Załącznik nr 7 – Klauzule specjalne do Umowy nr CYBERSECIDENT/……../…./NCBR/20….
§ 1.
Postanowienia ogólne
Definicje
1) Projekt – projekt realizowany na podstawie Umowy, opisany szczegółowo w załącznikach
do Umowy, w szczególności w Załączniku nr 3 – Opis Projektu, którego celem jest
przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia;
2) Konsorcjum – grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzą minimum dwa
podmioty, w tym co najmniej dwie jednostki naukowe albo co najmniej jedna jednostka
naukowa, będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której
mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, oraz co najmniej jeden przedsiębiorca
będący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr
651/2014 i zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124
z 20.05.2003, str. 36), prowadzące działalność gospodarczą, badawczo-rozwojową lub
inną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego
rejestru i dające rękojmię rzetelnego wydatkowania środków publicznych – wzór
oświadczenia o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych stanowi
załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu.
3) Uprawniony – Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Cyfryzacji.

§ 2.
Przedmiot Umowy i okres realizaji Projektu
1. Projekt obejmuje realizację:
1) fazy badawczej obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe, skierowane na
zastosowanie w działalności gospodarczej,
2) fazy przygotowań do wdrożenia obejmującej działania, których celem jest przygotowanie
wyników fazy badawczej do wdrożenia (tj. komercjalizacji).
2. Okres realizacji Projektu wynosi ........... miesięcy, w tym:
1) faza badawcza będzie realizowana od ……………… r. do ………………. r.;
2) faza przygotowań do wdrożenia będzie realizowana od ……… r. do ………………. r.

§ 3.
Prawa i obowiązki Stron
1. W przypadku Projektu obejmującego badania:
1) eksperymenty medyczne w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.);
2) wymagające doświadczeń na zwierzętach;
3) nad gatunkami chronionymi lub na obszarach objętych ochroną;
4) nad organizmami
genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich
organizmów.
Wykonawca oraz Współwykonawcy zobowiązani są do uzyskania odpowiednich zgód lub
pozytywnych opinii/pozwoleń właściwych komisji/organów przed rozpoczęciem tych badań.
2. W przypadku Projektu obejmującego wykorzystanie zasobów genetycznych w rozumieniu
definicji zawartej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 511/2014
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z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków zapewniających zgodność użytkowników w Unii
z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych
oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów
(Dz. Urz. UE L 150/59 z 20.05.2014) Wykonawca oraz Współwykonawcy zobowiązani są do
stosowania przepisów tego rozporządzenia.

§ 4.
Monitorowanie i sprawozdawczość
1. Okresy sprawozdawcze:
1) pierwszy okres sprawozdawczy obejmuje okres od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu,
o którym mowa w § 3 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 § 3 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 § 3 Umowy, przypada najpóźniej 30 czerwca
ostatniego roku realizacji Projektu.
4. Raport okresowy musi zawierać pełną analizę wpływu na prywatność1, odpowiadającą etapowi
realizacji Projektu.
5. Niezależnie od postanowień § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca składa Centrum raport po
zakończeniu fazy badawczej, zgodny ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej
Centrum www.ncbr.gov.pl, w terminie 30 dni od daty jej zakończenia, określonej w § 2 ust.2
Klauzul specjalnych.
6. Niezależnie od postanowień § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca składa Centrum raport z wdrożenia
wyników Projektu, zgodny ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Centrum
www.ncbr.gov.pl, w terminie 30 dni po upływie 2 lat od daty zakończenia realizacji Projektu,
o której mowa w § 3 Umowy.
7. Niezależnie od postanowień § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca składa Centrum raport „ex-post”,
zgodny ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Centrum www.ncbr.gov.pl.
8. Raport „ex-post” dotyczy obowiązku sprawozdawczego w zakresie ewaluacji, o którym mowa
w § 4 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 § 3 Umowy.
9. Do raportów, o których mowa w ust. 4-6, stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 ust. 2 i 4
Umowy oraz § 2 ust. 4 Warunków ogólnych.

§ 5.
Ocena raportu po zakończeniu fazy badawczej przeprowadzona przez Centrum ma na celu
potwierdzenie możliwości zastosowania wyników tej fazy w działalności gospodarczej.
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Privacy Impact Assesmnent (PIA) według normy ISO/IEC FDIS 29134 lub podobnej.
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§ 6.
Zmiany w Projekcie
Niezależnie od postanowień § 6 Umowy, nie uważa się za zmianę w Projekcie i nie wymaga
sporządzenia aneksu do Umowy, zmiana terminów realizacji poszczególnych zadań/etapów
Harmonogramu wykonania Projektu nie więcej niż o 4 miesiące przy niezmienionym Terminie
zakończenia realizacji poszczególnych faz.
§ 7.
Pomoc de minimis
1. Finansowanie na realizację fazy przygotowań do wdrożenia przekazane Wykonawcy lub
Współwykonawcom będącym przedsiębiorcami, stanowi pomoc de minimis, o której mowa
w Rozporządzeniu 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), (program pomocowy
o numerze referencyjnym SA.41471(2015/X);
2. Pomoc de minimis udzielana na podstawie Umowy jest zwolniona z obowiązku notyfikacji
przewidzianego w art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na podstawie
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L 352 z 24.12.2013, s.1).
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) działania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy de minimis, w tym
przestrzegania dopuszczalnych limitów kwot pomocy de minimis określonych
w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, oraz
2) zapewnienia przestrzegania przez Współwykonawców przepisów, o których mowa
w pkt. 1.

§ 8.
Tryb, forma i warunki przekazywania Finansowania
1. Niezależnie od postanowień § 11 Umowy, warunkiem przekazania Finansowania na realizację
fazy przygotowań do wdrożenia jest łączne spełnienie następujących warunków:
1) pozytywna ocena wyników uzyskanych w fazie badawczej, potwierdzająca możliwość
ich zastosowania w działalności gospodarczej, na podstawie raportu po zakończeniu
fazy badawczej, o którym mowa w § 4 ust. 4 Klauzul specjalnych;
2) przedłożenie przez Wykonawcę lub Współwykonawców oświadczeń o wysokości
uzyskanej pomocy de minimis;
3) złożenie Wniosku o płatność zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie
internetowej Centrum, na zasadach określonych w § 11 Umowy.
2. W uzasadnionych przypadkach przewidzianych we wniosku o dofinansowanie realizacji
Projektu, warunek o którym mowa w ust. 1 pkt 1 nie musi zostać spełniony.
4. Finansowanie na realizację fazy przygotowań do wdrożenia przekazane Wykonawcy, oraz za
jego pośrednictwem Współwykonawcom niebędącym przedsiębiorcami nie stanowi pomocy de
minimis.
5. Niezależnie od postanowień Umowy, Kosztorys Projektu oraz Wykaz aparatury planowanej do
zakupu/wytworzenia w ramach realizacji Projektu, o których mowa w § 22 ust. 4 Umowy,
stanowią odrębne załączniki, tj. odpowiednio:
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1)
2)

Załącznik nr 5 do Umowy – Kosztorys Projektu;
Załącznik nr 5a do Umowy – Wykaz aparatury planowanej do zakupu/wytworzenia
w ramach realizacji Projektu.

§ 9.
Prawa własności intelektualnej
1.

Do przedmiotów praw własności przemysłowej (w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000
r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, ze zm.), utworów
(w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), oraz innych rezultatów realizacji Projektu nie podlegających
takiej ochronie (dalej również jako „PWI”), odpowiednie uprawnienia majątkowe przysługują
Wykonawcy i Współwykonawcom oraz Uprawnionemu.

2.

Zakres praw majątkowych do wyników badań będących rezultatem realizacji Projektu,
o których mowa w ust. 1, przysługuje Uprawnionemu oraz Wykonawcy i Współwykonawcom
w proporcji odpowiadającej faktycznemu udziałowi Centrum oraz Wykonawcy
i Współwykonawców w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowanych Projektu.

3.

Zakres praw majątkowych do wyników badań będących rezultatem realizacji Projektu,
przysługuje Wykonawcy lub Współwykonawcom w proporcji odpowiadającej faktycznemu
ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych Projektu (Wkład własny).
Przekazanie posiadanych praw majątkowych pomiędzy Wykonawcą lub Współwykonawcami
następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw.

4.

Prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych będących
rezultatem Projektu w części dofinansowanej przez Centrum (Finansowanie), przysługują
Uprawnionemu.

5.

Wykonawca oraz Współwykonawcy zobowiązują się przenieść nieodpłatnie na Uprawnionego
majątkowe prawa autorskie do wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji Projektu
(dalej jako „Elementy Autorskie”), w proporcji zgodnej z ust. 2 i 4. Strony zgodnie ustalają, że
ich intencją jest przeniesienie na rzecz Uprawnionego majątkowych praw autorskich tak, aby
Uprawniony mógł korzystać z Elementów Autorskich w zakresie wszelkich znanych
i możliwych (niezależnie od formy) sposobów ich eksploatacji lub dalszego przeniesienia.
W związku z tym, przeniesienie majątkowych praw autorskich do Elementów Autorskich,
będzie obejmować prawo do wykonywania praw zależnych oraz prawo zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich oraz dotyczyć wszelkich pól eksploatacji, które będą
znane w chwili zawarcia umowy z Uprawnionym, w tym wymienionych w art. 50 i 74 ust.
4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
a w szczególności:
1) dowolnego zwielokrotniania i tworzenia nowych egzemplarzy (kopii), niezależnie od
zakresu, formy i sposobu (środków) wykonania oraz przeznaczenia danego
zwielokrotnienia, w tym wprowadzania do pamięci komputera i dowolnych form
przetwarzania w pamięci komputera,
2) rozpowszechniania oryginałów lub kopii, niezależnie od zakresu, formy, sposobu
(środków) i celu rozpowszechnienia, w tym obrotu, najmu, użyczania i oddawania do
używania (odpłatnie lub nieodpłatnie) na innej podstawie oraz dowolnych form
publicznego udostępniania, w tym w sieci Internet oraz w drodze dowolnych form
przekazu i transmisji bezprzewodowej,
3) w odniesieniu do programów komputerowych dokonywania dowolnych zmian,
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6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

4) w programie komputerowym (w tym tłumaczenia, przystosowywania, zmiany
układu), niezależnie od zakresu, formy, sposobu (środków) ich dokonania oraz ich
przeznaczenia.
W przypadku, gdyby po zawarciu Umowy zaistniały (zostały odkryte) nowe sposoby lub
możliwości korzystania z Elementów Autorskich lub ich części, nieznane w chwili zawierania
umowy z Uprawnionym (nieznane wcześniej pola eksploatacji), Wykonawca oraz
Współwykonawcy zobowiązują się, na żądanie Uprawnionego, przenieść nieodpłatnie na
Uprawnionego majątkowe prawa autorskie do Elementów Autorskich również na tych
nowoodkrytych polach eksploatacji.
Przeniesienie, o którym mowa w ust. 5, nastąpi z dniem zakończenia realizacji Projektu.
Wykonawca w imieniu swoim i Współwykonawców oświadcza, że korzystanie z wynalazku,
wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz rozporządzanie autorskimi prawami
majątkowymi powstałymi w wyniku wykonania Projektu nie będzie naruszać jakichkolwiek
praw osób trzecich, w szczególności przysługujących tym podmiotom osobistych lub
majątkowych praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), i dóbr osobistych.
Wykonawca oraz Współwykonawcy, na uzasadniony wniosek Uprawnionego, udzieli mu
informacji na temat stopnia realizacji Projektu.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Uprawnionego o powstałych w wyniku wykonania
Projektu wynalazkach, wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych oraz utworach
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, przedstawiając w szczególności ich podstawowe założenia, opis wynalazku,
wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego oraz ich reprezentację graficzną, egzemplarz
utworu, a także wskazując ich twórców – najpóźniej w dniu zakończenia realizacji projektu.
W przypadku, gdy powstanie utwór stanowiący program komputerowy w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Wykonawca oraz Współwykonawcy zobowiązani są przekazać Uprawnionemu wszelkie kody
źródłowe, wynikowe, maszynowe i inne, oraz dokumentację projektową i techniczną tego
programu, jak też wszelkie inne informacje i środki potrzebne do rozporządzania programem
komputerowym przez Uprawnionego. Materiały te muszą zawierać wszelkie dane pozwalające
na samodzielne rozporządzanie, korzystanie i dokonywanie dalszych zmian w programie
komputerowym.
Wykonawca oraz Współwykonawcy niniejszym zapewniają i gwarantują, że najpóźniej na
dzień przekazania informacji, o której mowa w ust. 10, będą podmiotami wyłącznie
uprawnionymi z tytułu PWI. Ponadto, Wykonawca oraz Współwykonawcy zapewniają
i gwarantują, że będą osobami upoważnionymi do wyrażenia w imieniu osób trzecich
nieodwołalnej zgody na wykonywanie przez Uprawnionego (w tym jego licencjobiorców lub
osoby trzecie działające na jego zlecenie lub rzecz) dowolnych zmian, adaptacji, przeróbek
i modyfikacji przedmiotów PWI, według woli i Uprawnionego (w tym jego licencjobiorców
lub osoby trzecie działające na jego zlecenie lub rzecz), jak też na wyrażanie przez
Uprawnionego dalszej zgody w tym zakresie.
Z zastrzeżeniem ust. 17, Wykonawca oraz Współwykonawcy zapewniają i gwarantują, że
osoby uprawnione z tytułu osobistych praw do przedmiotów PWI nie będą wykonywać tych
praw w stosunku do Uprawnionego (w tym jego następców prawnych, licencjobiorców lub
osoby trzecie działające na jego zlecenie lub rzecz).
Wykonawca oraz Współwykonawcy zapewniają i gwarantują, że wszelkie prace i czynności
podejmowane w ramach wykonywania Umowy będą wykonywane przez osoby związane
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15.

16.

17.
18.

z Wykonawcą lub Współwykonawcami umową zawartą w formie pisemnej, przenoszącą PWI
na Wykonawcę lub Współwykonawcę.
W związku z powyższymi zapewnieniami i gwarancjami, Wykonawca oraz Współwykonawcy
zobowiązują się do pokrycia wszelkich odszkodowań i kosztów, jakie może ponieść
Uprawniony w wyniku podniesienia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń dotyczących
rozporządzania i korzystania z PWI przez Uprawnionego (w tym jego licencjobiorców lub
osoby trzecie działające na jego zlecenie lub rzecz).
Wykonawca oraz Współwykonawcy zobowiązani są do zachowania poufności przedmiotów
PWI, w tym do ich niestosowania, niewystawiania i nieujawniania w kraju i zagranicą.
Wykonawca oraz Współwykonawcy ponoszą w tym zakresie odpowiedzialność za osoby,
którymi się posługują, w tym pracowników, zleceniobiorców i wykonawców.
Wykonawcy oraz Współwykonawcy są uprawnieni do publikacji naukowych utworów
wytworzonych w ramach Projektu, po uprzednim uzyskaniu zgody Uprawnionego.
W odrębnej umowie, zawartej pomiędzy Wykonawcą i Współwykonawcami a Uprawnionym:
1)

zostanie udzielona Wykonawcy lub Współwykonawcy licencja na korzystanie z
udziału w prawach majątkowych do wyników badań będących rezultatem realizacji
Projektu, które zgodnie z ust. 4, przysługują Uprawnionemu;

2)

zostanie udzielona Uprawnionemu licencja na korzystanie z udziału w prawach
majątkowych do wyników badań będących rezultatem realizacji Projektu, które
zgodnie z ust. 3, przysługują Wykonawcy lub Współwykonawcy.

19. Ustalenie rodzaju i zakresu licencji, o której mowa w ust. 18, nastąpi z uwzględnieniem
interesu Skarbu Państwa i wysokości Wkładu własnego Wykonawcy lub Współwykonawcy.

§ 10.
Rozwiązanie Umowy i wstrzymanie Finansowania [odpowiedzialność]
1. Niezależnie od postanowień § 9 Umowy, Centrum może wstrzymać Finansowanie lub
wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy
Wykonawca nie przedłożył Centrum Raportów, o których mowa w § 4 ust. 4-6 Klauzul
Specjalnych, nie dotrzymał terminów złożenia Raportów lub nie dostarczył dodatkowych
informacji, o których mowa w § 2 ust. 4 Warunków ogólnych;
2. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się § 6 ust. 4 i 5
Warunków ogólnych oraz § 8 Warunków ogólnych.
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