Elementy umowy konsorcjum naukowego
składającego wniosek o dofinansowanie projektu
w ramach Programu INNOTECH
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 projektu1,
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.
10) zasady rozliczenia wkładu własnego poniesionego na poczet realizacji projektu pomiędzy

członkami konsorcjum, zgodnie z podziałem praw własności intelektualnej pomiędzy
członkami konsorcjum oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej
i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr
215, poz. 1411, z poźn. zm.)
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Zapisy umowy konsorcjum powinny określać podział praw własności intelektualnej z uwzględnieniem
postanowień zawartych w §18 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października
2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411, z poźn. zm.).

