
Umowa o wykonanie i finansowanie projektu 

Nr M-ERA.NET/………………… 

 

zawarta w dniu …………………. w Warszawie, 

 

między: 

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 

47a, REGON 141032404, NIP 701-007-37-77, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U z 2014 r. poz. 1788), 

zwanym dalej „Centrum”, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

a 

 

……………………………………….. z siedzibą w …………… (….-…….), przy 

ul. …………………, NIP: …..-…..-…-….., zwanym dalej „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: ………………………….. – ……………………., 

będącym liderem konsorcjum/grupy przedsiębiorców w składzie:  

1) Wykonawca, 

2) ……………………., z siedzibą w ………………… (…..-……..), przy ul. ………………..; 

NIP: ……………………….. 

zwanymi dalej „Współwykonawcami”; 

działającym na rzecz i w imieniu własnym oraz wyżej wymienionych Współwykonawców na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

Działając na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 

2) Art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1620); 

3)  Art. 30 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249);   

4) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie 

szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 

1200); 



5) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie 

warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299), o numerze referencyjnym 

SA.41471(2015/X)1; 

6) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L 187 

z 26.06.2013, s. 1)2. 

 

Strony uzgadniają następujące warunki łączącej ich umowy o wykonanie i finansowanie Projektu (dalej 

zwanej "Umową").  

Pojęcia pisane z wielkiej litery, a niezdefiniowane niżej, mają znaczenie nadane im w załącznikach. 

 
 

§ 1. 
Przedmiot Umowy 

1. Umowa określa zasady udzielenia przez Centrum Finansowania realizacji Projektu 

pt. „…………………………………..” o akronimie ……………………….. finansowanego 

przez Centrum i realizowanego w ramach: programu M-ERA.NET 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Projektu i wykorzystania Finansowania, na zasadach 

określonych w Umowie. 

3. Szczegółowe warunki realizacji Projektu określone zostały w Warunkach ogólnych realizacji 

Projektu (dalej: „Warunki ogólne”), stanowiących Załącznik nr 2 do Umowy. O każdorazowej 

zmianie Warunków ogólnych Centrum informuje na stronie www.ncbr.gov.pl, z zachowaniem 

postanowień § 7 Umowy. 

4. Następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 2 – Warunki ogólne realizacji Projektu; 

2) Załącznik nr 3 – Opis Projektu; 

3) Załącznik nr 4 – Harmonogram wykonania Projektu; 

4) Załącznik nr 5 – Kosztorys Projektu wraz z Wykazem aparatury planowanej do zakupu/ 

wytworzenia w ramach realizacji Projektu; 

5) Załącznik nr 6 – Harmonogram płatności; 

6) Załącznik nr 7 – Klauzule specjalne, 

stanowią integralną część Umowy. 

5. Postanowienia Klauzul specjalnych mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków 

ogólnych.  

 
 

§ 2.  
Okres realizacji Projektu 

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu Strony ustalają na dzień ……………….., a termin zakończenia 

realizacji Projektu na dzień  ……………………….. 

 
 

  

                                                           
1 Dotyczy sytuacji, gdy Finansowanie stanowi pomoc publiczną 
2 Dotyczy sytuacji, gdy Finansowanie stanowi pomoc publiczną 



§ 3. 

Wysokość finansowania 

1. Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi ……………………… złotych (słownie: 

…………………………………………………).  

2. Wykonawca, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy i Warunków ogólnych, otrzyma 

od Centrum Finansowanie na realizację Projektu w kwocie ………………….. złotych (słownie: 

…………………………………………………). 

3. Finansowanie będzie przekazane na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy 

o nr ……………………………………… prowadzony przez ………………………….. 

 

§ 4.  
Komunikacja Stron 

1. Strony przewidują następujące formy bieżącej komunikacji w ramach wykonywania Umowy: 

1) faksem,  

2) listem poleconym, 

3) za pomocą autoryzacji e-PUAP, 

4) pocztą elektroniczną. 

2. Oświadczenia, prośby, zawiadomienia i informacje będą uznawane za dostarczone z momentem:  

1) potwierdzenia doręczenia faksu,   

2) odebrania listu poleconego,  

3) dokonania autoryzacji poprzez e-PUAP,  

4) uzyskania potwierdzenia otrzymania przez odbiorcę korespondencji pocztą elektroniczną.  

3. Korespondencja będzie traktowana jako doręczona prawidłowo w przypadku, gdy Wykonawca nie 

poinformował o zmianie danych do korespondencji lub korespondencja przesłana przez Centrum 

zostanie zwrócona z adnotacją urzędu pocztowego o braku możliwości doręczenia przesyłki, np. 

„adresat przeprowadził się”, „nie podjęto w terminie”, „adresat nieznany”. 

4. Jeżeli Wykonawca odmawia przyjęcia korespondencji, uznaje się, że została doręczona w dniu 

złożenia oświadczenia o odmowie jego przyjęcia przez Wykonawcę. 

5. Jeżeli początkiem terminu3 określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego 

terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej 

liczby dni uważa się za koniec terminu. 

6. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, za ostatni dzień 

terminu uważa się najbliższy kolejny dzień powszedni. 

7. Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy powinna być opatrzona numerem Umowy. 

8. Adresy do doręczeń korespondencji są następujące: 

 

Dla Centrum: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

ul. Nowogrodzka 47a 

00-695 Warszawa 

Fax: +48 22 20 13 408 

 

Dla Wykonawcy: 
……………………………….  

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

                                                           
3 Dotyczy również komunikacji w ramach systemu teleinformatycznego oraz e-PUAP 



9. Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach realizacji Umowy są:  

 

Ze strony Centrum: 

………………………….. 

Tel: +48 22 ………………… 

e-mail: ……………………….. 

 

Ze strony Wykonawcy:  

………………………………… 

Tel: +48 ……………………….. 

e-mail: ......................................... 

 

 

10. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 8 lub 9, Strona, której zmiana dotyczy, jest 

zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony o tym fakcie niezwłocznie, lecz nie później niż 

w terminie 14 dni od zmiany danych. Do czasu powiadomienia, korespondencję wysłaną na 

dotychczasowe adresy uważa się za skutecznie doręczoną. 

11. W przypadku wprowadzenia w Centrum systemu teleinformatycznego służącego komunikacji 

z wykonawcami projektów finansowanych przez Centrum, Wykonawca zobowiązany jest 

przystąpić do systemu we wskazanym przez Centrum terminie. Wprowadzenie nowego systemu 

teleinformatycznego oznaczać może odstąpienie od komunikowania się Stron z użyciem 

dokumentacji papierowej, za wyjątkiem dokonywania zmian w Umowie poprzez aneks, składania 

przez Wykonawcę oświadczeń o braku akceptacji nowych Warunków ogólnych bądź rozwiązania 

lub odstąpienia od Umowy.  

12. O wprowadzeniu nowego systemu teleinformatycznego oraz konieczności przystąpienia do niego 

przez Wykonawcę, Centrum informuje Wykonawcę poprzez jednostronne i niezaskarżalne 

oświadczenie, a Wykonawca niniejszym oświadcza, iż we wskazanym przez Centrum terminie 

wykona zobowiązanie przystąpienia do nowego systemu teleinformatycznego. 

13. Osobami uprawnionymi do komunikacji z Centrum poprzez system teleinformatyczny, o którym 

mowa w poprzednim ustępie, są ze strony Wykonawcy osoby wskazane w ust. 9.  

 

 

§ 5. 

Prawo właściwe i właściwość sądów 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego 

i unijnego. 

2. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz wątpliwości związane z interpretacją 

Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami, 

w trybie wskazanym w Warunkach ogólnych.  

3. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia poprzez konsultacje, spory będą poddane rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Centrum. 

 

 

§ 6.  

Wejście w życie Umowy 

1. Umowa wchodzi w życie w dacie jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeden dla Centrum i jeden dla Wykonawcy. 

 

 
  



§ 7. 

Zmiany Umowy 

1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności 

sporządzenia pisemnego aneksu.  

2. Nie wymagają sporządzania aneksu do Umowy zmiany dotyczące: 

1) postanowień Warunków ogólnych;  

2) danych Stron, o których mowa w § 4 ust. 8 lub 9 Umowy; 

3) Klauzul specjalnych; 

4) zasad realizacji Projektu będące skutkiem zmian w przepisach prawa.  

3. Centrum każdorazowo informuje Wykonawcę o zmianie Warunków ogólnych lub Klauzul 

specjalnych w formie pisemnej lub poprzez e-PUAP. Wykonawca może, w terminie 14 dni od daty 

doręczenia informacji o zmianie Warunków ogólnych lub Klauzul specjalnych, złożyć 

oświadczenie o braku akceptacji nowych Warunków ogólnych lub Klauzul specjalnych, 

z zastrzeżeniem ust. 8. 

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składane są pod rygorem nieważności w formie pisemnej 

lub poprzez e-PUAP.    

5. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym w ust. 3, oświadczenia woli o braku 

akceptacji nowych Warunków ogólnych lub Klauzul specjalnych, oznacza ich przyjęcie. 

6. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, stosuje się 

Warunki ogólne lub Klauzule specjalne w brzmieniu dotychczas obowiązującym. 

7. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy, Warunków ogólnych lub 

Klauzul specjalnych jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała 

wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień, 

chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub 

bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. 

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązuje się złożyć oświadczenie o akceptacji 

nowych Warunków ogólnych lub Klauzul specjalnych, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia mu 

informacji Centrum o okolicznościach stanowiących  podstawę do ich zmiany. W nowych 

Warunkach ogólnych lub Klauzulach specjalnych, Centrum sformułuje postanowienia zastępcze, 

których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu 

postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 

9. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oświadczenia o akceptacji nowych Warunków 

ogólnych lub Klauzul specjalnych, w terminie o którym mowa w ust. 8, Centrum przysługuje prawo 

rozwiązania Umowy za zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanych 

od Centrum kwot Finansowania zgodnie z Warunkami ogólnymi i zwrotu wyłącznie kwot 

otrzymanych od Centrum w ramach Umowy, a niewydatkowanych do dnia rozwiązania Umowy. 

 
 

§ 8.  
Postanowienia  dodatkowe 

1. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być w okresie 

realizacji oraz w okresie 5 lat od zakończenia realizacji Projektu przenoszone na rzecz osób trzecich 

bez uprzedniej zgody Centrum wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

2. Centrum nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku 

z realizacją Projektu przez Wykonawcę.  



3. Wszelkie dokumenty przedstawiane Centrum, które nie zostały pierwotnie sporządzone w języku 

polskim, muszą być przedstawiane każdorazowo na żądanie Centrum wraz z uwierzytelnionym 

tłumaczeniem na język polski. 

 

 

 

 

W imieniu Centrum W imieniu Wykonawcy 

 

……………………………………………… 

(data, podpis) 

 

 

……………………………………………… 

(data, podpis) 

………………………………         ………………………… 

     (pieczęć firmowa)                 (pieczęć firmowa)               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 – Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wykonawcy do działania w jego imieniu 

i na jego rzecz; 

Załącznik nr 2 – Warunki ogólne realizacji Projektu; 

Załącznik nr 3 – Opis Projektu; 

Załącznik nr 4 – Harmonogram wykonania Projektu; 

Załącznik nr 5 – Kosztorys Projektu wraz z Wykazem aparatury planowanej do zakupu/wytworzenia w ramach 

realizacji Projektu; 

Załącznik nr 6 – Harmonogram płatności; 

Załącznik nr 7 – Klauzule specjalne.  



 
Załącznik nr 2  
 
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/pl/defaultaktualnosci/815/3483/1/_owu.pdf 

 
  



 
Załącznik nr 3 

 

 

OPIS PROJEKTU 

 

 

A. OPIS ZADAŃ, PLANOWANYCH ROZWIĄZAŃ, OCZEKIWANYCH WYNIKÓW  

1. 

Ogólny opis projektu – cel główny, oczekiwane wyniki zadań planowanych do realizacji w ramach projektu 

z wyszczególnieniem zadań polskiego partnera i oczekiwanych wyników projektu – maks. 1 str. A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. 

Uzasadnienie, w jaki sposób udział w przedmiotowym projekcie zwiększy udział Wnioskodawcy w aplikowaniu do 

Programu HORYZONT 2020 (w tym planowana liczba wniosków złożonych w konkursach H2020 z podmiotami 

zagranicznymi współrealizującymi przedmiotowy projekt) – maks. 1/2 str. A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacja o zawarciu umowy konsorcjum międzynarodowego i jej najważniejsze ustalenia  – maks. 1/2 str. A4 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ   

4. 
Opis zadań projektu 

 

 

Z
A

D
A

N
IE

 N
R

 …
. 

 

Tytuł zadania4 

Merytoryczny opis prac planowanych do wykonania przez Wnioskodawcę wraz z opisem metodyki badawczej  

(max. 1/2 strony A4): 

 

Cel zadania (max. 1/2 strony A4): 

 

 

 

 

 

Planowane rezultaty realizacji zadania (max. 1/2 strony A4)5: 

                                                           
4 Należy podać tytuł zadania oraz nr Workpackage i/lub Task zgodnie z wnioskiem międzynarodowym. Tabelę należy  powielić dla każdego 

kolejnego zadania. 
5 Deliverables we wniosku międzynarodowym, należy wymienić oraz podać  nr Deliverable zgodnie z wnioskiem międzynarodowym. 



 

 

 

Kamienie milowe6: 

 

 

 

Całkowity koszt realizacji zadania w PLN7  

Wnioskowany koszt realizacji zadania w PLN4  

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Uzasadnienie kosztów planowanych do poniesienia w ramach realizacji projektu8 

5. 

W 

Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne  

i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, w części, 

w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego pomocą. 

 

1. Zadanie 

Uzasadnienie: 

 
 

 

A 

Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym  

i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą. Jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są 

wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą przez całkowity okres ich użytkowania, rozlicza się  koszty 

amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów 

o rachunkowości. Koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do 

wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą. 

W ramach tej kategorii kwalifikowane są także koszty wiedzy technicznej i patentów (WNiP) zakupionych lub użytkowanych na 

podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych. 

 

1. Zadanie 

Uzasadnienie: 

 

                                                           
6 Milestones we wniosku międzynarodowym, należy wymienić oraz podać nr Milestone zgodnie z wnioskiem międzynarodowym. 
7 W przypadku Wnioskodawców wielopodmiotowych należy wskazać koszt zadania dla wszystkich podmiotów. 
8 W przypadku Wnioskodawcy wielopodmiotowego należy przedstawić część C2A, C2B, C2…, odrębnie dla każdego podmiotu z podaniem 

jego nazwy w nagłówku tabeli.  



G 

Koszty gruntów i budynków, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do realizacji projektu objętego pomocą;  

w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi prowadzenia badań podstawowych, badań 

przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów są to koszty 

związane z przeniesieniem własności, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu lub rzeczywiste poniesione koszty 

kapitałowe. 

 

1. Zadanie 

Uzasadnienie: 

 
 

E 

Koszty podwykonawstwa, rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są 

wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta. 

Koszty kategorii E są wyłączone z podstawy naliczania kosztów ogólnych projektu. 

1. Zadanie 

Uzasadnienie: 

 
 

Op 

Inne koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów 

ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą. 

 

1. Zadanie 

Uzasadnienie: 

 
 

O 

Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą.  

 

1. Zadanie 

Koszty ogólne rozliczane są ryczałtem, jako procent od pozostałych kosztów kwalifikowanych projektu, z 

wyłączeniem kosztów kategorii E, zgodnie ze wzorem: 

O = (Op + W + A + G) x max 25% 

 



 

  



Załącznik numer 4  

 

 

HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU 

 

 

 

  

 

Nr zadania 

 

Tytuł zadania 

Rodzaj zadania 

[BPO/BPRZ/ 

PROZ/INNE] 

Podmiot 

realizujący 

nazwa 

skrócona 

Termin 

rozpoczęcia 

zadania 

(data) 

Termin 

zakończenia 

zadania 

(data) 

1 2 3 4 5 6 

1.      

…      



Załącznik numer 5 

 

KOSZTORYS PROJEKTU  

Nr 

 zadania 

Kategoria 

badań 

Podmiot 

realizujący 

zadanie 

Rodzaj 

podmiotu 

Kategorie kosztów 
Koszt 

ogółem 

5+6+7+8+9 

+10 

Dofinansowanie 

z budżetu 

Centrum 

Dofinansowanie 

z budżetu KE 

Wkład 

własny 

Poziom 

dofinansow

ania % 

[(12+13)/11]

*100% 

W A G E Op O 

   1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 

1. 

              

…                

Ogółem               



Załącznik numer 5a  

Wykaz aparatury planowanej do zakupu/wytworzenia w ramach realizacji Projektu 

 

 

Kwestor / Główny Księgowy Wykonawca 

 (pieczęć i podpis)  (pieczęć i podpis) 

Lp. 
Numer 

zadania 

Nazwa aparatury naukowo badawczej 

i WNiP 

Koszt kwalifikowany   

w projekcie (zł) 
Sposób zagospodarowania 

1 2 3 4 5 

ZAKUP 

(wartość zakupu aparatury n-b i innych urządzeń nie może przekraczać 500 000 zł  

– zgodnie z charakterystyką kategorii A w Regulaminie Konkursu) 

 

 

     

     

     

RAZEM:   

WYTWORZENIE 
  

     

     

     

RAZEM:   

AMORTYZACJA 

 

 

     

     

     

RAZEM:   

ODPŁATNE KORZYSTANIE 

Z APARATURY NAUKOWO BADAWCZEJ I INNYCH URZĄDZEŃ 

  

     

     

     

RAZEM:   

OGÓŁEM APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA I 

WNiP 
  

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE



Załącznik numer 6 

 

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI 

 

ŹRÓDŁO 

FINANSOWANIA 

ZAPOTRZEBOWANIE NA ŚRODKI FINANSOWE 
KOSZT 

OGÓŁEM 

ROK …. ROK …. ROK …. ROK …. ..... 20... -20... 

NCBR       

WKŁAD 

WŁASNY 
      

OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Załącznik nr 7 – Klauzule specjalne 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne  

Definicje 

1) Umowa Konsorcjum Międzynarodowego – należy przez to rozumieć umowę o utworzeniu 

konsorcjum międzynarodowego zawartą pomiędzy partnerami realizującymi wspólny 

projekt w ramach Programu M-ERA.NET 2. 

 

2) Wniosek międzynarodowy – należy przez to rozumieć wniosek złożony przez 

międzynarodowe konsorcjum w ramach konkursu M-ERA.NET 2016. 

 

 

§ 2. 

Prawa i Obowiązki stron 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 

1) realizować projekt zgodnie z Wnioskiem międzynarodowym, stanowiącym załącznik 

nr 1 do Klauzul specjalnych; 

2) przekazać Centrum kopię Umowy Konsorcjum Międzynarodowego niezwłocznie po jej 

zawarciu oraz informować Centrum o wszelkich zmianach w tej Umowie.  

 

 

§ 3. 

Monitorowanie i sprawozdawczość 

1. Okresy sprawozdawcze: 

1) pierwszy okres sprawozdawczy obejmuje okres od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu, 

o którym mowa w § 2 Umowy, do końca roku kalendarzowego, w którym rozpoczęto 

realizację Projektu; 

2) każdy kolejny okres sprawozdawczy obejmuje pełny rok kalendarzowy realizacji Projektu; 

3) ostatni okres sprawozdawczy obejmuje okres od rozpoczęcia ostatniego roku 

kalendarzowego realizacji Projektu do dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa 

w § 2 Umowy.  

2. Raport okresowy dokumentuje postęp w realizacji Projektu według stanu na dzień 31 grudnia. 

3. Raport okresowy za poprzedni rok realizacji Projektu nie jest wymagany w przypadku, gdy termin 

zakończenia jego realizacji, określony w § 2 Umowy, przypada najpóźniej 30 czerwca ostatniego 

roku realizacji Projektu. 
4. Niezależnie od postanowień § 2 ust. 1 Warunków ogólnych, Wykonawca składa Centrum raport 

„ex post”, zgodne ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Centrum www.ncbr.gov.pl. 

Do raportu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stosuje się odpowiednio postanowienia 

§ 2 ust. 4,6 i 7 Warunków ogólnych. 

5. Raport „ex-post” dotyczy obowiązku sprawozdawczego w zakresie ewaluacji, o którym mowa 

w § 5 Warunków ogólnych. Raport „ex-post” Wykonawca przedkłada Centrum  w terminie 30 dni 

po upływie 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 2 Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do składania informacji z postępu prac zgodnie z  regulaminem 

konkursu w ramach Programu M-ERA.NET 2. 
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§ 4. 

Zmiany w Projekcie 

Niezależnie od postanowień § 4 Warunków ogólnych, nie wymaga aneksu zmiana numeru rachunku 

bankowego wskazanego przez Wykonawcę w § 3 ust. 3 Umowy   

§ 5. 

Niezależnie od postanowień Umowy, Kosztorys Projektu oraz Wykaz aparatury planowanej do 

zakupu/wytworzenia w ramach realizacji Projektu, o których mowa w § 1 ust. 4 pkt 4 Umowy, 

stanowią odrębne załączniki, tj. odpowiednio: 

1) Załącznik nr 5 do Umowy – Kosztorys Projektu;  

2) Załącznik nr 5a do Umowy – Wykaz aparatury planowanej do zakupu/wytworzenia w 

ramach realizacji Projektu.  

 

Załączniki: 

1. Wniosek międzynarodowy 

 

 

 


