zmiany związanej z bezpieczeństwem beneficjent ma obowiązek niezwłocznie 
powiadomić Agencję oraz, w razie konieczności, zwrócić się z wnioskiem o wprowadzenie 
zmiany do załącznika 1 (zob. art. 55).] 
 
[OPCJA 2: Nie dotyczy] 
 
                                                 
19  Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa 

dotyczących ochrony informacji niejawnych UE. 
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37.3 Działania z wykorzystaniem produktów podwójnego zastosowania lub 
materiałów i substancji niebezpiecznych 

 
[OPCJA 1 jeżeli ma zastosowanie do danej dotacji: Działalność z wykorzystaniem 
produktów podwójnego zastosowania lub materiałów i substancji niebezpiecznych musi być 
prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego, krajowego i 
międzynarodowego.  
 
Przed rozpoczęciem działalności beneficjent ma obowiązek przedłożyć Agencji (zob. art. 52) 
kopię wszelkich zezwoleń na wywóz lub transfer wymaganych w świetle prawa unijnego, 
krajowego lub międzynarodowego.] 
 
[OPCJA 2: Nie dotyczy] 
 
37.4 Skutki niewywiązania się z obowiązków 
 
[OPCJA 1 stosowana, jeżeli mają zastosowanie art. 37.1, 37.2 lub 37.3: 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.] 
 
[OPCJA 2: Nie dotyczy] 
 
ARTYKUŁ 38 – PROMOWANIE DZIAŁANIA – EKSPONOWANIE INFORMACJI 

O FINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH 
 
38.1 Działalność w zakresie komunikacji prowadzona przez beneficjenta 
 
38.1.1 Obowiązek promowania działania i jego wyników 
 
Beneficjent ma obowiązek promowania działania i jego wyników poprzez dostarczanie 
informacji wielu różnym grupom odbiorców stosownie do potrzeb każdej z tych grup (w tym 
mediów i obywateli) oraz w sposób strategiczny i skuteczny.  
 
Nie ma to wpływu na wymogi w zakresie upowszechniania określone w art. 29, obowiązki 
zachowania poufności określone w art. 36 ani obowiązki w zakresie bezpieczeństwa 
określone w art. 37, które w dalszym ciągu mają zastosowanie. 
 
Przed podjęciem działalności w zakresie komunikacji o przewidywanym dużym oddźwięku 
w głównych środkach masowego przekazu beneficjent ma obowiązek poinformowania 
Agencji (zob. art. 52).   
 
38.1.2 Informacje na temat finansowania ze środków unijnych – Obowiązek i prawo 
wykorzystywania emblematu UE 
 
O ile Agencja nie zażąda bądź nie postanowi inaczej lub o ile nie jest to niemożliwe, w 
przypadku wszelkich form działalności w zakresie komunikacji dotyczącej działania (w tym 
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w formie elektronicznej, za pośrednictwem mediów społecznościowych itp.) oraz wszelkich 
elementów infrastruktury, urządzeń i znaczących wyników finansowanych z dotacji 
konieczne jest: 
 

a) umieszczenie emblematu Unii Europejskiej; oraz 
 

b)  podanie następującej informacji: 
 
W odniesieniu do działań w zakresie komunikacji: „Projekt finansowany ze środków programu 
ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji »Horyzont 2020« na 
podstawie umowy o udzielenie dotacji nr [numer] w ramach działania »Maria Skłodowska-
Curie«”. 
 
W odniesieniu do infrastruktury, urządzeń i znaczących wyników: „Niniejszy(-e) [element 
infrastruktury][urządzenie][wstawić rodzaj wyniku] stanowi część projektu sfinansowanego ze 
środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji 
»Horyzont 2020« na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr [numer] w ramach działania 
»Maria Skłodowska-Curie«”. 

 
Jeżeli emblemat UE jest umieszczony w zestawieniu z innym logo, musi być odpowiednio 
wyeksponowany.  
 
Na potrzeby wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z niniejszego artykułu 
beneficjent może wykorzystywać emblemat UE bez konieczności uzyskania uprzedniej 
zgody Agencji. 
 
Nie oznacza to jednak przyznania mu prawa do jego wykorzystywania na zasadzie 
wyłączności.  
 
Ponadto beneficjentowi nie wolno zawłaszczać emblematu UE ani żadnego innego 
podobnego znaku handlowego bądź logo poprzez rejestrację ani w jakikolwiek inny sposób.  
 
38.1.3  Zastrzeżenie prawne wyłączające odpowiedzialność Agencji i Komisji 
 
W przypadku wszelkich form działalności w zakresie komunikacji dotyczącej działania 
należy wskazać, że przedstawiono w nich wyłącznie poglądy autora i że Agencja i Komisja 
nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nich 
informacji. 
 
38.2 Działalność w zakresie komunikacji prowadzona przez Agencję i Komisję  
 
38.2.1 Prawo do wykorzystywania materiałów, dokumentów lub informacji 
dostarczonych przez beneficjenta  
 
Agencja i Komisja mogą wykorzystywać do celów prowadzonej przez nie 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.  
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Nie ma to wpływu na obowiązki w zakresie zachowania poufności określone w art. 36 ani 
obowiązki w zakresie bezpieczeństwa określone w art. 37, które w dalszym ciągu mają 
zastosowanie. 
 
Jeżeli wykorzystanie tych materiałów, dokumentów lub informacji przez Agencję lub 
Komisję mogłoby zagrozić uzasadnionym interesom, beneficjent może zwrócić się do 
Agencji lub Komisji o ich niewykorzystywanie (zob. art. 52).  
 
Prawo do wykorzystywania materiałów, dokumentów i informacji dostarczonych przez 
beneficjenta obejmuje: 
 

a) użycie na potrzeby własne (w szczególności udostępnianie ich osobom pracującym 
dla Agencji, Komisji lub dla jakiejkolwiek innej instytucji, organu, urzędu lub agencji 
UE lub organu bądź instytucji w państwie członkowskim UE; oraz kopiowanie lub 
powielanie 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 działalności w zakresie 
komunikacji i promocji (w tym skracanie, streszczanie, wstawianie dodatkowych 
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 powielania czy wykorzystywania, w odpowiedzi 
na wnioski indywidualne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/200120; 
 

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 lub Komisję. 

 
Jeżeli prawo do wykorzystywania podlega ograniczeniom wynikającym z praw osób trzecich 
(w tym personelu beneficjenta), beneficjent musi zapewnić zgodność wykonywania tego 

                                                 
20  Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie 

publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, 
s. 43). 
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prawa z jego obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy (w szczególności poprzez 
uzyskanie niezbędnej zgody osób trzecich, których to dotyczy). 
 
W stosownych przypadkach Agencja lub Komisja zamieszcza następujące informacje (jeżeli 
zostały one dostarczone przez beneficjenta):  
 

„© – [rok] – [nazwa właściciela praw autorskich]. Wszelkie prawa zastrzeżone. Licencja udzielona 
Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) oraz [Unii Europejskiej (UE)][Euratomowi] na 
określonych warunkach”. 

 
38.3 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 – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 
39.1 Przetwarzanie danych osobowych przez Agencję oraz Komisję  
 
Wszelkie dane osobowe w ramach umowy Agencja lub Komisja przetwarza zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 45/200121 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).  
 
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(-ach) o polityce ochrony prywatności 
opublikowanym(-ych) 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). 
                                                 
21  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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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 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 obowiązków 
wynikających z art. 39.2 Agencja może zastosować dowolny ze środków opisanych w 
rozdziale 6. 
 
ARTYKUŁ 40 – CESJA ROSZCZEŃ O PŁATNOŚĆ ZE ŚRODKÓW AGENCJI  
 
Beneficjentowi nie przysługuje prawo do dokonywania cesji jego roszczeń o płatność ze 
środków Agencji na osoby trzecie, chyba że Agencja wyrazi na to zgodę w odpowiedzi na 
pisemny wniosek z uzasadnieniem.  
 
Jeśli Agencja nie wyraziła zgody na taką cesję lub nie dotrzymano warunków cesji, nie ma 
ona skutków prawnych w odniesieniu do Agencji. 
 
Cesja w żadnym przypadku nie zwalnia beneficjenta z ciążących na nim obowiązków wobec 
Agencji. 
 
 
ROZDZIAŁ 5 ROLA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI BENEFICJENTA – 

RELACJE Z DODATKOWYMI BENEFICJENTAMI – RELACJE Z 
PARTNERAMI W RAMACH WSPÓLNEGO DZIAŁANIA 

 
ARTYKUŁ 41 – ROLA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI BENEFICJENTA – 

RELACJE Z DODATKOWYMI BENEFICJENTAMI – RELACJE 
Z PARTNERAMI W RAMACH WSPÓLNEGO DZIAŁANIA 

 
41.1 Rola beneficjenta i jego odpowiedzialność wobec Agencji    
 
Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za realizację działania i przestrzeganie 
postanowień umowy.  
 
Beneficjent jest odpowiedzialny za: 
 

a) monitorowanie, czy działanie jest realizowane prawidłowo (zob. art. 7); 
 

b) bezzwłoczne informowanie Agencji o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które 
mogą mieć istotny wpływ na realizację działania lub ją opóźnić (zob. art. 17); 
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c) dostarczanie Agencji rezultatów i przedkładanie jej odpowiednich raportów (zob. art. 
19 i 20);  
 

d)  przedkładanie Agencji w odpowiednim terminie wszelkich wymaganych przez nią 
dokumentów lub informacji;  

 
i nie może przekazać tych zadań ani zlecić ich w ramach podwykonawstwa żadnej osobie 
trzeciej (w tym organizacjom partnerskim). 
 
41.2 Wewnętrzny podział ról i odpowiedzialności 
 
Nie dotyczy 
 
41.3 Uzgodnienia wewnętrzne między beneficjentami – umowa konsorcyjna 
 
Nie dotyczy 
 
41.4 Relacje z dodatkowymi beneficjentami – Umowa o współpracy  
 
Nie dotyczy 
 
41.5 Relacje z partnerami w ramach wspólnego działania – umowa o koordynacji 
 
Nie dotyczy 
 
 
ROZDZIAŁ 6 ODRZUCENIE KOSZTÓW – ZMNIEJSZENIE DOTACJI – 

ODZYSKIWANIE KWOT NIENALEŻNYCH – SANKCJE – 
ODSZKODOWANIA – ZAWIESZENIE – ROZWIĄZANIE 
UMOWY/ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA – SIŁA WYŻSZA  

 
SEKCJA 1 ODRZUCENIE KOSZTÓW – ZMNIEJSZENIE DOTACJI – 

ODZYSKIWANIE KWOT NIENALEŻNYCH – SANKCJE 
 
ARTYKUŁ 42 – ODRZUCENIE KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH   
 
42.1 Warunki  
 
W momencie dokonywania płatności okresowej, płatności salda końcowego lub w 
późniejszym terminie Agencja odrzuca wszelkie koszty uznane za niekwalifikowalne (zob. 
art. 6), w szczególności w wyniku kontroli, przeglądów, audytów lub dochodzeń (zob. art. 
22). 
 
Powodem odrzucenia kosztów może być również przeniesienie ustaleń dotyczących innych 
dotacji na niniejszą dotację (zob. art. 22.5.2).  
 
42.2 Odrzucenie kosztów niekwalifikowalnych – Obliczanie – Procedura 
 
Koszty niekwalifikowalne odrzuca się w całości. 
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Jeżeli odrzucenie kosztów nie prowadzi do odzyskania kwot nienależnych (zob. art. 44), 
Agencja 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.  
 
Jeżeli odrzucenie prowadzi do odzyskania kwot nienależnych, Agencja po przeprowadzeniu 
postępowania kontradyktoryjnego przesyła pismo wstępne, o którym mowa w art. 44.  
 
42.3 Skutki 
 
Jeśli Agencja odrzuca koszty w chwili dokonywania płatności okresowej lub płatności 
salda końcowego, odlicza je ona od łącznych kosztów kwalifikowalnych działania 
zadeklarowanych w okresowym lub końcowym zbiorczym sprawozdaniu finansowym (zob. 
art. 20.3 i 20.4). Następnie oblicza ona kwotę płatności okresowej lub płatności salda 
końcowego zgodnie z art. 21.3 lub 21.4. 
 
Jeśli Agencja – po dokonaniu płatności okresowej, ale przed dokonaniem płatności salda 
końcowego – odrzuca koszty zadeklarowane w okresowym zbiorczym sprawozdaniu 
finansowym, odlicza je ona od łącznych kosztów kwalifikowalnych działania 
zadeklarowanych w następnym okresowym zbiorczym sprawozdaniu finansowym lub w 
końcowym zbiorczym sprawozdaniu finansowym. Następnie oblicza ona kwotę płatności 
okresowej lub płatności salda końcowego zgodnie z art. 21.3 lub 21.4.    
 
Jeśli Agencja odrzuca koszty po dokonaniu płatności salda końcowego, odlicza ona kwotę 
odrzuconych kosztów od łącznych kosztów kwalifikowalnych zadeklarowanych w 
końcowym zbiorczym sprawozdaniu finansowym. Następnie oblicza ona skorygowaną 
ostateczną kwotę dotacji zgodnie z art. 5.4.  
 
ARTYKUŁ 43 – ZMNIEJSZENIE DOTACJI 
 
43.1 Warunki 

 
Agencja może – w momencie dokonywania płatności salda końcowego lub w późniejszym 
terminie – zmniejszyć maksymalną kwotę dotacji (zob. art. 5.1), jeżeli: 
 

a) beneficjent (lub osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania go lub podejmowania 
decyzji w jego imieniu) dopuścił się: 

 
(i) istotnych błędów, nieprawidłowości lub nadużyć finansowych; 

 
(ii) poważnego naruszenia obowiązków w ramach wykonywania umowy lub w 

trakcie procedury przyznania dotacji (obejmującego nieprawidłową realizację 
działania, przedkładanie fałszywych informacji, nieprzedstawianie 
wymaganych informacji, naruszenie zasad etycznych); lub 
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b) beneficjent (lub osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania go lub podejmowania 
decyzji w jego imieniu) 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 ustaleń 
dotyczących innych dotacji na niniejszą dotację, zob. art. 22.5.2). 

 
43.2 Kwota do zmniejszenia – Obliczanie – Procedura 
 
Kwota dotacji zostaje zmniejszona proporcjonalnie do wagi błędów, nieprawidłowości, 
nadużyć finansowych lub naruszenia obowiązków.  
 
Przed zmniejszeniem kwoty dotacji Agencja oficjalnie powiadamia o tym beneficjenta za 
pomocą „pisma wstępnego”, w którym:  
 

- informuje go o zamiarze i przyczynach zmniejszenia dotacji, a także o kwocie, o jaką 
dotacja ma być zmniejszona, oraz 
 

- wzywa go do przedstawienia uwag w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia.  
 
Jeśli Agencja nie otrzyma żadnych uwag lub pomimo otrzymanych uwag podejmie decyzję o 
dokonaniu zmniejszenia, oficjalnie przekazuje potwierdzenie zmniejszenia dotacji (w 
stosownych przypadkach razem z powiadomieniem o kwotach należnych, zob. art. 21). 
 
43.3 Skutki  
 
Jeśli Agencja zmniejsza dotację w momencie dokonywania płatności salda końcowego, 
oblicza ona zmniejszoną kwotę dotacji na działanie, a następnie ustala kwotę należną jako 
płatność salda końcowego (zob. art. 5.3.4 i 21.4). 
 
Jeśli Agencja zmniejsza dotację po dokonaniu płatności salda końcowego, oblicza ona 
skorygowaną ostateczną kwotę dotacji (zob. art. 5.4). Jeżeli skorygowana ostateczna kwota 
dotacji jest niższa niż ostateczna kwota dotacji, Agencja odzyskuje różnicę (zob. art. 44).  
 
ARTYKUŁ 44 – ODZYSKANIE KWOT NIENALEŻNYCH  
 
44.1 Kwota podlegająca odzyskaniu – Obliczanie – Procedura 
 
W momencie dokonywania płatności salda końcowego lub w terminie późniejszym 
Agencja występuje o zwrot wszelkich kwot, które zostały wypłacone, lecz nie są kwotami 
należnymi w świetle umowy.  
 
44.1.1 Odzyskiwanie kwot po zakończeniu uczestnictwa beneficjenta 
 
Nie dotyczy 
 
44.1.2 Odzyskiwanie nienależnej kwoty w momencie dokonywania płatności salda 
końcowego 
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Jeśli płatność salda końcowego przyjmuje postać wezwania do zwrotu kwoty nienależnej 
(zob. art. 21.4), Agencja powiadamia o tym oficjalnie beneficjenta za pomocą „pisma 
wstępnego”, w którym:  
 

- informuje go o zamiarze i przyczynach odzyskania kwoty nienależnej, a także o 
kwocie należnej jako saldo,  
 

- precyzuje, że zamierza odliczyć kwotę podlegającą odzyskaniu od kwoty zatrzymanej 
na potrzeby funduszu gwarancyjnego; oraz 
 

- wzywa go do przedstawienia uwag w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia.  
 
Jeśli Agencja nie otrzyma żadnych uwag lub pomimo otrzymanych uwag podejmie decyzję o 
odzyskaniu nienależnej kwoty, potwierdza ona przeprowadzenie odzyskania (czemu 
towarzyszy powiadomienie o kwotach należnych, zob. art. 21.5) oraz: 
 

- wypłaca różnicę między kwotą podlegającą odzyskaniu a kwotą zatrzymaną na 
potrzeby funduszu gwarancyjnego, jeżeli różnica ta jest dodatnia; lub 
 

- oficjalnie przekazuje beneficjentowi notę debetową na kwotę różnicy między kwotą 
podlegającą odzyskaniu a kwotą zatrzymaną na potrzeby funduszu gwarancyjnego, 
jeśli różnica ta jest ujemna. W nocie tej określa się również warunki i termin 
płatności.  

 
Jeżeli w terminie określonym w nocie debetowej nie dokonano płatności, Agencja lub 
Komisja odzyskuje kwotę, na którą opiewa nota:  
 

a) w drodze jej potrącenia – bez konieczności uzyskania zgody beneficjenta – z 
jakiejkolwiek kwoty należnej beneficjentowi od Agencji, Komisji lub innej agencji 
wykonawczej (z budżetu UE lub Euratomu). 
 
W wyjątkowych okolicznościach, w celu zabezpieczenia interesów finansowych UE, 
Agencja lub Komisja może dokonać potrącenia przed terminem płatności określonym 
w nocie debetowej; 
 

b) w drodze pobrania jej ze środków funduszu gwarancyjnego. Agencja lub Komisja 
oficjalnie przekazuje beneficjentowi notę debetową w imieniu funduszu 
gwarancyjnego i odzyskuje należną jej kwotę: 
 

(i) nie dotyczy 
 

(ii) w drodze wystąpienia z powództwem (zob. art. 57) lub przyjęcia decyzji 
stanowiącej tytuł egzekucyjny na podstawie art. 299 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i art. 79 ust. 2 rozporządzenia 
finansowego (UE) nr 966/2012. 

 
Jeżeli w terminie określonym w nocie debetowej nie dokonano płatności, do kwoty 
podlegającej odzyskaniu (zob. powyżej) dolicza się odsetki za opóźnienie w płatnościach w 
wysokości określonej w art. 21.11, naliczane począwszy od dnia następującego po terminie 
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płatności określonym w nocie debetowej do dnia (włącznie), w którym Agencja lub Komisja 
otrzymała płatność całej kwoty. 
 
Częściowe płatności pokrywają w pierwszej kolejności wydatki, opłaty i odsetki za 
opóźnienie w płatnościach, a dopiero w drugiej kolejności kwotę główną. 
 
Opłaty bankowe związane z odzyskaniem kwoty roszczenia ponosi beneficjent, chyba że 
zastosowanie mają przepisy dyrektywy 2007/64/WE. 
 
44.1.3 Odzyskiwanie nienależnej kwoty po dokonaniu płatności salda końcowego  
 
Jeżeli skorygowana ostateczna kwota dotacji (zob. art. 5.4) jest niższa niż ostateczna kwota 
dotacji, beneficjent musi zwrócić Agencji różnicę. 
 
Agencja oficjalnie przekazuje beneficjentowi powiadomienie w formie pisma wstępnego, w 
którym: 
 

- informuje go o zamiarze i przyczynach odzyskania kwoty nienależnej, wysokości tej 
kwoty, oraz 
 

- wzywa go do przedstawienia uwag w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia.  
 
Jeśli Agencja nie otrzyma żadnych uwag lub pomimo otrzymanych uwag podejmie decyzję o 
odzyskaniu nienależnie wypłaconej kwoty, potwierdza ona wysokość kwoty podlegającej 
odzyskaniu i oficjalnie przekazuje beneficjentowi notę debetową. W nocie tej określa się 
również warunki i termin płatności.  
 
Jeżeli w terminie określonym w nocie debetowej nie dokonano płatności, Agencja lub 
Komisja odzyskuje kwotę, na którą opiewa nota:  
 

a) w drodze jej potrącenia – bez konieczności uzyskania zgody beneficjenta – z 
jakiejkolwiek kwoty należnej beneficjentowi od Agencji, Komisji lub innej agencji 
wykonawczej (z budżetu UE lub Euratomu). 
 
W wyjątkowych okolicznościach, w celu zabezpieczenia interesów finansowych UE, 
Agencja lub Komisja może dokonać potrącenia przed terminem płatności określonym 
w nocie debetowej; 
 

b) w drodze pobrania jej ze środków funduszu gwarancyjnego. Agencja lub Komisja 
oficjalnie przekazuje beneficjentowi notę debetową w imieniu funduszu 
gwarancyjnego i odzyskuje należną jej kwotę: 
 

(i) nie dotyczy 
 

(ii) w drodze wystąpienia z powództwem (zob. art. 57) lub przyjęcia decyzji 
stanowiącej tytuł egzekucyjny na podstawie art. 299 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i art. 79 ust. 2 rozporządzenia 
finansowego (UE) nr 966/2012. 
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Jeżeli w terminie określonym w nocie debetowej nie dokonano płatności, do kwoty 
podlegającej odzyskaniu (zob. powyżej) dolicza się odsetki za opóźnienie w płatnościach w 
wysokości określonej w art. 21.11, naliczane począwszy od dnia następującego po terminie 
płatności określonym w nocie debetowej do dnia (włącznie), w którym Agencja lub Komisja 
otrzymała płatność całej kwoty. 
 
Częściowe płatności pokrywają w pierwszej kolejności wydatki, opłaty i odsetki za 
opóźnienie w płatnościach, a dopiero w drugiej kolejności kwotę główną. 
 
Opłaty bankowe związane z odzyskaniem kwoty roszczenia ponosi beneficjent, chyba że 
zastosowanie mają przepisy dyrektywy 2007/64/WE. 
 
ARTYKUŁ 45 – SANKCJE ADMINISTRACYJNE 
 
Obok środków przewidzianych w umowie Agencja lub Komisja może przyjąć również 
sankcje administracyjne zgodnie z art. 106 i art. 131 ust. 4 rozporządzenia finansowego nr 
966/2012 (tj. wykluczenie z udziału w przyszłych postępowaniach o udzielenie zamówienia, 
dotacjach, nagrodach i umowach eksperckich lub kary finansowe). 
 
 
SEKCJA 2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 
 
ARTYKUŁ 46 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY  
 
46.1 Odpowiedzialność Agencji 
 
Agencja nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone beneficjentowi (lub 
osobom trzecim) w następstwie wykonania umowy, w tym wynikłe z poważnego 
zaniedbania. 
 
Agencja nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane, w następstwie 
wykonania umowy, przez beneficjenta lub osoby trzecie zaangażowane w działanie.  
 
46.2 Odpowiedzialność beneficjenta 
 
Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej (zob. art. 51), beneficjent musi 
zrekompensować Agencji wszelkie szkody poniesione przez nią w wyniku realizacji 
działania lub w związku z tym, że działanie nie było realizowane w pełnej zgodności z 
umową.  
 
 
SEKCJA 3 ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE 
 
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:  



Nr umowy o udzielenie dotacji: [wstawić numer] [wstawić akronim] [wstawić identyfikator zaproszenia] 
 
H2020 Wzory umów o udzielenie dotacji: H2020 Wzór umowy o udzielenie dotacji jednemu beneficjentowi na 

współfinansowanie programów w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA-COFUND) v4.0 – 
27.02.2017 

69 

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

 
b) nie przedłożono raportów merytorycznych lub finansowych 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 
 
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 
ani sprawozdań lub przedłożone skorygowane raporty bądź 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 płatności, w całości lub w części, jeżeli: 
 

a) beneficjent (lub osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania go lub podejmowania 
decyzji w jego imieniu) dopuścił się lub jest podejrzewany o dopuszczenie się: 
 

(i) istotnych błędów, nieprawidłowości bądź nadużyć finansowych; lub 
 

(ii) poważnego naruszenia obowiązków w ramach wykonywania umowy lub w 
trakcie procedury przyznania dotacji (obejmującego nieprawidłową realizację 
działania, przedkładanie fałszywych informacji, nieprzedstawianie 
wymaganych informacji, naruszenie zasad etycznych); lub  

 
b) beneficjent (lub osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania go lub podejmowania 

decyzji w jego imieniu) 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 
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obowiązków, które mają istotny wpływ na niniejszą dotację (przeniesienie ustaleń 
dotyczących innych dotacji na niniejszą dotację, zob. art. 22.5.2). 
 

Jeżeli zawieszenie dotyczy płatności salda końcowego – po zniesieniu zawieszenia – płatność 
lub odzyskanie kwot nienależnych w odpowiedniej wysokości uznaje się za płatność salda 
końcowego na zakończenie działania. 
 
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 powiadamia, 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. 
 
W okresie obowiązywania zawieszenia raport(-y) okresowy(-e) za wszystkie okresy 
sprawozdawcze z wyjątkiem ostatniego (zob. art. 20.3) nie mogą zawierać żadnych 
sprawozdań finansowych. Beneficjent musi włączyć je do kolejnego raportu okresowego 
przedkładanego po zniesieniu zawieszenia lub – jeżeli zawieszenia nie zniesiono przed 
zakończeniem działania – do ostatniego raportu okresowego. 
 
Beneficjent może zawiesić realizację działania (zob. art. 49.1) lub rozwiązać umowę (zob. 
art. 50.1 i 50.2). 
 
ARTYKUŁ 49 – ZAWIESZENIE REALIZACJI DZIAŁANIA 
 
49.1 Zawieszenie realizacji działania następujące z inicjatywy beneficjenta 
 
49.1.1  Warunki  
 
Beneficjent może zawiesić realizację działania lub dowolnej jego części, jeżeli wyjątkowe 
okoliczności – w szczególności siła wyższa (zob. art. 51) – sprawiają, że realizacja działania 
jest niemożliwa lub nadmiernie trudna.  
 
49.1.2  Procedura 
 
Beneficjent musi niezwłocznie oficjalnie powiadomić Agencję o zawieszeniu realizacji 
działania (zob. art. 52), podając: 
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- uzasadnienie oraz  

 
- przewidywaną datę wznowienia realizacji działania. 

 
Zawieszenie staje się skuteczne w dniu otrzymania przez Agencję takiego powiadomienia. 
 
Z chwilą gdy okoliczności umożliwiają wznowienie realizacji działania, beneficjent musi 
niezwłocznie oficjalnie powiadomić Agencję i zwrócić się o zmianę umowy w celu 
określenia daty, z którą ma nastąpić wznowienie działania, przedłużenia okresu realizacji 
działania oraz dokonania innych zmian niezbędnych do dostosowania działania do nowej 
sytuacji (zob. art. 55) – chyba że umowa została rozwiązana (zob. art. 50). 
 
Zawieszenie zostaje zniesione ze skutkiem od daty wznowienia realizacji działania 
określonej w zmianie umowy. Data ta może być wcześniejsza niż data wejścia w życie 
zmiany.  
 
Koszty poniesione w okresie zawieszenia realizacji działania nie stanowią kosztów 
kwalifikowalnych (zob. art. 6).  
 
49.2 Zawieszenie realizacji działania następujące z inicjatywy Agencji 
 
49.2.1  Warunki 
 
Agencja może zawiesić realizację działania lub dowolnej jego części, jeżeli: 
 

a) beneficjent (lub osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania go lub podejmowania 
decyzji w jego imieniu) dopuścił się lub jest podejrzewany o dopuszczenie się: 
 

(i) istotnych błędów, nieprawidłowości bądź nadużyć finansowych; lub  
 

(ii) poważnego naruszenia obowiązków w ramach wykonywania umowy lub w 
trakcie procedury przyznania dotacji (obejmującego nieprawidłową realizację 
działania, przedkładanie fałszywych informacji, nieprzedstawianie 
wymaganych informacji, naruszenie zasad etycznych);  
 

b) beneficjent (lub osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania go lub podejmowania 
decyzji w jego imieniu) 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 ustaleń 
dotyczących innych dotacji na niniejszą dotację, zob. art. 22.5.2); lub  
 

c) przypuszcza się, że działanie utraciło znaczenie z naukowego lub technicznego 
punktu widzenia. 
 

49.2.2  Procedura 
 
Przed zawieszeniem realizacji działania Agencja oficjalnie powiadamia beneficjenta: 
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- informując go o zamiarze i przyczynach zawieszenia realizacji działania 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. W innych 
przypadkach oficjalnie powiadamia, że procedura nie będzie kontynuowana.  
 
Zawieszenie staje się skuteczne piątego dnia po otrzymaniu potwierdzenia przez 
beneficjenta (lub w późniejszej dacie określonej w potwierdzeniu). 
 
Zawieszenie zostaje zniesione, jeżeli spełnione są warunki wznowienia realizacji działania.  
 
Beneficjent zostaje oficjalnie powiadomiony o zniesieniu zawieszenia, a umowa zostaje 
zmieniona w celu określenia daty, z którą ma nastąpić wznowienie działania, przedłużenia 
okresu realizacji działania oraz dokonania innych zmian niezbędnych dla dostosowania 
działania do nowej sytuacji (zob. art. 55) – chyba że umowa została już rozwiązana (zob. art. 
50). 
 
Zawieszenie zostaje zniesione ze skutkiem od daty wznowienia realizacji działania określonej 
w zmianie umowy. Data ta może być wcześniejsza niż data wejścia w życie zmiany.  
 
Koszty poniesione w okresie zawieszenia realizacji działania nie stanowią kosztów 
kwalifikowalnych (zob. art. 6).   
 
Beneficjentowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze w związku z zawieszeniem 
realizacji działania przez Agencję (zob. art. 46). 
 
Zawieszenie realizacji działania nie narusza prawa Agencji do rozwiązania umowy (zob. art. 
50), zmniejszenia dotacji lub odzyskania kwot nienależnie wypłaconych (zob. art. 43 i 44). 
 
ARTYKUŁ 50 – ROZWIĄZANIE UMOWY  
 
50.1 Rozwiązanie umowy następujące z inicjatywy beneficjenta  
 
50.1.1  Warunki i procedura 
 
Beneficjent może rozwiązać umowę. 
 
Beneficjent musi oficjalnie powiadomić Agencję o rozwiązaniu umowy (zob. art. 52), 
podając: 
 

- uzasadnienie oraz  
 

- datę, z którą rozwiązanie umowy staje się skuteczne. Ta data musi być późniejsza od 
daty powiadomienia. 
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W przypadku braku uzasadnienia lub jeżeli Agencja uzna, że przedstawione uzasadnienie jest 
niewystarczające do rozwiązania umowy, uznaje się, że umowa została „rozwiązana w 
sposób nieprawidłowy”. 
 
Rozwiązanie umowy staje się skuteczne w dniu określonym w powiadomieniu. 
 
50.1.2  Skutki 
 
W terminie 60 dni od dnia, w którym rozwiązanie umowy staje się skuteczne, beneficjent 
musi przedłożyć: 
 

(i)  raport okresowy (za bieżący okres sprawozdawczy do dnia rozwiązania umowy, 
zob. art. 20.3); oraz 

 
(ii)  raport końcowy (zob. art. 20.4). 

 
Jeżeli Agencja nie otrzyma raportów w terminie (zob. powyżej), uwzględnia się jedynie 
koszty wskazane w zatwierdzonym raporcie okresowym. 
 
Agencja oblicza ostateczną kwotę dotacji (zob. art. 5.3) oraz saldo końcowe (zob. art. 21.4) 
na podstawie przedłożonych raportów. Jedynie koszty poniesione do dnia rozwiązania 
umowy stanowią koszty kwalifikowalne (zob. art. 6). Koszty dotyczące zamówień, których 
wykonanie przypada po rozwiązaniu umowy, nie stanowią kosztów kwalifikowalnych. 
 
Nieprawidłowe rozwiązanie umowy może prowadzić do zmniejszenia dotacji (zob. art. 43). 
 
Po rozwiązaniu umowy obowiązki beneficjenta (w szczególności wynikające z postanowień 
art. 20, 22 i 23, rozdziału 4 sekcja 3 oraz art. 36, 37, 38, 40, 42, 43 i 44) mają w dalszym 
ciągu zastosowanie.  
 
50.2 Zakończenie uczestnictwa co najmniej jednego beneficjenta z inicjatywy 

beneficjentów  
 
Nie dotyczy 
 
50.3 Rozwiązanie umowy następujące z inicjatywy Agencji  
 
50.3.1 Warunki 
 
Agencja może rozwiązać umowę, jeżeli: 

 
a) nie dotyczy; 

 
b) zmiana sytuacji beneficjenta pod względem prawnym, finansowym, technicznym, 

organizacyjnym lub pod względem własności (lub tego rodzaju zmiany dotyczące 
organizacji partnerskiej realizującej program) może mieć istotny negatywny wpływ na 
realizację działania bądź istotnie opóźniać realizację działania lub podważać 
zasadność decyzji o udzieleniu dotacji; 
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c) nie dotyczy;  
 

d) realizacja działania jest niemożliwa w związku z działaniem siły wyższej (zob. art. 
51) lub została zawieszona przez beneficjenta (zob. art. 49.1); oraz: 
 

(i) wznowienie realizacji działania jest niemożliwe, albo 
 

(ii)  zmiany wymagane w umowie podważałyby zasadność decyzji o udzieleniu 
dotacji lub naruszały zasadę równego traktowania wnioskodawców; 

 
e) beneficjent ogłosił upadłość lub znajduje się w stanie likwidacji, znajduje się pod 

zarządem sądowym, zawarł ugodę z wierzycielami, zawiesił działalność gospodarczą 
lub jest przedmiotem innego podobnego postępowania lub innej podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach krajowych; 

 
f) beneficjent (lub osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania go lub podejmowania 

decyzji w jego imieniu) dopuścił się uchybienia zawodowego dowiedzionego za 
pomocą wszelkich właściwych środków; 

 
g) beneficjent nie przestrzega obowiązujących przepisów krajowych w obszarze 

opodatkowania i zabezpieczenia społecznego;  
 

h) działanie utraciło znaczenie z naukowego lub technicznego punktu widzenia; 
 

i) nie dotyczy; 
 

j) nie dotyczy; 
 

k) beneficjent (lub osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania go lub podejmowania 
decyzji w jego imieniu) dopuścił się nadużycia finansowego, korupcji, udziału w 
zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy lub jakiegokolwiek innego 
działania niezgodnego z prawem; 
 

l) beneficjent (lub osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania go lub podejmowania 
decyzji w jego imieniu) dopuścił się: 
 

(i) istotnych błędów, nieprawidłowości bądź nadużyć finansowych; lub  
 

(ii) poważnego naruszenia obowiązków w ramach wykonywania umowy lub w 
trakcie procedury przyznania dotacji (obejmującego nieprawidłową realizację 
działania, przedkładanie fałszywych informacji, nieprzedstawianie 
wymaganych informacji, naruszenie zasad etycznych); 

 
m)  beneficjent (lub osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania go lub 

podejmowania decyzji w jego imieniu) 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 
ustaleń dotyczących innych dotacji na niniejszą dotację, zob. art. 22.5.2); 
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n) beneficjent nie składa wniosku o wprowadzenie zmiany do umowy w celu 

zakończenia uczestnictwa organizacji partnerskiej realizującej program, która 
znajduje się w którejkolwiek sytuacji wymienionej w lit. e), f), g), k), l) lub m), i o 
przeniesienie zadań tej organizacji, mimo iż Agencja wyraźnie wezwała go do tego. 

 
50.3.2  Procedura  
 
Przed rozwiązaniem umowy Agencja przekazuje beneficjentowi oficjalne powiadomienie:  
 

- informując go o zamiarze i przyczynach rozwiązania umowy oraz 
 

- wzywając go do przedstawienia uwag oraz – w przypadku lit. l) ppkt (ii) powyżej – 
do poinformowania Agencji o środkach zastosowanych w celu wywiązania się z 
obowiązków wynikających z umowy, w terminie 30 dni od otrzymania 
powiadomienia.   
 

Jeżeli Agencja nie otrzyma żadnych uwag lub pomimo otrzymanych uwag podejmie decyzję 
o kontynuowaniu procedury, oficjalnie przekazuje beneficjentowi potwierdzenie 
rozwiązania umowy oraz datę, w której staje się ono skuteczne. W innych przypadkach 
oficjalnie powiadamia, że procedura nie będzie kontynuowana.  
 
Rozwiązanie umowy staje się skuteczne: 
 

- w przypadkach, o których mowa w lit. b), e), g), h) oraz lit. l) ppkt (ii) powyżej: w 
dniu określonym w przekazanym potwierdzeniu (zob. powyżej); 
 

- w przypadkach, o których mowa w lit. d), f), k), l) ppkt (i) oraz lit. m) powyżej: w 
dniu następującym po dniu otrzymania przez beneficjenta potwierdzenia. 

 
50.3.3 Skutki  

 
W terminie 60 dni od dnia, w którym rozwiązanie umowy staje się skuteczne, beneficjent 
musi przedłożyć: 
 

(i)  raport okresowy (za ostatni bieżący okres sprawozdawczy do dnia rozwiązania 
umowy, zob. art. 20.3); oraz 
 

(ii)  raport końcowy (zob. art. 20.4). 
 
Jeżeli umowa zostaje rozwiązana w związku z niedopełnieniem obowiązku przedłożenia 
raportów (zob. art. 20.8 i 50.3.1 lit. l)), beneficjent nie może przedkładać jakichkolwiek 
raportów po rozwiązaniu umowy. 
 
Jeżeli Agencja nie otrzyma raportów w terminie (zob. powyżej), uwzględnia się jedynie 
koszty wskazane w zatwierdzonym raporcie okresowym. 
 
Agencja oblicza ostateczną kwotę dotacji (zob. art. 5.3) oraz saldo końcowe (zob. art. 21.4) 
na podstawie przedłożonych raportów. Jedynie koszty poniesione do dnia, w którym 
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rozwiązanie umowy staje się skuteczne, stanowią koszty kwalifikowalne (zob. art. 6). Koszty 
dotyczące zamówień, których wykonanie przypada po rozwiązaniu umowy, nie stanowią 
kosztów kwalifikowalnych. 
 
Nie narusza to prawa Agencji do zmniejszenia dotacji (zob. art. 43) lub do nałożenia sankcji 
administracyjnych (art. 45).  
 
Beneficjentowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze w związku z rozwiązaniem 
umowy przez Agencję (zob. art. 46). 
 
Po rozwiązaniu umowy obowiązki beneficjenta (w szczególności wynikające z postanowień 
art. 20, 22 i 23, rozdziału 4 sekcja 3 oraz art. 36, 37, 38, 40, 42, 43 i 44) mają w dalszym 
ciągu zastosowanie.  
 
 
SEKCJA 4 SIŁA WYŻSZA 
 
ARTYKUŁ 51 – SIŁA WYŻSZA  
 
„Siła wyższa” oznacza każdą sytuację lub każde zdarzenie, które: 
 

- uniemożliwia którejkolwiek ze stron wypełnienie jej obowiązków wynikających z 
umowy,  
 

- stanowi nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację pozostającą poza kontrolą stron, 
 

- nie wynika z błędu lub zaniedbania z ich strony (lub ze strony osób trzecich 
zaangażowanych w działanie), oraz 
 

- okazuje się nieuniknione mimo zachowania wszelkiej należytej staranności.  
 
Za siłę wyższą nie uznaje się: 
 

- przypadków niewykonania usługi, usterek urządzeń i wad materiałów lub opóźnień w 
ich dostawie (o ile nie stanowią bezpośredniego następstwa działania siły wyższej), 
 

- sporów pracowniczych lub strajków, ani 
 

- problemów finansowych. 
 

O każdej sytuacji stanowiącej działanie siły wyższej należy niezwłocznie oficjalnie 
powiadomić drugą stronę, informując o jej charakterze, prawdopodobnym czasie trwania i 
przewidywalnych skutkach. 
 
Strony muszą niezwłocznie poczynić wszelkie niezbędne kroki w celu ograniczenia szkód 
wynikających z działania siły wyższej i podjąć wszelkie możliwe starania o jak najszybsze 
wznowienie realizacji działania. 
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Żadna ze stron nie może zostać uznana za niewywiązującą się ze swoich obowiązków 
wynikających z umowy, jeżeli ich wypełnienie uniemożliwiła jej siła wyższa.  
 
 
ROZDZIAŁ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
ARTYKUŁ 52 – KOMUNIKACJA MIĘDZY STRONAMI 
 
52.1 Forma i środki komunikacji  
 
Komunikaty przekazywane w ramach wykonywania umowy (informacje, wnioski, 
przedkładane dokumenty, „oficjalne powiadomienia” itp.) muszą: 
 

- mieć formę pisemną, oraz  
 

- być opatrzone numerem umowy. 
 

Wszystkie komunikaty muszą być przekazywane za pośrednictwem elektronicznego 
systemu wymiany na portalu dla uczestników i przy użyciu dostępnych w tym systemie 
formularzy i wzorów.  
 
Jeżeli – po dokonaniu płatności salda końcowego – Agencja stwierdzi, że nie otwarto 
oficjalnego powiadomienia w systemie, drugie oficjalne powiadomienie zostanie przesłane 
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru („oficjalne powiadomienie na piśmie”). 
Terminy będą liczone od momentu drugiego powiadomienia. 
 
Komunikaty w elektronicznym systemie wymiany muszą być przekazywane przez osoby 
upoważnione zgodnie z warunkami korzystania z portalu dla uczestników. Celem ustalenia 
osób upoważnionych beneficjent musi wskazać – przed podpisaniem niniejszej umowy – 
„upoważnionego przedstawiciela podmiotu prawnego (LEAR)”. Rolę i zadania LEAR 
określa się w jego nominacji (zob. warunki korzystania z portalu dla uczestników).   
 
W przypadku gdy elektroniczny system wymiany jest czasowo niedostępny, odpowiednie 
instrukcje są udostępniane na stronach internetowych Agencji i Komisji.   
 
52.2 Data komunikatu  
 
Uznaje się, że komunikat został wydany w chwili, w której jest przesyłany przez stronę 
będącą jego nadawcą (tj. w dniu i godzinie, w których jest przesyłany przez elektroniczny 
system wymiany). 
 
Uznaje się, że oficjalnego powiadomienia za pośrednictwem elektronicznego systemu 
wymiany dokonano w chwili, w której jest ono odbierane przez stronę będącą jego odbiorcą 
(tj. w dniu i godzinie, w których jest ono akceptowane przez stronę będącą odbiorcą, zgodnie 
ze wskazaniem znacznika czasu). Oficjalne powiadomienie, które nie zostało zaakceptowane 
w terminie 10 dni po jego wysłaniu, uznaje się za zaakceptowane.  
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Oficjalne powiadomienie na piśmie przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 
(dotyczy to jedynie sytuacji po dokonaniu płatności salda końcowego) uznaje się za 
dokonane: 
 

- w dniu doręczenia zarejestrowanym przez pocztę, albo 
 

- w wyznaczonym terminie odbioru w urzędzie pocztowym. 
 

W przypadku gdy elektroniczny system wymiany jest czasowo niedostępny, strona będąca 
nadawcą nie może zostać uznana za niewywiązującą się z obowiązku przesłania komunikatu 
w określonym terminie. 
 
52.3 Adresy na potrzeby komunikacji 
 
Z elektronicznego systemu wymiany należy korzystać za pośrednictwem następującego 

adresu URL: 
 

[wstawić URL] 
 
Agencja z wyprzedzeniem oficjalnie powiadamia beneficjenta o wszelkich zmianach tego 
adresu URL. 
 
Oficjalne powiadomienia na piśmie (dotyczy to jedynie sytuacji po dokonaniu płatności 
salda końcowego) kierowane do Agencji muszą być przesyłane na oficjalny adres pocztowy 
podany na stronie internetowej Agencji. 
 
Oficjalne powiadomienia na piśmie (dotyczy to jedynie sytuacji po dokonaniu płatności salda 
końcowego) kierowane do beneficjenta muszą być przesyłane na jego oficjalny adres 
dostępny w rejestrze beneficjentów na portalu dla uczestników.  
 
ARTYKUŁ 53 – WYKŁADNIA UMOWY  
 
53.1 Pierwszeństwo postanowień zawartych w warunkach umowy przed 

postanowieniami zawartymi w załącznikach 
 
Postanowienia niniejszych warunków umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami 
zawartymi w załącznikach do niej. 
 
Załącznik 2 ma pierwszeństwo przed załącznikiem 1. 
 
53.2 Przywileje i immunitety  
 
[OPCJA 1 w przypadku wszystkich organizacji międzynarodowych: Żadne z postanowień 
niniejszej umowy nie może być interpretowane jako zrzeczenie się przywilejów lub 
immunitetów przysługujących beneficjentowi na podstawie jego dokumentów statutowych lub 
przepisów prawa międzynarodowego.] 
 
[OPCJA 2: Nie dotyczy] 
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ARTYKUŁ 54 – OBLICZANIE OKRESÓW, DAT I TERMINÓW  
 
Zgodnie z rozporządzeniem (EWG, Euratom) nr 1182/7122 okresy wyrażone w dniach, 
miesiącach lub latach nalicza się od chwili zaistnienia wydarzenia rozpoczynającego bieg 
terminu.  
 
Do takich okresów nie zalicza się dnia, w którym miało miejsce to wydarzenie. 
 
ARTYKUŁ 55 – ZMIANY UMOWY  
 
55.1 Warunki 
 
Umowa może zostać zmieniona, chyba że pociąga to za sobą zmiany w umowie, które 
prowadziłyby do podważenia zasadności decyzji o udzieleniu dotacji lub naruszenia zasady 
równego traktowania wnioskodawców.  
 
Wniosek o zmianę umowy może złożyć każda ze stron. 
 
55.2 Procedura 
 
Strona wnioskująca o zmianę musi złożyć wniosek o zmianę umowy podpisany w 
elektronicznym systemie wymiany (zob. art. 52). 
 
Wniosek o zmianę umowy musi zawierać: 
 

- uzasadnienie, 
 

- odpowiednie dokumenty uzupełniające. 
 

Agencja może zażądać dodatkowych informacji. 
 
Jeżeli strona będąca odbiorcą wniosku wyraża zgodę na zmianę, musi podpisać zmianę w 
elektronicznym systemie wymiany w terminie 45 dni od otrzymania powiadomienia (lub 
ewentualnych dodatkowych informacji, których zażądała Agencja). Jeżeli strona będąca 
odbiorcą wniosku nie wyraża zgody na zmianę, musi w tym samym terminie oficjalnie 
powiadomić o braku zgody. Termin ten może zostać przedłużony, jeżeli jest to konieczne do 
oceny wniosku. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie otrzymano żadnego powiadomienia, 
wniosek uznaje się za odrzucony.  
 
Zmiana wchodzi w życie w dniu podpisania przez stronę będącą odbiorcą wniosku.  

 
Zmiana staje się skuteczna w dniu uzgodnionym przez strony lub, w przypadku braku 
takiego uzgodnienia, w dniu, w którym zmiana wchodzi w życie.  
 
ARTYKUŁ 56 – PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY 
 
                                                 
22  Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające 

zastosowanie do okresów, dat i terminów (Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1). 
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Nie dotyczy 
 
ARTYKUŁ 57 – PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW  
 
57.1 Prawo właściwe 
 
[OPCJA 1, domyślna: Niniejsza umowa podlega obowiązującym przepisom unijnym, w razie 
potrzeby uzupełnionym przepisami prawa belgijskiego.]  
 
[OPCJA 2 w przypadku organizacji międzynarodowych, które nie akceptują klauzuli o 
prawie właściwym: Nie dotyczy.] 
 
[OPCJA w przypadku organizacji międzynarodowych, które byłyby gotowe zaakceptować 
klauzulę o prawie właściwym, lecz nie standardową klauzulę o prawie unijnym i 
belgijskim: Niniejsza umowa podlega [obowiązującym przepisom unijnym][, w razie 
potrzeby uzupełnionym przepisami prawa ][przepisom prawa][[Belgii][wstawić nazwę 
innego państwa członkowskiego lub państwa EFTA]] [oraz, w stosownych przypadkach, 
][ogólnym zasadom prawa organizacji międzynarodowych i przepisom ogólnego prawa 
międzynarodowego].] 
 
57.2 Rozstrzyganie sporów 
 
[OPCJA 1, domyślna: Jeżeli spór dotyczący wykładni, stosowania lub ważności umowy nie 
może zostać rozstrzygnięty polubownie, wyłączną właściwość posiada Sąd lub – w przypadku 
odwołania – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z powództwem takim należy 
wystąpić na podstawie art. 272 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).] 
 
[OPCJA 2 jeżeli beneficjent jest beneficjentem spoza UE (z wyjątkiem beneficjenta z 
siedzibą w państwie stowarzyszonym, które zawarło umowę stowarzyszeniową w ramach 
programu „Horyzont 2020” ustanawiającą wyłączną właściwość Trybunału 
Sprawiedliwości): Jeżeli spór dotyczący wykładni, stosowania lub ważności umowy nie może 
zostać rozstrzygnięty polubownie, wyłączną właściwość posiadają odpowiednie sądy 
belgijskie.] 
 
[OPCJA 3 jeżeli beneficjent jest organizacją międzynarodową: Spory dotyczące wykładni, 
stosowania lub ważności umowy muszą – jeżeli nie mogą zostać rozstrzygnięte polubownie – 
zostać skierowane do arbitrażu. Każda strona ma obowiązek oficjalnie powiadomić drugą 
stronę o zamiarze skierowania do arbitrażu i tożsamości arbitra. Zastosowanie ma 
fakultatywny regulamin Stałego Trybunału Arbitrażowego dotyczący postępowania 
arbitrażowego dla organizacji międzynarodowych i państw, obowiązujący w chwili wejścia w 
życie umowy. Sekretarz Generalny Stałego Trybunału Arbitrażowego mianuje arbitra po 
złożeniu pisemnego wniosku przez każdą ze stron. Postępowanie arbitrażowe musi odbywać 
się w Brukseli, a językiem stosowanym w postępowaniu arbitrażowym jest język angielski. 
Decyzja arbitra jest wiążąca dla każdej ze stron i nie przysługuje od niej odwołanie.] 
  
Jeżeli spór dotyczy sankcji administracyjnych, potrącenia lub decyzji stanowiącej tytuł 
egzekucyjny na mocy art. 299 TFUE (zob. art. 44, 45 i 46), beneficjent musi wystąpić z 
powództwem do Sądu – lub, w przypadku odwołania, do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej – na podstawie art. 263 TFUE. Powództwa przeciwko potrąceniom i decyzjom 



Nr umowy o udzielenie dotacji: [wstawić numer] [wstawić akronim] [wstawić identyfikator zaproszenia] 
 
H2020 Wzory umów o udzielenie dotacji: H2020 Wzór umowy o udzielenie dotacji jednemu beneficjentowi na 

współfinansowanie programów w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA-COFUND) v4.0 – 
27.02.2017 

81 

stanowiącym tytuł egzekucyjny muszą być wnoszone przeciwko Komisji (nie przeciwko 
Agencji). 
 
ARTYKUŁ 58 – WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY  
 
Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez Agencję lub przez beneficjenta, w 
zależności od tego, która data jest późniejsza.  
 
 
 
PODPISY 
 
 
 
W imieniu beneficjenta W imieniu Agencji 
 [stanowisko/imię/nazwisko] [imię/nazwisko] 
[podpis elektroniczny] [podpis elektroniczny] 
 
Sporządzono w języku [polskim] Sporządzono w języku [polskim] 
dnia [elektroniczny znacznik czasu] dnia [elektroniczny znacznik czasu] 
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 Format wydruku: A4

Koszty ogółem
Stawka zwrotu 

w %
Maksymalny 

wkład UE2
Maksymalna 

kwota dotacji3

Kategoria kosztów
4

Koszty na 

jednostkę
5 Ogółem a

6 Koszty na 

jednostkę
5 Ogółem b

6 c = a+b d e f

Zatrudnienie 

Stypendium o określonej 
kwocie 

6
 Ogółem = Koszty na jednostkę x liczba jednostek (osobo-miesięcy).

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

A.1. Koszty naukowców 
uczestniczących w programach 
realizowanych przez beneficjenta

A.2 Koszty zapewnienia wsparcia 
finansowego na pokrycie kosztów 
naukowców uczestniczących w 
programach realizowanych przez 
organizację partnerską

B. Koszty administracyjne

JednostkoweA.2 Koszty 
zapewnienia wsparcia 

finansowego na 
pokrycie kosztów 

naukowców 
uczestniczących w 

programach 
realizowanych przez 

organizację 
partnerską

Liczba jednostek (osobo-
miesięcy)

A.1. Koszty 
naukowców 

uczestniczących 
w programach 
realizowanych 

przez 
beneficjenta 

WZÓR ZAŁĄCZNIKA 2 DO UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI MSCA-COFUND JEDNEMU BENEFICJENTOWI W RAMACH PROGRAMU „HORYZONT 2020”

SZACUNKOWY BUDŻET DZIAŁANIA

Szacunkowe koszty kwalifikowalne1 (na kategorię budżetową) Wkład UE

5 Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi kosztów na jednostkę, zob. załącznik 2a: „Dodatkowe informacje na temat szacunkowego budżetu”. 

1 Aby zapoznać się z warunkami kwalifikowalności, zob. art. 6.
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 podstawie decyzji Komisji/Agencji) (zob. art. 5.1).

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

A. Koszty naukowców (dodatek 
z tytułu kosztów utrzymania)

Jednostkowe
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ZAŁĄCZNIK 2a 

 
 
 

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT SZACUNKOWEGO BUDŻETU  

 
 Instrukcje i przypisy wyróżnione niebieską czcionką nie pojawią się w tekście wygenerowanym 

przez system informatyczny (ponieważ stanowią one jedynie instrukcje wewnętrzne).  
 W przypadku opcji [w nawiasach kwadratowych]: system informatyczny wybierze opcję mającą 

zastosowanie. Opcje, które nie zostały wybrane, automatycznie nie będą wyświetlane.  
 W przypadku pól zaznaczonych na [szaro, w nawiasach kwadratowych] (nawet jeśli pojawiają się 

jako część opcji, jak określono w poprzednim punkcie): system informatyczny wprowadzi 
odpowiednie dane. 

 

Koszty jednostkowe działań „Maria Skłodowska-Curie”  

2. Koszty jednostkowe MSCA-COFUND  

Koszty naukowców (dodatek z tytułu kosztów utrzymania) 

Jednostki: miesiące poświęcone przez naukowców na szkolenia w zakresie badań naukowych („osobo-
miesiące”) 

Kwota na jednostkę1: zob. załącznik 2   

Szacunkowa liczba jednostek: zob. załącznik 2 

Koszty administracyjne 

Jednostki: miesiące poświęcone przez naukowców na szkolenia w zakresie badań naukowych („osobo-
miesiące”) 

Kwota na jednostkę2: zob. załącznik 2 

Szacunkowa liczba jednostek: zob. załącznik 2  

   

                                                 
1  Jednakowa kwota dla wszystkich beneficjentów.  

Średnia oparta na kwocie dodatku z tytułu kosztów utrzymania określonej w głównym programie prac (Main 
work programme – MSCA) obowiązującym w momencie ogłaszania zaproszenia. 

2  Jednakowa kwota dla wszystkich beneficjentów.  
Średnia oparta na kwocie kosztów administracyjnych określonej w głównym programie prac (Main work 
programme – MSCA) obowiązującym w momencie ogłaszania zaproszenia. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
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Format wydruku: A4

Koszty 
ogółem

Stawka 
zwrotu w %

Maksymalny 
wkład UE

Wnioskowany 
wkład UE

Kategoria kosztów
2

Koszty na 
jednostkę3 Ogółem a

4 Koszty na 
jednostkę3 Ogółem b

4 c = a+b d e f

Zatrudnienie 

Stypendium o określonej 
kwocie 

5 Zob. kwota określona

WZÓR ZAŁĄCZNIKA 4 DO UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI MSCA-COFUND JEDNEMU BENEFICJENTOWI W RAMACH PROGRAMU „HORYZONT 2020”

B. Koszty administracyjne

Jednostkowe

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

Potwierdzenie w przypadku naukowców angażowanych na podstawie 
umowy o pracę:

Potwierdzam, że całkowite koszty płac na każdego naukowca miesięcznie wynoszą co najmniej [5] 
EUR. 

A.1. Koszty naukowców 
uczestniczących w programach 
realizowanych przez beneficjenta

A.2 Koszty zapewnienia wsparcia 
finansowego na pokrycie kosztów 
naukowców uczestniczących w 
programach realizowanych przez 
organizację partnerską

A.1. Koszty 
naukowców 

uczestniczących w 
programach 

realizowanych 
przez beneficjenta 

Liczba jednostek 
(osobo-miesięcy)

A.2 Koszty zapewnienia 
wsparcia finansowego 
na pokrycie kosztów 

naukowców 
uczestniczących w 

programach 
realizowanych przez 

organizację partnerską

Beneficjent niniejszym potwierdza, że:

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

zadeklarowane koszty są kwalifikowalne (zob. art. 6);
przedstawione informacje są kompletne, wiarygodne i prawdziwe;

Potwierdzenie w przypadku naukowców angażowanych na podstawie 
umowy stypendialnej na określoną kwotę:

Potwierdzam, że całkowite koszty każdej umowy stypendialnej na określoną kwotę miesięcznie 

wynoszą co najmniej [6] EUR. 

6 Zob. kwota określona w art. 15.1.1 lit. d).

4 Ogółem = Koszty na jednostkę x Liczba jednostek (osobo-miesięcy).

3 Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi kosztów na jednostkę, zob. załącznik 2a „Dodatkowe informacje na temat szacunkowego budżetu”. 

na uzasadnienie kosztów mogą zostać przedstawione odpowiednie ewidencje i dokumenty potwierdzające, udostępniane na żądanie lub w ramach kontroli, przeglądów, audytów i dochodzeń (zob. art. 17, 18 i 22).

Koszty kwalifikowalne1 (na kategorię budżetową) Wkład UE

A. Koszty naukowców (dodatek z 
tytułu kosztów utrzymania)

Jednostkowe

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

 


