Wzór umowy z Wnioskodawcą będącym jednostką naukową

UMOWA O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BROTECH
Nr .............../………..

zawarta w dniu ......................................... w Warszawie
pomiędzy:

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a,
REGON 141032404, NIP 701-00-73-777,
zwanym w dalszej części Umowy „Centrum”,
reprezentowanym przez:
prof. dr hab. inż. Bogusława Smólskiego – Dyrektora Centrum

a
………………………………………………………………………………………………….
(nazwa Beneficjenta)

z siedzibą ………………………………………………………………………………………..
(adres)
REGON ………………….…, NIP ……………………….,
zwanym dalej „Beneficjentem”,
reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)
…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

zwanymi dalej „Stronami",
o następującej treści:

Działając na podstawie:
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1) art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
z 2008 r., Nr 169, poz. 1049, ze zm.), w związku z art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620),
2) art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
(Dz. U. Nr 115, poz. 789, ze zm.), w związku z art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620),
3) § 2 ust. 1 i ust 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia
2007 r. w sprawie warunków i trybu realizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
zadań innych niż strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych (Dz. U. Nr
150, poz. 1066), w związku z art. 45 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620),

Strony uzgadniają, co następuje:
I. Definicje
§ 1.
Ilekroć w Umowie używa się zwrotu:
1. Beneficjent – należy przez to rozumieć jednostkę naukową rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia
8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r., Nr 169, poz. 1049),
spełniającą przesłanki organizacji badawczej w rozumieniu art. 30 pkt 1 rozporządzenia Komisji
(WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie
wyłączeń blokowych), Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008;
2. Broker technologii – dostawca usług doradczych świadczonych na rzecz Beneficjenta;
3. Dofinansowanie – należy przez to rozumieć wartość wsparcia finansowego udzielonego
Beneficjentowi przez Centrum ze środków publicznych na podstawie Umowy w ramach
Programu Brotech;
4. Program BroTech – Program Centrum służący podniesieniu efektywności i skuteczności
procesu transferu technologii pomiędzy sferą nauki a gospodarką, poprzez dofinansowanie
zakupu Usług doradczych, świadczonych przez Brokerów technologii na rzecz jednostek
naukowych lub przedsiębiorców realizujących przedsięwzięcia z zakresu komercjalizacji
wyników badań i transferu technologii;
5. Przedsięwzięcie – działanie z zakresu komercjalizacji wyników badań i transferu technologii,
realizowane przez Beneficjenta z wykorzystaniem Dofinansowania, w terminie i na zasadach
określonych w Umowie, którego rezultatem jest zawarcie przez Beneficjenta umowy transferu
technologii;
6. Siła wyższa – należy przez to rozumieć zdarzenie bądź serię zdarzeń, niezależnych od Stron,
które uniemożliwiają w całości lub części wykonywanie ich zobowiązań wynikających z Umowy,
których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć
poprzez działanie z należytą starannością;
7. Umowa – należy przez to rozumieć niniejszą umowę o dofinansowanie w ramach Programu
BroTech;
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8. Usługi doradcze - należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Brokerów technologii na
rzecz Beneficjenta zakupione ze środków Programu BroTech obejmujące:
1) usługi związane z transferem technologii, w szczególności:
a) identyfikację potencjalnych odbiorców/dostawców technologii, odpowiednio do
zapotrzebowania usługobiorcy, wyrażonego w opisie oferowanej technologii (TO)/
poszukiwanej technologii (TP),
b) kojarzenie partnerów transferu technologii z wykorzystaniem różnych form kontaktu
w celu wymiany informacji, analizy wzajemnych potrzeb i oczekiwań, uściślenia
warunków i przygotowania projektu umowy transferu technologii,
c) wsparcie usługobiorców w pozyskaniu dodatkowych ekspertyz technicznych,
prawnych, ekonomiczno – finansowych, i. in., wymaganych do urealnienia oceny
atrakcyjności technicznej i atrakcyjności rynkowej technologii; stopnia zaawansowania
technologii, stanu ochrony praw własności przemysłowej,
d) pomoc doradcza podczas negocjacji i zawierania przez usługobiorcę umowy transferu
technologii z wybranym odbiorcą/dostawcą technologii;
2) doradztwo w zakresie ochrony praw własności przemysłowej i obrotu tymi prawami;
3) doradztwo w zakresie umów licencyjnych.
9. Wniosek o płatność – należy przez to rozumieć wniosek o wypłatę środków na dofinansowanie,
sporządzony przez Beneficjenta wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Centrum.

II. Przedmiot Umowy
§ 2.
1.

Przedmiotem Umowy jest dofinansowanie przez Centrum zakupu przez Beneficjenta Usług
doradczych świadczonych przez Brokera technologii, wskazanego we Wniosku
o dofinansowanie,
stanowiącym
Załącznik
nr
1,
w
celu
realizacji
1
Przedsięwzięcia/Przedsięwzięć , którego/których rezultatem jest zawarcie umowy transferu
technologii.

2.

Beneficjent dokonuje zakupu Usług doradczych określonych we Wniosku o dofinansowanie,
w celu realizacji ….. (liczba)Przedsięwzięcia/Przedsięwzięć2:

a) …………………………………………………………………………………………………
(nazwa)
b) …………………………………………………………………………………………………
(nazwa)
c) …………………………………………………………………………………………………
(nazwa)
3.

1
2

Umowa określa prawa i obowiązki Stron oraz stanowi podstawę do monitorowania i rozliczania
przyznanego Dofinansowania.

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
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4.

Termin
rozpoczęcia
realizacji
Przedsięwzięcia/Przedsięwzięć3
ustala
dzień………………………., a termin zakończenia na dzień ……………………......

się

na

III. Obowiązki Stron
§ 3.
1. Centrum zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi Dofinansowania w wysokości określonej
w § 4 ust. 1 Umowy, przeznaczonego na zakup Usług doradczych świadczonych przez Brokera
technologii, w celu realizacji Przedsięwzięcia/Przedsięwzięć4.
2. Beneficjent zobowiązuje się:
1) dokonać zakupu Usług doradczych, od Brokera technologii, na podstawie zawartej
umowy na wykonanie Usług doradczych;
2) udzielać Centrum oraz upoważnionym przez Centrum podmiotom lub osobom wszelkich
informacji dotyczących zakupu Usług doradczych i wydatkowania przyznanych środków
finansowych, w tym informacji o zmianach w umowie na wykonanie Usług doradczych,
zawartej z Brokerem technologii;
3) uzyskać pisemną zgodę Centrum w przypadku uzasadnionej konieczności rozwiązania
umowy z Brokerem technologii lub konieczności zawarcia umowy z Brokerem
technologii, innym niż określony we Wniosku o dofinansowanie;
4) zawrzeć umowę transferu technologii w wyniku realizacji każdego Przedsięwzięcia.
3. Umowa na wykonanie Usług doradczych, zawarta przez Beneficjenta z Brokerem technologii
będzie obejmować w szczególności:
1) rodzaj, zakres i sposób wykonania Usług doradczych;
2) warunki odbioru i zasady płatności za wykonane Usługi doradcze;
3) w przypadku niemożności wykonania Usług doradczych, o których mowa w § 1 ust. 8
pkt. 2 i 3 przez Brokera technologii, możliwość ich zlecania przez Brokera technologii
podmiotom trzecim, w kwocie maksymalnie do 35% kwoty Dofinansowania, o której
mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, umowa na wykonanie Usług doradczych zawarta
przez Beneficjenta z Brokerem technologii uwzględni ponadto:
1) wyszczególnienie zakresu i kosztów Usług doradczych zlecanych przez Brokera
technologii podmiotom trzecim,
2) obowiązek przenoszenia przez Brokera technologii kosztów Usług doradczych zlecanych
do wykonania podmiotom trzecim na Beneficjenta (refakturowanie),
3) obowiązek udostępniania Beneficjentowi dokumentów związanych ze zleceniem Usług
doradczych, o których mowa w ust. 3 pkt 3 podmiotom trzecim (umowy, protokoły
odbioru, etc.)

3
4

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
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IV. Wysokość i forma dofinansowania
§ 4.
1.

Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy, otrzyma od Centrum
Dofinansowanie na zakup Usług doradczych świadczonych przez Brokera technologii,
w kwocie …………………złotych (słownie: ……………….. zł), stanowiącej 75% kosztów
kwalifikowanych realizacji Przedsięwzięcia/Przedsięwzięć5, o których mowa w § 2 ust 2.

2.

Beneficjent zobowiązany jest pokryć w całości ze środków własnych koszty zakupu Usług
doradczych, nieobjęte Dofinansowaniem, o którym mowa w ust. 1.

V. Koszty kwalifikowane
§ 5.
1. Koszty kwalifikowane stanowią poniesione przez Beneficjenta koszty zakupu Usług doradczych
należące do następujących kategorii:
1) usług związanych z transferem technologii;
2) doradztwa w zakresie ochrony praw własności przemysłowej oraz obrotu tymi prawami;
3) doradztwa w zakresie umów licencyjnych.
2.

Koszty kwalifikowane stanowią koszty spełniające łącznie następujące warunki:
1) zostały faktycznie poniesione w związku i w okresie realizacji Przedsięwzięcia;
2) zostały prawidłowo zaksięgowane i udokumentowane;
3) zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Centrum.

3.

Naliczony podatek od usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym jeśli, zgodnie z odrębnymi
przepisami, Beneficjentowi ponoszącemu koszty nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub
odliczenia oraz jeśli podatek został naliczony w związku z kosztami kwalifikowanymi.

4.

Beneficjent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia dotyczącego kwalifikowalności podatku
VAT, wraz z wnioskiem o płatność, a w przypadku niespełnienia warunków wskazanych w § 6
ust. 3, wraz ze Szczegółowym wykazem kosztów.

VI. Tryb i warunki przekazywania Dofinansowania
§ 6.
1. Beneficjent otrzymuje Dofinansowanie na zakup Usług doradczych świadczonych przez Brokera
technologii, w formie:
1) zaliczki w wysokości 50% kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 umowy na zakup Usług
doradczych, , wypłacanej w terminie 30 dni od daty zawarcia z Centrum niniejszej
umowy, z zastrzeżeniem ust. 2;
2) refundacji w wysokości do 50% kwoty wskazanej w § 4 ust. 1 umowy na zakup Usług
doradczych, , wypłacanej w terminie 30 dni od daty zaakceptowania przez Centrum
raportu końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.
2. W celu otrzymania zaliczki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, Beneficjent jest zobowiązany
przedłożyć Centrum potwierdzoną przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem kopię umowy
5
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na wykonanie Usług doradczych, zawartej z Brokerem technologii, wskazanej w § 3 ust. 2 pkt 1
Umowy.
3. Warunkiem otrzymania przez Beneficjenta refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest łącznie:
1)

rozliczenie w 100% kwoty zaliczki, o której mowa w ust. 1 pkt 1;

2)

uzyskanie akceptacji raportu końcowego przedłożonego Centrum w terminie określonym
w § 8 ust. 3;

3)

przedłożenie Centrum potwierdzonych przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem
kopii dokumentów poświadczających poniesione koszty zakupu Usług doradczych
świadczonych przez Brokera technologii (opisane faktury lub inne dokumenty księgowe
o równoważnej wartości dowodowej);

4)

przedłożenie Centrum kompletnego Wniosku o płatność, dotyczącego refundacji, o której
mowa w ust. 1 pkt 2 Umowy, w terminie określonym w § 8 ust. 3 Umowy;

5)

przedłożenie poświadczonej przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem kopii umowy
transferu technologii, zawartej w wyniku realizacji każdego Przedsięwzięcia.

4. W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnia warunków określonych w ust. 3 zobowiązany jest do
przedłożenia Centrum Szczegółowego wykazu kosztów oraz dokumentów, o których mowa
w ust. 3 pkt 3, wraz z raportem końcowym, w terminie określonym § 8 ust. 3 Umowy.
5. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przekazywane jest na rachunek bankowy
o numerze: ……………………………… prowadzony przez .…………………… .
6. Wypłata Dofinansowania następuje pod warunkiem dostępności środków na rachunku Centrum.
7. Otrzymane środki finansowe, niewykorzystane w danym roku kalendarzowym, Beneficjent może
wykorzystać w następnym roku kalendarzowym bez konieczności zmiany Umowy.
8. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania
Centrum informacji o takiej zmianie, najpóźniej w dniu złożenia Wniosku o płatność. Zmiana
numeru rachunku bankowego nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy.

§ 7.
1. Dofinansowanie, wydatkowane na cele inne niż określone w Umowie, jest kosztem
niekwalifikowanym.
2. Środki wydatkowane przez Beneficjenta i uznane przez Centrum za niekwalifikowane podlegają
zwrotowi przez Beneficjenta na rachunek Centrum, na zasadach określonych w § 16 ust. 2
Umowy.
3. Odsetki uzyskane od kwoty zaliczki, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, wykazywane są przez
Beneficjenta we Wniosku o płatność, dołączonym do raportu końcowego i pomniejszają kwotę
refundacji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. W przypadku niewystępowania o refundację, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, odsetki uzyskane
od kwoty zaliczki, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 wykazywane są przez Beneficjenta w
Szczegółowym wykazie kosztów, o którym mowa w § 6 ust. 4 i podlegają zwrotowi na rachunek
Centrum.
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5. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 15 ust. 1, ust. 4 i ust. 5, odsetki uzyskane od
kwoty zaliczki, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 podlegają zwrotowi na rachunek Centrum.

VI. Monitorowanie i sprawozdawczość
§ 8.
1. Beneficjent zobowiązany jest do przedkładania Centrum w formie elektronicznej i papierowej,
zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Centrum, następujących
dokumentów:
1)

wniosków o płatność;

2)

raportu końcowego.

2. Raport końcowy
Przedsięwzięcia.

ma

charakter

sprawozdania

merytoryczno-finansowego

z

realizacji

3. Beneficjent przedkłada raport końcowy w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji
Przedsięwzięcia/Przedsięwzięć6, określonego w § 2 ust. 4 Umowy, wraz z Wnioskiem o płatność.
4. W przypadku, gdy Beneficjent nie spełnia warunków wskazanych w § 6 ust. 3 Beneficjent
przedkłada raport końcowy wraz ze Szczegółowym wykazem kosztów, o którym mowa w § 6 ust.
4 oraz dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 3.
5. Beneficjent załącza do raportu końcowego poświadczoną przez Beneficjenta za zgodność
z oryginałem kopię umowy transferu technologii, zawartą w wyniku realizacji każdego
Przedsięwzięcia.
6. Centrum zobowiązuje się do zachowania poufności treści umowy transferu technologii, o której
mowa w ust. 5 oraz do poinformowania swoich pracowników o powyższym obowiązku.
Obowiązek zachowania poufności nie obejmuje:
a) informacji powszechnie dostępnych,
b) przypadków, w których konieczność ujawnienia treści umowy transferu technologii
wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. W przypadku stwierdzenia przez Centrum braków lub uchybień w przekazanych Centrum
dokumentach, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy, Beneficjent zobowiązany jest do
ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

§ 9.
1. Ocena raportu końcowego przeprowadzana przez Centrum ma celu ustalenie, czy Beneficjent
realizuje obowiązki zgodnie z Umową, w szczególności obowiązki określone w § 3 ust. 2, 3 i 4
Umowy.
2. Ocena raportu końcowego stanowi podstawę do uznania Umowy za:
1) wykonaną;
2) wykonaną, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu Dofinansowania wykorzystanego
nieprawidłowo na zasadach określonych w § 16 ust. 2 Umowy;
6
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3) niewykonaną w całości lub w części, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu
Dofinansowania wykorzystanego nieprawidłowo na zasadach określonych w § 16 ust. 2
Umowy.

VII. Zmiany w realizacji przedmiotu Umowy
§ 10.
1. Zmiany Umowy bez zgody Centrum są niedopuszczalne i stanowią podstawę do jej rozwiązania
bez wypowiedzenia.
2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie, Beneficjent przedkłada Centrum
wniosek o wprowadzenie zmian, wraz z ich uzasadnieniem oraz projekt aneksu do Umowy.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, składane są na piśmie w dwóch egzemplarzach,
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących potrzebę zmian
oraz nie później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia realizacji Przedsięwzięcia,
określonym w § 2 ust. 4 Umowy.
4. Centrum uprawnione jest do żądania od Beneficjenta złożenia dodatkowych wyjaśnień
i uzupełnień do wniosku o wprowadzenie zmian. Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia
powyższych informacji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
5. W przypadku akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 2, Strony podpisują aneks do Umowy.
6. Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Centrum o zamiarze dokonania
zmian prawno-organizacyjnych w swoim statusie, które mogą mieć bezpośredni wpływ na
realizację Umowy.

VIII. Kontrola oraz przechowywanie dokumentów
§ 11.
1. Centrum ma prawo do przeprowadzenia w siedzibie Beneficjenta kontroli realizacji
Przedsięwzięcia/Przedsięwzięć7 w każdym czasie i w każdej fazie jego realizacji. Centrum może
również przeprowadzić kontrolę finansową w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji
Przedsięwzięcia/Przedsięwzięć8.
2. W ramach przeprowadzanej przez Centrum kontroli, Beneficjent jest zobowiązany zapewnić
swobodny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją Przedsięwzięcia, w tym ewidencji
księgowej, plików komputerowych oraz wszelkich innych nośników oraz zapewnić na swój koszt
obecność osób, które udzielą wyjaśnień dotyczących jego realizacji.
3. Beneficjent ma obowiązek umożliwić Centrum zapoznanie się z dokumentacją związaną
z wykonaniem zleconych podmiotom trzecim Usług doradczych, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt
3, będącą w posiadaniu Brokera technologii.
4. Centrum pisemnie zawiadamia Beneficjenta o terminie przeprowadzenia kontroli, nie później
jednak niż na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia.
5. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest upoważnienie wystawione przez Dyrektora Centrum.
7
8
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6. Z przeprowadzonej kontroli Centrum sporządza wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia
pokontrolne, które Beneficjent zobowiązany jest wykonać w terminie wskazanym przez Centrum.
7. Na podstawie wyników kontroli Centrum może wstrzymać lub zmniejszyć Dofinansowanie
Przedsięwzięcia/Przedsięwzięć9 .

§ 12.
1. Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków
finansowych w układzie rodzajowym z podziałem analitycznym kosztów, umożliwiającej
identyfikację kosztów ponoszonych w ramach otrzymanego Dofinansowania, zgodnie
z Wnioskiem o dofinansowanie.
2. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania, w sposób gwarantujący należyte
bezpieczeństwo,
informacji
oraz
wszelkich
danych
związanych
z
realizacją
10
Przedsięwzięcia/Przedsięwzięć , przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia jego/ich11
realizacji.
3. W uzasadnionych przypadkach Centrum może wydłużyć okres, o którym mowa w ust. 2, o czym
poinformuje Beneficjenta.
4. Wszelkie operacje finansowe związane z realizacją Umowy będą dokonywane za pośrednictwem
rachunku bankowego Beneficjenta, o którym mowa w § 6 ust. 4, wyodrębnionego wyłącznie na
potrzeby Przedsięwzięcia/Przedsięwzięć12.

IX. Ewaluacja
§ 13.
W okresie realizacji Przedsięwzięcia/Przedsięwzięć13 oraz w okresie 5 lat po zakończeniu jego/ich14
realizacji Beneficjent zobowiązany jest do współpracy z Centrum lub upoważnionymi przez
Centrum podmiotami w procesach ewaluacyjnych dotyczących realizacji Przedsięwzięcia/
Przedsięwzięć15 w ramach Programu BroTech, w tym do niezwłocznego udzielenia Centrum
informacji o zastosowaniu gospodarczym technologii, której transfer został dofinansowany na
podstawie niniejszej Umowy.

X. Promocja
§ 14.
1. Beneficjent zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o tym, że realizacja
Przedsięwzięcia/Przedsięwzięć16 została dofinansowana ze środków Centrum w ramach
Programu BroTech, np.:
9
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1) na stronie internetowej Beneficjenta;
2) na tablicach reklamowych lub pamiątkowych;
3) na plakatach umieszczonych w siedzibie lub innych pomieszczeniach należących do
Beneficjenta;
4) w publikacjach i materiałach konferencyjnych.
2. Beneficjent zobowiązuje się do udokumentowania działań, o których mowa w ust. 1.

XI. Tryb i warunki rozwiązania Umowy
§ 15.
1. Strony mogą rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku kiedy dalsza
realizacja Umowy nie jest możliwa z powodu działania Siły wyższej.
2.

Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Centrum o fakcie wystąpienia
Siły wyższej, przedstawiając dokumentację potwierdzającą wystąpienie zdarzenia mającego
cechy Siły wyższej oraz wskazując wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji
Przedsięwzięcia/Przedsięwzięć17.

3. Beneficjent nie jest odpowiedzialny wobec Centrum lub uznany za naruszającego postanowienia
Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających
z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem
działania Siły wyższej.
4. W przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie związanym z realizacją Umowy, Centrum
może żądać zmiany Umowy w drodze aneksu w celu dostosowania Umowy do zmienionych
przepisów prawa. W przypadku niewyrażenia przez Beneficjenta zgody na zmianę Umowy
w ciągu 14 dni od otrzymania od Centrum żądania zmiany Umowy, Centrum może
wypowiedzieć Umowę z miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Centrum jest uprawnione do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli:
1) Beneficjent nie przedłoży kopii umowy na wykonanie Usług doradczych zawartej
z Brokerem technologii w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej Umowy, i nie
informuje Centrum o przyczynach jej niedostarczenia ;
2) Beneficjent nie realizuje zobowiązań określonych w niniejszej Umowie bądź realizuje je
w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
3) Beneficjent odmawia lub utrudnia poddanie się kontroli, nie udostępnia wszystkich
wymaganych dokumentów, nie wykonuje zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym
w wystąpieniu pokontrolnym lub nie przedstawia uzasadnienia zawierającego przyczyny ich
niewykonania w terminie;
4) Beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności, złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub
wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe;
5) Beneficjent w celu uzyskania Dofinansowania, przedstawił nieprawdziwe lub niepełne
oświadczenia lub dokumenty;

17
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6) Beneficjent dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn
i skutków;
7) Beneficjent dokonał zmian prawno-organizacyjnych w swoim statusie zagrażających
realizacji Przedsięwzięcia/Przedsięwzięć18 i nie poinformował o tym fakcie Centrum;
8) Beneficjent nie dopełnił postanowień dotyczących sprawozdawczości, o których mowa
w § 8 Umowy.
6. Rozwiązanie Umowy w trybie określonym w ust. 1, 4 i 5, nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku
rozliczenia się z otrzymanego od Centrum Dofinansowania oraz złożenia raportu końcowego,
w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy.

XII. Zwrot przekazanych środków finansowych
§ 16.
1. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w § 15 ust. 5 Umowy, Beneficjent
zobowiązany jest zwrócić w całości przekazane mu na podstawie Umowy Dofinansowanie, wraz
z odsetkami ustawowymi, liczonymi za okres od dnia przekazania środków przez Centrum do
dnia ich zwrotu.
2. W przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 2, pkt 2 i 3 Umowy, Beneficjent zobowiązany jest
zwrócić przekazane mu na podstawie Umowy Dofinansowanie, w części lub w całości, wraz
z odsetkami ustawowymi, liczonymi za okres od dnia przekazania środków przez Centrum do
dnia ich zwrotu.
3. Otrzymane od Centrum i niewykorzystane przez Beneficjenta Dofinansowanie, po rozwiązaniu
Umowy lub po zakończeniu jej realizacji, podlega zwrotowi.
4. Beneficjent przekazuje Centrum środki, o których mowa w ust. 1-4, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania, na wskazany rachunek bankowy.

XIII. Postanowienia końcowe
§ 17.
1. Strony ustalają, że:
1) za dzień złożenia dokumentów w Centrum przyjmuje się dzień ich zarejestrowania
w kancelarii Centrum;
2) w przypadku, gdy Beneficjent odmawia przyjęcia pisma, uznaje się, że pismo zostało
doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Beneficjenta.
2. Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć, na każde wezwanie Centrum, wersje elektroniczne
dokumentów, o których mowa w Umowie, tworzonych w procesie monitorowania wykonania
Umowy i jej rozliczania.
3. Wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej
i kierowana na poniższe adresy:
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1) Centrum:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2) Beneficjent:
.............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4. W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 3, Strony są zobowiązane do
powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia zmiany adresu.
Zmiana adresu Strony nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 18.
W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 19.
1. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Centrum.

2. Centrum nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wyrządzone działaniem
Beneficjenta, powstałe w związku z realizacją Umowy.

§ 20.
Wszelkie zmiany Umowy dokonywane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 21.
1. Wszelkie wątpliwości związane z wykonaniem i interpretacją Umowy będą rozstrzygane
w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami.
2. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia poprzez konsultacje, spory będą rozstrzygane przez sąd
powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Centrum.

§ 22.
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
2. Integralną część Umowy stanowi załącznik:
1) Załącznik nr 1 – Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu BroTech
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§ 23.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.

W imieniu Centrum

W imieniu Beneficjenta

………………………………

……………………………………

(data, podpis)

(data, podpis)
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