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Zakres minimalny umowy konsorcjum wymagany w przypadku projektów realizowanych w 

ramach konsorcjum w konkursie TEAM-NET w działaniu 4.4 Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój: 

 

1. Dane członków konsorcjum, 

2. Cel zawiązania konsorcjum, 

3. Okres obowiązywania umowy konsorcjum – co najmniej na czas obowiązywania umowy o 

dofinansowanie projektu, 

4. Wskazanie jednostki reprezentującej konsorcjum – Lidera konsorcjum,  

5. Wskazanie zakresu upoważnień dla Lidera konsorcjum w tym do:  

a) reprezentowania członków konsorcjum w kontaktach z Instytucją Wdrażającą, 

b) zawarcia na rzecz i w imieniu własnym oraz konsorcjantów umowy  

o dofinansowanie projektu z Instytucją Wdrażającą,  

c) dokonywania zmian w umowie o dofinansowanie projektu,  

d) reprezentowania konsorcjantów w związku z wykonywaniem umowy  

o dofinansowanie projektu, 

e) pośredniczenia w przekazywaniu członkom konsorcjum środków finansowych 

otrzymanych z Instytucji Wdrażającej i ich rozliczaniu, 

6. Udzielenie przez członków konsorcjum pełnomocnictwa dla Lidera konsorcjum - zakres 

udzielonego pełnomocnictwa powinien być zgodny z pkt. 5 i znaleźć się w treści umowy 

konsorcjum, zaś samo pełnomocnictwo powinno stanowić załącznik do umowy konsorcjum.  

7. Podział zadań zespołu zarządzającego,  

8. Podział planowanych zespołów badawczych ze wskazaniem ich lokalizacji u każdego z 

członków konsorcjum wraz z oświadczeniem członków konsorcjum, iż każdy z zespołów musi 

spełniać kryteria wyboru projektu przez cały okres realizacji projektu,  

9. Podział zadań w ramach projektu, w tym budżetu oraz wskaźników projektu, pomiędzy 

poszczególnych członków konsorcjum. 

10. Upoważnienie Lidera konsorcjum dla konsorcjantów do ponoszenia wydatków 

kwalifikowalnych oraz określenie zasad rozliczeń pomiędzy Liderem konsorcjum a 

konsorcjantami, gwarantujących zachowanie zasad realizacji wydatków zgodnie z umową o 

dofinansowanie oraz Regulaminem konkursu TEAM-NET, w tym w szczególności z 

warunkami kwalifikowalności wydatków. 

11. Zasady komercjalizacji wyników badań, w szczególności badań przemysłowych i prac 

rozwojowych albo prac rozwojowych1, zgodne z umową o dofinansowanie projektu. 

12. Zasady podziału praw majątkowych do wyników badań, w szczególności badań 

przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych będących rezultatem projektu, lub 

praw dostępu do rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji projektu, odzwierciedlające 

faktyczny udział konsorcjantów w ich wytworzeniu. 

13. Zasady poufności między konsorcjantami oraz w relacjach z podmiotami trzecimi w zakresie 

wytworzonej w trakcie realizacji projektu własności intelektualnej. 

14. Obowiązki członków konsorcjum, w tym:  

a) zobowiązanie do realizacji projektu zgodnie z prawem, umową o dofinansowanie 

projektu oraz Regulaminem konkursu TEAM-NET, w tym w szczególności z 

                                                 
1 Badania przemysłowe są to badania, o których mowa w art. 2 pkt 85 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
Prace rozwojowe to eksperymentalne prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 86 rozporządzenia KE nr 651/2014. 
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Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków dla działania 4.4. POIR w Programie 

TEAM NET,  

b) zobowiązanie do nieprzenoszenia w okresie kwalifikowalności wydatków oraz w 

okresie trwałości projektu, na inny podmiot praw, obowiązków lub wierzytelności 

wynikających z umowy konsorcjum, bez zgody Instytucji Wdrażającej i wyłącznie przy 

zachowaniu kryteriów wyboru projektu, 

c) określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi konsorcjum przez konsorcjantów 

informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu, 

w szczególności informacji niezbędnych do przygotowania wniosków o płatność, 

sprawozdań merytorycznych, raportów z realizacji poszczególnych etapów prac oraz 

informacji końcowej, 

d) określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi konsorcjum przez konsorcjantów 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii informacji pokontrolnych oraz 

zaleceń pokontrolnych lub innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez 

instytucje kontrolujące, jeżeli wyniki kontroli dotyczą projektu, 

e) zobowiązanie konsorcjantów do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 

wydatków projektu w sposób przejrzysty i rzetelny, tak aby możliwa była identyfikacja 

poszczególnych operacji związanych z projektem,  

f) zobowiązanie konsorcjantów do zapewnienia wyodrębnionych rachunków bankowych, 

na które przekazywane będą środki należne poszczególnym konsorcjantom w związku 

z realizacją Projektu, 

g) zobowiązanie Lidera konsorcjum do przekazywania konsorcjantom na ich żądanie 

wszelkich informacji uzyskanych od Instytucji Wdrażającej w zw.  

z realizacją projektu, w tym udostępniania konsorcjantom zawartej umowy  

o dofinansowanie projektu oraz aneksów do przedmiotowej umowy, 

h) określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi konsorcjum przez konsorcjantów 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących 

poniesionych kosztów (nie dotyczy kosztów ogólnych rozliczanych metodą 

uproszczoną), 

i) zobowiązanie konsorcjantów do poszanowania autonomii badawczej Kierownika 

Projektu i liderów zespołów badawczych, zgodnie z zatwierdzonym projektem badań 

będącym przedmiotem wniosku o dofinansowanie i zapewnienia odpowiednich 

warunków do prowadzenia prac badawczych, zgodnie z zakresem zaprezentowanym 

we wniosku o dofinansowanie oraz dostęp do aparatury badawczej, 

j) zobowiązanie konsorcjantów do wyłaniania liderów grup badawczych i pozostałych 

członków zespołów wskazanych w Projekcie w otwartych konkursach zgodnie z 

zasadami określonymi w Regulaminie konkursu, oraz przyznawania stypendiów na 

warunkach i zasadach określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów w 

działaniu 4.4. POIR – konkurs TEAM-NET, 

k) zobowiązanie do przekazywania konsorcjantom przez Lidera konsorcjum 

przedkładanych do Instytucji Wdrażającej, informacji i dokumentów związanych z 

monitorowaniem i kontrolą prawidłowej realizacji projektu; 

l) zobowiązanie do niezwłocznego informowania Lidera konsorcjum o zamiarze 

dokonania zmian prawno-organizacyjnych w statusie konsorcjantów, które mogłyby 

mieć bezpośredni wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie celów projektu,  



Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu TEAM-NET 1/4.4/2018 

 

m) zobowiązanie do niezwłocznego informowania Lidera konsorcjum przez konsorcjanta 

o prawomocnym orzeczeniu względem konsorcjanta zakazu, o którym mowa w art. 12 

ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub gdy wobec konsorcjanta lub osób za które ponosi on odpowiedzialność, na 

podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zostało wszczęte postępowanie 

przygotowawcze w sprawie mogącej mieć wpływ na realizację projektu, 

n) zobowiązanie do niezwłocznego informowania Lidera konsorcjum przez 

konsorcjantów o zaprzestaniu prowadzenia działalności, wszczęciu wobec nich 

postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub przejściu pod zarząd komisaryczny, 

o) zobowiązanie do niezwłocznego, wzajemnego informowania o fakcie wystąpienia siły 

wyższej, która mogłyby mieć bezpośredni wpływ na realizację projektu lub osiągnięcie 

celów projektu,  

p) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie, zobowiązanie 

konsorcjanta do niezwłocznego poinformowania o tym Lidera konsorcjum,  

q) zobowiązanie do poinformowania o wykluczeniu z możliwości otrzymania środków 

przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich zgodnie z ustawą o finansach publicznych,  

r) zobowiązanie konsorcjantów do niezwłocznego poinformowania Lidera konsorcjum w 

przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu okaże się, że dalsze badania przemysłowe 

i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych 

wyników,  

s) zobowiązanie do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo 

informacji, wszelkich danych związanych z realizacją projektu, a w szczególności 

dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym lub procedurami 

zawierania umów z wykonawcami, przez okres, o którym mowa w art. 140 

rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. tj. do dnia 

upływu 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków, w 

którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji (chyba, że przepisy 

prawa wymagają zachowania dłuższego okresu przechowywania) i udostępnianie ich 

na żądanie upoważnionych organów, jak również terenów i pomieszczeń, w których 

realizowany jest projekt, związanych z projektem systemów teleinformatycznych, 

wszystkich dokumentów elektronicznych związanych z projektem, 

t) zobowiązanie konsorcjantów do zapewnienia możliwości kontroli oraz audytu w 

zakresie realizacji projektu w okresie wskazanym w art. 23 ust. 3 ustawy  

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz składania wszelkich 

informacji, wyjaśnień i dokumentów (w tym, jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków ponoszonych w Projekcie, udostępniania również 

dokumentów poufnych oraz niezwiązanych bezpośrednio z jego realizacją) na żądanie 

upoważnionych organów, a także do wykonania zaleceń pokontrolnych oraz 

ewentualnie wyjaśnienia przyczyn niewykonania ich w terminie, 

u) zobowiązanie konsorcjantów do współpracy w zakresie oceny śródokresowej projektu, 

w tym do uczestnictwa w spotkaniu z ekspertami Instytucji Wdrażającej, 
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v) zobowiązanie do współpracy w okresie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości 

z Instytucją Wdrażającą lub inną upoważnioną instytucją, a w szczególności do 

udzielania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących projektu, przedkładania 

informacji o efektach ekonomicznych i innych korzyściach powstałych w wyniku 

realizacji projektu oraz uczestnictwa w wywiadach, ankietach oraz udostępniania 

informacji koniecznych dla ewaluacji, 

w) zobowiązanie konsorcjantów do osiągnięcia celów i wskaźników, 

x) zobowiązanie konsorcjantów do monitorowania dochodu zgodnie z § 3 umowy 

o dofinansowanie projektu, 

y) zobowiązanie do zachowania trwałości efektów projektu w rozumieniu art. 71 

rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. przez okres 5 

lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz Lidera konsorcjum, 

z) zobowiązanie do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania 

na realizację projektu ze środków Programu zarówno w trakcie realizacji projektu, jak 

i po jego zakończeniu oraz stosowania pkt 2.2 Obowiązki beneficjentów załącznika XII 

do rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. 

15. Zobowiązanie konsorcjantów do niezlecania sobie nawzajem realizacji usług, dostaw lub robót 

budowlanych, a także do nie angażowania jako personelu projektu pracowników konsorcjantów 

przez lidera i odwrotnie, 

16. Sposób rozwiązywania sporów między konsorcjantami, 

17. Zasady postepowania w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do składu konsorcjum, 

wynikających m.in. z rezygnacji podmiotu z udziału w konsorcjum, ogłoszenia jego upadłości, 

uwzględniające konieczność spełniania kryteriów wyboru projektu. 

18. Zasady odpowiedzialności Lidera konsorcjum i konsorcjantów za niewypełnianie zobowiązań 

wynikających z umowy konsorcjum lub realizację projektu w sposób nieprawidłowy. 

19. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób trzecich z tytułu realizacji projektu i 

zasady poufności między konsorcjantami. 

20. Uregulowanie kwestii ochrony danych osobowych osób realizujących prace w projekcie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

21. Zobowiązanie do dokonywania wszelkich zmian umowy konsorcjum w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i przekazywania ich do wiadomości Instytucji Wdrażającej. 

 

 

 


