Rekomendowane elementy umowy konsorcjum naukowego
składającego wniosek o dofinansowanie projektu
w ramach strategicznego programu badan
naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób
cywilizacyjnych” STRATEGMED

1) cel zawiązania konsorcjum,
2) okres obowiązywania umowy konsorcjum,
3) wskazanie jednostki reprezentującej konsorcjum – Lidera,
4) wskazanie zakresu upoważnień dla Lidera, w tym w szczególności do:
a) złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w imieniu konsorcjum,
b) reprezentowania członków konsorcjum w kontaktach z Centrum w związku
z wykonywaniem umowy o wykonanie i finansowanie projektu,
c) zawarcia na rzecz i w imieniu członków konsorcjum umowy o wykonanie
i finansowanie projektu z Centrum,
d) pośredniczenia w przekazywaniu członkom konsorcjum środków finansowych
otrzymanych z Centrum i ich rozliczaniu,
e) dokonywania zmian w umowie o wykonanie i finansowanie projektu,
f) reprezentowania członków konsorcjum w związku z wykonaniem umowy
o wykonanie i finansowanie projektu.
5) sposób współdziałania i zarządzania realizacją projektu, podział prac między członków
konsorcjum,
6) zasady odpowiedzialności członków konsorcjum za realizację projektu,
7) obowiązki członków konsorcjum, w tym w szczególności:
a) zobowiązanie do stosowania najlepszych standardów (best practice) przy realizacji
projektu i wydatkowaniu środków finansowych na ten cel,
b) określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi informacji niezbędnych do
przygotowania raportów z realizacji projektu,
c) określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi zestawień poniesionych kosztów,
niezbędnych do rozliczenia zaliczek,
d) określenie zasad wymiany informacji mających wpływ na harmonijną i terminową
realizację projektu,
e) zobowiązanie do nienarażania na szkody pozostałych członków konsorcjum.
8) zasady podziału praw własności intelektualnej wytworzonej w wyniku realizacji
projektu lub praw dostępu do rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji projektu,

9) ewentualne zobowiązanie partnerów przemysłowych – członków konsorcjum, do
zaangażowania własnych środków finansowych (poza środkami wymaganymi na podstawie
przepisów o pomocy publicznej) w realizację projektu i/lub wdrożenie jego rezultatów.

Zapisy umowy konsorcjum powinny określać podział praw własności intelektualnej w konsorcjum naukowym
proporcjonalnie w stosunku do wkładu poszczególnych członków konsorcjum w realizację projektu, zgodnie z
interpretacją NCBR dot. Podziału praw własności intelektualnej.
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