ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU
WARUNKI OGÓLNE REALIZACJI PROJEKTU

Rozdział I – Realizacja Projektu
§ 1. Prawa i obowiązki Stron
1. Centrum zobowiązuje się udzielić Wykonawcy oraz za jego pośrednictwem, Współwykonawcom, Finansowania na realizację Projektu, w wysokości określonej w § 4 ust. 2 Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do realizowania Projektu określonego w Umowie z należytą starannością,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego oraz Umową, w tym jej załącznikami.
3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:
1) przekazywać Centrum Wnioski o płatność oraz Raporty w wyznaczonych terminach;
2) niezwłocznie informować Centrum o zamiarze dokonania takich zmian prawno-organizacyjnych
u siebie oraz Współwykonawcy, które mogą mieć bezpośredni wpływ na realizację Projektu;
3) realizować Projekt zgodnie z Opisem Projektu, Harmonogramem wykonania Projektu i Kosztorysem
Projektu, które stanowią załączniki do Umowy;
4) wnieść zadeklarowany Wkład własny na realizację Projektu oraz zapewnić jego wniesienie przez
Współwykonawców1;
5) zastosować wyniki Projektu w działalności gospodarczej2, w szczególności poprzez wprowadzenie
wyników Projektu do własnej działalności gospodarczej Wykonawcy lub Współwykonawcy i rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na postawie uzyskanych wyników Projektu, poprzez
udzielenie licencji na korzystanie z praw do wyników Projektu w działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot trzeci lub poprzez sprzedaż praw do wyników Projektu w celu wprowadzenia
ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy3, z zastrzeżeniem że:
a) za zastosowanie wyników Projektu w działalności gospodarczej nie uznaje się zbycia praw do
wyników Projektu w celu ich dalszej sprzedaży,
b) produkty lub usługi na podstawie uzyskanych wyników Projektu będą produkowane lub świadczone w przeważającej części na terytorium Polski, chyba że na uzasadniony wniosek Wykonawcy, który wykaże że pomimo czynionych prób rozpoczęcia produkcji lub świadczenia usług na
terenie Polski było to niemożliwe bądź nieopłacalne, Centrum wyrazi pisemną zgodę na odstąpienie od tego warunku;
6) dokonać podziału lub rozpowszechnienia wyników Projektu zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej4 i na warunkach rynkowych oraz zgodnie z Umową konsorcjum;
7) udzielać Centrum oraz podmiotom upoważnionym przez Centrum wszelkich żądanych informacji lub
dokumentów dotyczących realizacji Projektu i wydatkowania Finansowania, a także wyników Projektu oraz ich wykorzystania, w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od terminu zakończenia realizacji Projektu;
8) w przypadku wystąpienia po zawarciu Umowy przesłanek uniemożliwiających wypłatę Finansowania przez Centrum (aktualizacja wystąpienia tych przesłanek w stosunku do oświadczenia złożonego
przed zawarciem Umowy) niezwłocznie złożyć Centrum oświadczenie o wystąpieniu takich przesłanek; obowiązek złożenia ww. oświadczenia ciąży na Wykonawcy począwszy od dnia zawarcia
Umowy do dnia doręczenia do Centrum Raportu końcowego;
9) stosować Kodeks etyki pracownika naukowego5 w zakresie, w jakim jego normy go dotyczą.
4. Wykonawca6:
1) na mocy udzielonego pełnomocnictwa, zobowiązuje się reprezentować Konsorcjum/Konsorcjum
przedsiębiorców7 we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy;
2) zobowiązuje się niezwłocznie informować Centrum w formie pisemnej o wszystkich zmianach
w Umowie konsorcjum;
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7
Jeśli dotyczy
1
2

1

zapewnia, że Umowa konsorcjum zawiera postanowienia zapewniające prawidłową realizację Projektu przez członków Konsorcjum/Konsorcjum przedsiębiorców oraz wykonywanie przez nich
wszelkich obowiązków, które są niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy, w tym obowiązków,
o których mowa w ust. 3 pkt 3-9.
5. Centrum nie ponosi odpowiedzialności wobec Współwykonawców za niedopełnienie przez Wykonawcę
obowiązków, o których mowa w ust. 2-3.
6. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie organom administracji rządowej lub podmiotom przez nie
upoważnionym wszelkich informacji o wynikach realizacji Projektu, w tym wniosku o dofinansowanie, jego
recenzji, Umowy, Raportów oraz innych dokumentów dotyczących realizowanego Projektu w celach
związanych z działalnością tych organów lub podmiotów.
3)
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§ 2. Monitorowanie i sprawozdawczość
Raport okresowy dokumentuje postęp realizacji Projektu w danym okresie sprawozdawczym. Raport
okresowy składany jest w terminie 30 dni od zakończenia danego okresu sprawozdawczego.
Ocena Raportu okresowego zostanie przekazana Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia doręczenia Raportu do Centrum, co do prawidłowości którego Centrum nie wniosło zastrzeżeń. Na jej podstawie Centrum może, z zachowaniem postanowień § 9 Umowy, wstrzymać lub zmniejszyć dalsze Finansowanie, w
szczególności w przypadku stwierdzenia, że kontynuacja realizacji Projektu nie doprowadzi do osiągnięcia
zakładanych wyników i celów Projektu.
Raport końcowy zawiera sprawozdanie z realizacji Projektu wraz z opisem wyników Projektu oraz końcowe rozliczenie finansowe Projektu. Raport końcowy składany jest w terminie 60 dni od terminu zakończenia realizacji Projektu.
Centrum uprawnione jest do żądania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień do złożonego
Raportu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Centrum.

§ 3. Zmiany w Projekcie
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie w trakcie jego wykonywania, Wykonawca
przedkłada Centrum Wniosek o zmianę w Projekcie8 wraz z uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od dnia zaistnienia przyczyn uzasadniających konieczność zmian, oraz nie później niż 2 miesiące przed terminem zakończenia realizacji Projektu. Do Wniosku o zmianę w Projekcie, Wykonawca dołącza projekt aneksu do
Umowy, chyba że zmiana dotyczy Harmonogramu płatności, zmiany kierownika Projektu 9 lub zmiany numeru
rachunku bankowego, których zmiana nie wymaga aneksu.
§ 4. Ewaluacja Projektu
Dla celów ewaluacji Projektu, w okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat od terminu zakończenia realizacji Projektu, Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Centrum lub podmiotem upoważnionym przez
Centrum i udzielania wszelkich informacji dotyczących zrealizowanego Projektu, w szczególności do przedkładania na każde żądanie Centrum lub podmiotu upoważnionego przez Centrum, informacji lub dokumentów
o wynikach Projektu, efektach ekonomicznych i innych korzyściach powstałych w wyniku realizacji Projektu.
§ 5. Informacja i promocja
Informacja o Finansowaniu przekazanym przez Centrum na realizację Projektu musi być umieszczana przez
Wykonawcę oraz Współwykonawców na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych i w publikacjach, na warunkach opisanych w § 8 Umowy.
§ 6. Rozwiązanie Umowy i wstrzymanie Finansowania
1. Jeżeli z powodu okoliczności wskazanych w § 9 ust. 5 Umowy, Centrum rozwiąże Umowę z Wykonawcą
lub tylko z jednym Współwykonawcą, Współwykonawcy pozostający stroną Umowy, pod rygorem rozwiązania Umowy:
1) podejmą się kontynuacji Projektu, o ile nie zagrozi to dotychczasowej jego realizacji, lub
2) w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy z Wykonawcą lub Współwykonawcą niedającym
rękojmi rzetelnego wydatkowania środków publicznych, pozyskają do realizacji Projektu nowy
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podmiot, który zagwarantuje realizację Projektu zgodnie z warunkami stawianymi Wykonawcy na
etapie postępowania o uzyskanie finansowania oraz zgodnie z postanowieniami Umowy.
Z zachowaniem postanowień ust. 1, Centrum dokona oceny, czy:
1) kontynuacja Umowy nie zagraża dotychczasowej realizacji Projektu – po upływie 3 miesięcy od dnia
rozwiązania Umowy z Wykonawcą lub Współwykonawcą niedającym rękojmi rzetelnego wydatkowania środków publicznych, lub
2) wskazany nowy podmiot gwarantuje realizację Projektu zgodnie z warunkami stawianymi Wykonawcy na etapie postępowania o uzyskanie finansowania oraz zgodnie z postanowieniami Umowy –
po dostarczeniu wskazanych przez Centrum informacji o tym podmiocie.
Pozytywna ocena, o której mowa w ust. 2, jest warunkiem kontynuacji realizacji Umowy.
Rozwiązanie Umowy w trybie, o którym mowa w § 9 ust. 1-5 Umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
rozliczenia się z otrzymanych środków finansowych, złożenia Raportu końcowego, w terminie 60 dni od
dnia rozwiązania Umowy oraz przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z § 9
ust. 6 Umowy.
W przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w § 9 ust. 1 -5 Umowy, Wykonawca, poza
obowiązkiem określonym w ust. 4, jest zobowiązany do zwrotu całości Finansowania na zasadach określonych w § 8 Warunków ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
Wykonawca nie będzie 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 lub
niepowodzenie Projektu związane było z Ryzykiem naukowym lub znaczną i niemożliwą do przewidzenia
zmianą stosunków społeczno-gospodarczych.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Centrum o fakcie wystąpienia Siły wyższej, Ryzyka naukowego lub znacznej i niemożliwej do przewidzenia zmiany stosunków społeczno-gospodarczych, udowodnienia tych okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej
wystąpienie ww. zdarzeń oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu.
W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn, o których mowa w § 9 ust. 1-5 Umowy, Wykonawcy nie
przysługuje odszkodowanie.
Rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w § 9 ust. 2-5 Umowy,
powoduje niemożność otrzymania przez Wykonawcę wsparcia finansowego ze środków publicznych, pozostających w dyspozycji Centrum (wykluczenie):
1) przez okres 3 lat od daty rozwiązania Umowy, lub
2) przez okres 3 lat od złożenia oświadczenia o wystąpieniu przesłanek uniemożliwiających udzielenie
Finansowania, lub
3) przez okres 5 lat od powzięcia przez Centrum informacji o wystąpieniu przesłanek skutkujących koniecznością złożenia oświadczenia o ich wystąpieniu w przypadku, gdy Wykonawca miał obowiązek
złożenia oświadczenia, a nie złożył go.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Centrum może odstąpić od wykluczenia, o którym mowa w ust.
9.
Jeżeli Wykonawca wykaże, że do rozwiązania Umowy doszło na skutek działania lub zaniechania Współwykonawcy, ust. 9 stosuje się odpowiednio do Współwykonawców. Okoliczność taka stanowić może podstawę do zastosowania ust. 10 wobec Współwykonawcy.
Z zachowaniem postanowień § 9 ust. 1-5 Umowy, Centrum może wstrzymać wypłatę Finansowania
w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową,
w szczególności w razie:
1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przebiegiem realizacji Projektu a Opisem Projektu;
2) braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie wykonania Projektu;
3) prowadzenia postępowania karnego, administracyjnego lub cywilnego związanego z wykorzystaniem
środków publicznych będących w dyspozycji Centrum, którego wynik może zagrażać realizacji Projektu.

Rozdział II - Postanowienia finansowe
§ 7. Tryb, forma i warunki przekazywania Finansowania
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Finansowanie przekazywane jest Wykonawcy w transzach w formie zaliczek lub refundacji wypłacanych
w wysokości określonej w Harmonogramie płatności, na podstawie złożonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Centrum Wniosków o płatność. W uzasadnionych przypadkach lub w przypadku
wątpliwości dotyczących prawidłowej realizacji Projektu, Centrum może przekazywać Finansowanie
wyłącznie w formie refundacji.
Szczegółowe zasady dot. trybu, formy i warunków przekazywania Finansowania określa § 11 Umowy.
§ 8. Zwrot Finansowania
Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, w przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 9 Umowy,
lub odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 10 Umowy, Centrum wzywa Wykonawcę do zwrotu
całości przekazanego Finansowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Wykonawcy do dnia ich zwrotu oraz z odsetkami bankowymi od Finansowania przekazanego w formie zaliczki lub refundacji kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3.
Wykonawca zobligowany do zwrotu kosztów bezpośrednich, w stosunku od których zostały naliczone
ryczałtem koszty ogólne, jest zobowiązany do proporcjonalnego zwrotu także kosztów ogólnych.
W przypadku niedokonania zwrotu środków w pełnej wysokości wraz z odsetkami określonymi jak dla
zaległości podatkowych, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości głównej, rozumianej jako kwota Finansowania przewidziana do zwrotu (bez odsetek) oraz kwoty odsetek jak dla zaległości podatkowych w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości głównej do kwoty
odsetek.
Centrum może w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu tylko części przekazanego Finansowania.
Jeżeli niepowodzenie realizacji Projektu związane było z wystąpieniem Siły wyższej, Ryzykiem naukowym wynikającym z realizacji badań lub znacznej i niemożliwej do przewidzenia zmiany stosunków
społeczno-gospodarczych i przeprowadzona analiza wykaże, że niepowodzenie realizacji Projektu nie nastąpiło na skutek nieuprawnionego działania lub zaniechania Wykonawcy lub Współwykonawcy, Wykonawca lub Współwykonawca, w zakresie wskazanym przez Centrum, nie będzie zobowiązany do zwrotu
Finansowania. W takim wypadku zwrotowi na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie podlegać będą
wyłącznie kwoty niewydatkowane do dnia rozwiązania Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu udokumentowanych kosztów podejmowanych wobec niego
działań windykacyjnych.
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy dopuszcza się odroczenie terminu spłaty należności z tytułu zwrotu,
rozłożenie spłaty na raty lub umorzenie należności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Niedotrzymanie terminów określonych w § 3 Umowy, umożliwia Centrum, poza nałożeniem obowiązku
zwrotu środków, o którym mowa w ust. 1, naliczenie Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% kwoty
Finansowania, o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
W przypadku niezastosowania lub nienależytego zastosowania wyników Projektu, w tym w działalności
gospodarczej, o czym mowa w § 1 ust. 3 pkt 5 Warunków ogólnych, Centrum może żądać zwrotu do 30%
kwoty przekazanego Finansowania.
§ 9. Odpowiedzialność majątkowa względem Centrum za realizację Projektu
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Centrum za prawidłowe wykonanie Umowy.
Z zastrzeżeniem ust. 3, w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec Wykonawcy, pozostali Współwykonawcy odpowiadają solidarnie za wykonanie Umowy, w tym za działania lub zaniechania Wykonawcy oraz prawidłowe wydatkowanie Finansowania.
W uzasadnionych przypadkach, jeśli analiza prawno-ekonomiczna potencjału wypłacalności Wykonawcy
wykaże, że dochodzenie zwrotu Finansowania będzie bezskuteczne, niecelowe lub niezasadne dopuszczalne jest dochodzenie przez Centrum zwrotu środków w pierwszej kolejności od Współwykonawców.
§ 10. Zabezpieczenie wykonania Umowy10
Finansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie
określonej w ust. 2.

Nie dotyczy uczelni publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572,
ze zm.), jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U.
z 2016 r. poz. 572, ze zm.), instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016
r. poz. 371, ze zm.), międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
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Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 8, ustanawiane jest w wysokości do 100%
kwoty Finansowania, o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy, na okres 5 lat od dnia zawarcia Umowy, w formie
weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie" z podpisem notarialnie poświadczonym albo
złożonym w obecności osoby upoważnionej przez Centrum wraz z deklaracją wekslową.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w Centrum prawidłowo wystawionego zabezpieczenia,
o którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później jednak niż w dniu złożenia pierwszego Wniosku o płatność.
Niezależnie od postanowień ust. 1-3, Centrum może, w razie uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowej realizacji Umowy lub po przeprowadzonej analizie 11, żądać od Wykonawcy lub Współwykonawcy,
innego lub dodatkowego niż określone w ust. 1, zabezpieczenia wykonania Umowy w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 14 dni.
Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 4, ustanawiane jest w wysokości do 100% kwoty Finansowania,
o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy, w formie:
1) poręczenia bankowego;
2) gwarancji bankowej;
3) gwarancji ubezpieczeniowej;
4) zastawu rejestrowego; w przypadku gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego
przedmiotem zastawu;
5) przewłaszczenia rzeczy ruchomych Wykonawcy na zabezpieczenie;
6) hipoteki; w przypadku gdy Centrum uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją
praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki;
7) poręczenia według prawa cywilnego.
Zwolnienie z zabezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, następuje na wniosek Wykonawcy
po upływie 5 lat od terminu zakończenia realizacji Projektu. Na żądanie Wykonawcy Centrum może
zwolnić Wykonawcę z zabezpieczenia po zakończeniu realizacji Projektu.
Centrum zastrzega sobie możliwość dochodzenia praw z danej formy zabezpieczenia do kwoty odpowiadającej wysokości finansowego naruszenia powiększonej o przysługujące Centrum odsetki oraz koszty
windykacji poniesione przez Centrum, jednak nie więcej niż do kwoty ustanowionego zabezpieczenia.
Rozwiązanie Umowy na skutek nieprawidłowości w realizacji Projektu stanowi samoistną przesłankę
możliwości skorzystania z zabezpieczenia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Wykonawca lub Współwykonawca może wnieść zabezpieczenie w innej formie niż określona w ust.
5, po uzyskaniu zgody Centrum,
2) po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w ust. 4, Centrum może odstąpić od obowiązku wniesienia zabezpieczenia.

Rozdział III – Kontrola
1.
2.

§ 11.
Centrum i/lub podmiot upoważniony przez Centrum uprawnione są do kontroli Projektu w dowolnym
terminie, zarówno w trakcie jego realizacji oraz przez okres 5 lat od terminu zakończenia jego realizacji.
Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli określa § 14 Umowy.

Rozdział IV – Zamówienia towarów i usług
1.

2.
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§ 12.
Wykonawca oraz Współwykonawcy zobowiązani są stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm., dalej „PZP”) do udzielania zamówień
publicznych w ramach Projektu, w przypadku, gdy wymóg stosowania tej ustawy wynika z jej przepisów
lub z przepisów odrębnych.
Jeżeli Wykonawca lub Współwykonawcy nie są zobowiązani do stosowania PZP, w przypadku realizacji w
ramach Projektu zakupu jednego asortymentu towarów, usług lub robót budowlanych od jednego dostawcy
towarów, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej kwotę 120 000,00 zł netto (słownie: sto

Analiza dotyczy w szczególności sytuacji Wykonawcy lub Współwykonawcy oraz postępu rzeczowo-finansowego Projektu
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3.

dwadzieścia tysięcy zł), dokonują zakupu w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, na zasadach określonych w § 15 Umowy.
W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów PZP oraz, w przypadku podmiotów niezobowiązanych do
stosowania PZP, naruszeń zasad opisanych w niniejszym paragrafie, Centrum może uznać część lub całość
kosztów za niekwalifikowalne i żądać ich zwrotu.

Rozdział V – Audyt
1.

2.

§ 13.
Projekt, w którym wartość Finansowania przekracza kwotę, o której mowa w art. 44 Ustawy 12, podlega
obowiązkowemu audytowi zewnętrznemu. Sprawozdanie z audytu Wykonawca przechowuje przez okres
co najmniej 5 lat od dnia rozliczenia Umowy.
Szczegółowe zasady dot. audytu określa § 16 Umowy.

Rozdział VI – Prawa własności intelektualnej
1.

2.

3.
4.

§ 14.
Do przedmiotów praw własności przemysłowej oraz rezultatów realizacji Projektu nie podlegających takiej
ochronie, odpowiednie uprawnienia majątkowe przysługują Wykonawcy lub Współwykonawcom, w zależności od treści łączącej ich umowy.
Zakres praw majątkowych do wyników badań będących rezultatem realizacji Projektu przysługuje Wykonawcy lub Współwykonawcom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi (finansowemu
lub niefinansowemu) w realizacji Projektu. Przekazanie posiadanych praw majątkowych pomiędzy Wykonawcą lub Współwykonawcami Projektu następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości
rynkowej tych praw13.
Podział praw własności intelektualnej lub praw dostępu do innych rezultatów Projektu, dokonywany jest
zgodnie z ust. 2, i nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej.
Do praw autorskich powstałych w wyniku realizacji Projektu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.).

Rozdział VII – Postanowienia końcowe
1.

2.
3.

12
13

§ 15.
Jedyną wiążącą treścią Warunków ogólnych jest dokument zamieszczony na stronie www.ncbr.gov.pl,
a wszelkie rozbieżności interpretacyjne dotyczące treści wersji Warunków ogólnych będą rozstrzygane
w oparciu o ich brzmienie zamieszczone na ww. stronie.
Warunki ogólne wchodzą w życie z dniem zamieszczenia ich na stronie www.ncbr.gov.pl, z mocą obowiązującą od daty zawarcia Umowy.
Każda zmiana brzmienia Warunków ogólnych wchodzi w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie
www.ncbr.gov.pl.

Projekt, którego całkowita wartość przyznanego Finansowania przekracza 3 000 000 zł
Dotyczy Projektów, w których występuje pomoc publiczna
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