Informacja z 20 marca 2017 r. o zmianie załącznika dla Dokumentacji Konkursowej nr 3/2016 w programie
Międzynarodowe Agendy Badawcze.
Uprzejmie informujemy, że dla Dokumentacji Konkursowej nr 3/2016 w programie Międzynarodowe Agendy
Badawcze zmieniony zostaje załącznik nr 3 Wzór umowy o powierzenie grantu w programie Międzynarodowe
Agendy Badawcze (Umowa).
Zaktualizowany wzór Umowy został umieszczony w dziale „Pliki do pobrania” (Załączniki do dokumentacji
konkursowej).
Zmiany wprowadzone do Umowy, które są istotne dla Jednostki dotyczą następujących zapisów:
1) § 1 ust. 3 Umowy – zmiana ma na celu doprecyzowanie oświadczenia Jednostki, iż zadania objęte
projektem nie są i nie będą finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł publicznych, ze
wskazanym w tym zapisie zastrzeżeniem, w okresie ich finansowania ze środków Programu. Dodatkowo
wprowadzono do tego ustępu zapis wskazujący, iż w przypadku gdy lider grupy badawczej i jego zespół
otrzymają środki na realizację w Jednostce innego projektu niż finansowany z Programu, wówczas
tematyka zadań badawczych realizowanych w Jednostce przez tego lidera i jego zespół musi mieścić się
w tematyce agendy badawczej zgłoszonej we Wniosku, z ewentualnymi późniejszymi zmianami
wprowadzonymi przez Międzynarodowy Komitet Naukowy;
2) § 1 ust. 5 Umowy – doprecyzowano, iż oświadczenie o nie zaleganiu z wpłatami należności budżetowych
składane jest na dzień podpisania Umowy;
3) § 2 ust. 4 Umowy – zmiana wprowadza dodatkowy załącznik do Umowy, tj. listę wskaźników wraz
z metodologią wyliczania wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego. Zmiana ta zobowiązuje
Jednostkę do osiągania wskaźników określonych we Wniosku i liście wskaźników, a w przypadku
konieczności ich zmian, zobowiązuje Jednostkę do niezwłocznego informowania Fundacji o konieczności
zmian wskaźników;
4) § 2 ust. 8 Umowy – zmiana doprecyzowuje, iż kosztami kwalifikowalnymi są koszty niezbędne do realizacji
Projektu i zgodne z warunkami wskazanymi w Umowie;
5) § 2 ust. 16 Umowy – zmiana reguluje sposób postępowania w sytuacji, gdy z przyczyn losowych kierownik
Jednostki nie może pełnić funkcji do końca kadencji;
6) § 2 ust. 21 Umowy – zmiana wprowadza możliwość złożenia przez Jednostkę wniosku do Fundacji
o zmianę w Projekcie w zakresie przeniesienia na inny podmiot praw i obowiązków lub wierzytelności
wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem wskazanego w tym zapisie przepisu Rozporządzenia 1303/2013;
7) § 2 ust. 23 Umowy – zmiana polega na doprecyzowaniu, iż strony nie ponoszą wzajemnej
odpowiedzialności za szkody powstałe z winy drugiej strony w związku z wykonywaniem Umowy lub
realizacją Projektu;
8) § 3 ust. 1 Umowy – zmiana polega na dopuszczeniu możliwości jednoczesnego otrzymywania
wynagrodzeń ze środków Projektu oraz ze środków innego projektu finansowanego przez Fundację,
z zastrzeżeniem, że suma wynagrodzeń w projektach B+R finansowanych przez Fundację nie może
wynosić więcej niż sugerowana kwota wynagrodzenia zamieszczona w Dokumentacji Konkursowej.
Utrzymano zakaz jednoczesnego pobierania wynagrodzenia lub stypendium ze środków Projektu oraz
stypendium z innego programu finansowanego przez Fundację, z wyjątkiem stypendiów otrzymywanych
w ramach programu START;
9) § 4 ust. 3 - jest to nowy zapis, zgodnie z nim wskaźnik kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową
wynosi 17% wartości kosztów kwalifikowalnych wykazanych w pozostałych kategoriach kosztów,
z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa i cross-financingu;
10) § 4 ust. 6 pkt 4) Umowy – doprecyzowano zapis wskazując, iż pomniejszenie dofinansowania może
nastąpić w przypadku stwierdzenia przez Fundację niewykorzystania środków finansowych w Projekcie

w sytuacji, gdy Jednostka nie poinformowała o przyczynach niewykorzystania środków albo jej
wyjaśnienia w tym zakresie nie są wystarczające
11) § 5 ust. 9 Umowy – usunięto poprzedni zapis, w jego miejsce wprowadzono nowy, wskazujący na
obowiązek zwrotu podatku VAT, który został Jednostce dofinansowany w przypadku, gdy nastąpiła
zmiana pozwalająca Jednostce na odliczenie podatku VAT lub jego zwrot. Zapis określa warunki i terminy
zwrotu podatku VAT Fundacji oraz sposób naliczania odsetek. Część postanowień nowego zapisu
znajdowała się w § 15 ust. 3 poprzedniej wersji Umowy;
12) § 6 ust. 8 Umowy – usunięto zapis, że rozliczenie zaliczki polega na zwrocie niewykorzystanych środków
zaliczki;
13) § 6 ust. 12 Umowy – jest to nowy zapis, wprowadza on regulacje umożliwiające Jednostce
wypowiedzenie Umowy w trybie § 14 ust. 1, w sytuacji wystąpienia opóźnienia w wypłacie
dofinansowania, które trwa dłużej niż 30 dni licząc od dnia następnego po dniu zaakceptowania przez
Fundację ostatniego sprawozdania finansowego, które Jednostka zobowiązana była złożyć i przy
jednoczesnym braku na rachunku bankowym Jednostki środków pozwalających na terminowe
uregulowanie zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych związanych z realizacją Projektu;
14) § 7 ust. 1 pkt 4) Umowy – zmiana wydłuża termin na złożenie sprawozdania końcowego przez Jednostkę
z 10 do 30 dni od daty akceptacji przez Fundację ostatnich sprawozdań okresowych, przy czym
sprawozdanie to nie może być złożone później niż 15 stycznia 2024 r.;
15) § 7 ust. 6 Umowy – zmiana doprecyzowuje termin w jakim Fundacja weryfikuje sprawozdanie finansowe
Jednostki określając, iż następuje to w terminie 30 dni od daty wpływu sprawozdania do Fundacji;
16) § 7 ust. 8 Umowy – zmiana precyzuje, iż poprawione przez Fundację w sprawozdaniu finansowym
Jednostki oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe nie skutkują obowiązkiem sporządzania korekty
sprawozdania przez Jednostkę w tym zakresie;
17) § 11 ust. 10 – zmiana ma na celu doprecyzowanie, iż przysługujące Fundacji prawo do informowania
o osiągnięciach uzyskanych w Jednostce nie może być realizowane w taki sposób by pozbawić Jednostkę
możliwości ubiegania się o wyłączne prawo do rozwiązań w tym wynalazków, wzorów użytkowych lub
przemysłowych, do których prawa przysługują Jednostce;
18) § 14 ust. 1 Umowy – zmiana wydłuża okres wypowiedzenia Umowy z 30 do 60 dni;
19) § 14 ust. 2 Umowy – zmiana wydłuża okres wypowiedzenia Umowy w sytuacjach wskazanych w tym
ustępie z 30 do 60 dni;
20) § 14 ust. 2 pkt 2) Umowy - po zmianie zapisu podstawą wtrzymania dofinansowania lub rozwiązania
Umowy z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia może być dokonanie przez Jednostkę zmian
prawno-organizacyjnych jej statusu, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w formie pisemnej przez
FNP;
21) § 14 ust. 2 pkt 12 Umowy – dodano ten punkt, wprowadzając tym samym jako podstawę do wstrzymania
dofinansowania ze skutkiem natychmiastowym lub rozwiązania Umowy z zachowaniem 60-dniowego
okresu wypowiedzenia brak realizacji przez Jednostkę Projektu zgodnie z Umową, aktualnym Wnioskiem
i Dokumentacją Konkursową;
22) § 14 ust. 3 pkt 3) Umowy – doprecyzowano, że spóźnienie w rozpoczęciu realizacji Projektu może być
podstawą wstrzymania dofinansowania lub rozwiązania przez Fundację umowy ze skutkiem
natychmiastowym, jeśli doszło do niego z winy Jednostki;
23) § 14 ust. 5 Umowy – zmiana tożsama ze zmianą wprowadzoną w § 7 ust. 1 pkt 4) Umowy wydłużająca do
30 dni termin na złożenie sprawozdania końcowego, przy czym nie może być ono złożone później niż do
dnia 15 stycznia 2024 r.;
24) § 15 ust. 1 Umowy – zmiana ma na celu doprecyzowanie, że zwrot środków niewykorzystanych
w Projekcie następuje w terminie do 25 dni od daty zakończenia realizacji Projektu lub rozwiązania
Umowy;
25) § 15 ust 3 Umowy (w poprzedniej wersji Umowy) – usunięto poprzednią treść. Część zapisów
przeniesiona została do § 5 ust. 9 Umowy;

26) § 15 ust. 6 Umowy (w poprzedniej wersji Umowy) – usunięto zapis, który przewidywał możliwość
dokonania zwrotu środków przez Jednostkę poprzez pomniejszenie kolejnych transz grantu o kwotę
podlegającą zwrotowi;
27) § 15 ust 10 Umowy – zmieniono zapis, który przewidywał w uzasadnionych przypadkach, na pisemny
i uzasadniony wniosek Jednostki możliwość odstąpienia od żądania zwrotu rozliczonych środków lub
odstąpienia od żądania zapłaty odsetek poprzez rozszerzenie katalogu przypadków, w których można
z niego skorzystać. Uzupełniono ten katalog o sytuacje niemożliwe do przewidzenia przed rozpoczęciem
realizacji Projektu, jeśli przeprowadzona analiza wskaże, że Jednostka postępowała zgodnie z prawem
krajowym i Unii Europejskiej, postanowieniami Umowy, dokładając należytej staranności oraz stosując
standardy opisane w Europejskiej Karcie Naukowca, a niepowodzenie Projektu nie nastąpiło na skutek
nieuprawnionego działania lub zaniechania pracowników lub przedstawicieli Jednostki;
28) § 16 ust. 5 Umowy – na skutek wprowadzonej zmiany Fundacja zobowiązana jest odnieść się do
zasadności wprowadzenia zmian do Projektu, a nie tylko rozważyć ich zasadność, jak przewidywała
poprzednia wersja Umowy;
29) § 18 ust. 10 Umowy – dodany zapis zobowiązuje Fundację do niezwłocznego informowania Jednostki
o wszelkich okolicznościach mogących zagrażać terminowemu wykonywaniu obowiązków Fundacji
wynikających z Umowy;
30) § 18 ust. 14 Umowy – do wykazu załączników do Umowy dodano listę wskaźników wraz z metodologią
wyliczania wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego, stanowiącą załącznik nr 7 w aktualnym
wzorze Umowy;
Pozostałe wprowadzone modyfikacje mają charakter jedynie stylistyczny lub językowy i nie wpływają na
obowiązki stron Umowy.

