
Informacja z 28 kwietnia 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). 
 
Zmiany wprowadzone do Umowy dotyczą następujących zapisów: 

1)  § 2 ust. 24 Umowy – wprowadzono nowy ustęp, zgodnie z którym w przypadku gdy ogłoszona w trakcie 
realizacji projektu wersja wytycznych o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Jednostki, rozwiązania korzystniejsze stosuje się od 
dnia rozpoczęcia realizacji projektu; 

2) § 3 ust. 1 Umowy – zmieniono treśd ustępu, wskazując, że warunek dotyczący wysokości sumy 
wynagrodzeo pobieranych przez Kierownika Jednostki lub innego pracownika Jednostki za pracę 
w projektach B+R finansowanych przez Fundację dotyczy wynagrodzeo za pracę w projektach 
realizowanych w Jednostce; 

3) § 3 ust. 2 Umowy – zmieniono treśd ustępu wskazując, że Jednostka zobowiązana jest do weryfikacji 
w trakcie realizacji Projektu czy pracownik otrzymujący wynagrodzenie ze środków Projektu nie pobiera 
stypendium w innym projekcie finansowanym przez Fundację oraz czy całkowite zaangażowanie 
zawodowe tego pracownika nie przekroczy 276 godzin miesięcznie; 

4) § 8 ust. 2 Umowy - zmieniono treśd ustępu wskazując, że Jednostka zobowiązana jest do poddania się 
ocenie śródokresowej przeprowadzonej przez Fundację co najmniej dwa razy w okresie realizacji 
Projektu, zgodnie z terminami i zakresem wskazanymi w Dokumentacji Konkursowej; 

5) § 8 ust. 3 pkt 1 b Umowy – zmieniono treśd punktu wskazując, że okres realizacji projektu może zostad 
wydłużony na dowolny okres, nie przekraczając terminu wskazanego w § 16 ust. 9; 

6) § 16 ust. 8 Umowy - zmieniono treśd ustępu wskazując, że Fundacja może wyrazid zgodę na przedłużenie 
okresu realizacji Projektu, z zastrzeżeniem ust. 9 oraz § 8 ust. 3 pkt 1 b.  

 

Zaktualizowany wzór Umowy został umieszczony w dziale „Pliki do pobrania” (Załączniki do dokumentacji 
konkursowej).  


