Niezbędne elementy umowy konsorcjum naukowego1/umowy o utworzeniu
centrum2 składającego wniosek o finansowanie wykonania projektu
w ramach Konkursu nr 10/2019
1) cel zawiązania konsorcjum3,
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) dokonywania w imieniu wszystkich członków konsorcjum wiążących ustaleń w trakcie dodatkowej
oceny panelowej, o której mowa w Regulaminie konkursu nr 10/2019 oraz podpisania w imieniu
wszystkich członków konsorcjum protokołu z prac Zespołu ekspertów do przeprowadzenia
dodatkowej oceny panelowej,
c) reprezentowania członków konsorcjum w kontaktach z Centrum w związku z wykonywaniem
umowy o wykonanie i finansowanie projektu,
d) zawarcia na rzecz i w imieniu członków konsorcjum umowy o wykonanie i finansowanie projektu
z Centrum,
e) pośredniczenia w przekazywaniu członkom konsorcjum środków finansowych otrzymanych
z Centrum i ich rozliczaniu,
f) dokonywania zmian w umowie o wykonanie i finansowanie projektu,
g) reprezentowania członków konsorcjum w związku z wykonaniem umowy o wykonanie
i finansowanie projektu,
h) przyjęcia w imieniu wszystkich członków konsorcjum oświadczenia, składanego przez Skarb
Państwa na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 1249, ze zm.), o korzystaniu z utworu lub z wynalazku, wzoru
użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej
i wyprowadzonej odmiany rośliny powstałych w wyniku realizacji projektu oraz innych oświadczeń
składanych przez Skarb Państwa na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu lub
powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
i) reprezentowania wszystkich członków konsorcjum w postępowaniu w sprawie przyznania środków
finansowych na wykonanie projektu rozstrzyganym decyzją Dyrektora Centrum, w tym w sprawie
zmiany decyzji, o której mowa w niniejszym punkcie,
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,

Przez konsorcjum naukowe rozumie się grupę podmiotów, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1a ustawy o Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju, w skład której wchodzi co najmniej jeden podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.) oraz co najmniej
jeden przedsiębiorca, czyli jednostka organizacyjna, będąca przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 Załącznika I do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r., s. 1). Konsorcjum naukowe
podejmuje wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań
naukowych lub prac rozwojowych, działające na podstawie Umowy konsorcjum i reprezentowane jest przez lidera konsorcjum.
2 W stosunku do umowy o utworzeniu centrum ma zastosowanie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 736, ze zm.) oraz uzupełniająco, niniejsze niezbędne elementy umowy o utworzeniu centrum.
3 Odpowiednio w całym dokumencie „centrum naukowo – przemysłowego”.
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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 wytworzonych w wyniku realizacji projektu lub praw dostępu
do rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji projektu i postanowień umowy o wykonanie i finansowanie
projektu4,
9) wymóg zmiany umowy konsorcjum w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Niezależnie od niezbędnych elementów umowy konsorcjum, o których mowa powyżej, na wszystkich podmiotach
wchodzących w skład konsorcjum, w szczególności na Liderze, ciąży obowiązek zawarcia w umowie konsorcjum
postanowień gwarantujących wywiązanie się przez Lidera, działającego w imieniu wszystkich członków
konsorcjum, z zobowiązań wynikających z umowy o wykonanie i finansowanie projektu (w szczególności
z obowiązków wobec Skarbu Państwa wynikających z art. 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dotyczących praw własności intelektualnej powstałych w wyniku
wykonania projektu).
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Z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 21 Umowy o wykonanie i finansowanie projektu

