Załącznik nr 7 – Klauzule specjalne do Umowy nr
TECHMATSTRATEG2/……../…./NCBR/20…….

§ 1.
Przedmiot Umowy i okres realizaji Projektu
1. Projekt obejmuje realizację:
1)

fazy badawczej obejmującej badania podstawowe, badania przemysłowe lub prace
rozwojowe, skierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej,

2)

fazy przygotowań do wdrożenia obejmującej działania, których celem jest przygotowanie
wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej.

2. Okres realizacji Projektu wynosi ........... miesięcy, w tym:
1)

faza badawcza będzie realizowana od ……………… r. do ………………. r.;

2)

faza przygotowań do wdrożenia będzie realizowana od ……… r. do ………………. r.
§ 2.
Prawa i obowiązki Stron

1. W przypadku, w którym realizacja Projektu obejmuje badania:
1)

eksperymenty medyczne w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.);

2)

wymagające doświadczeń na zwierzętach;

3)

wymagające badań klinicznych;

4)

nad gatunkami chronionymi lub na obszarach objętych ochroną;

5)

nad organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich
organizmów,

Wykonawca oraz Współwykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich zgód lub
pozytywnych opinii/pozwoleń właściwych komisji/organów przed rozpoczęciem ww. badań.
2. W przypadku Projektu, którego realizacja obejmuje wykorzystanie zasobów genetycznych
w rozumieniu definicji zawartej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków zapewniających zgodność
użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu z Nagoi dotyczącego dostępu do
zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających
z wykorzystania tych zasobów (Dz. Urz. UE L 150/59 z 20.05.2014), Wykonawca oraz
Współwykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ww. rozporządzenia.
§ 3.
Monitorowanie i sprawozdawczość
1. Okresy sprawozdawcze:
1) pierwszy okres sprawozdawczy obejmuje okres od dnia rozpoczęcia realizacji Projektu,
o którym mowa w § 3 Umowy, do końca roku kalendarzowego, w którym rozpoczęto
realizację Projektu;
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2) każdy kolejny okres sprawozdawczy obejmuje pełny rok kalendarzowy realizacji Projektu;
3) ostatni okres sprawozdawczy obejmuje okres od rozpoczęcia ostatniego roku
kalendarzowego realizacji Projektu do dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym
mowa w § 3 Umowy.
2. Raport okresowy dokumentuje postęp w realizacji Projektu według stanu na dzień 31 grudnia.
3. Raport okresowy za poprzedni rok realizacji Projektu nie jest wymagany w przypadku, gdy
termin zakończenia jego realizacji, określony w § 3 Umowy, przypada najpóźniej 30 czerwca
ostatniego roku realizacji Projektu.
4. Niezależnie od postanowień § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca składa Centrum raport po
zakończeniu fazy badawczej, zgodny ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej
Centrum www.ncbr.gov.pl, w terminie 30 dni od daty jej zakończenia, określonej w § 1 ust. 2
pkt 1 Klauzul Specjalnych.
5. Niezależnie od postanowień § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca składa Centrum raport
z zastosowania wyników Projektu w praktyce, zgodny ze wzorem zamieszczonym na stronie
internetowej Centrum www.ncbr.gov.pl, w terminie 30 dni po upływie 2 lat od daty
zakończenia realizacji Projektu, o której mowa w § 3 Umowy.
6. Niezależnie od postanowień § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca składa Centrum raport „ex-post”,
zgodny ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Centrum www.ncbr.gov.pl.
7. Raport „ex-post” dotyczy obowiązku sprawozdawczego w zakresie ewaluacji, o którym mowa
w § 4 Warunków ogólnych. Raport „ex-post” Wykonawca przedkłada Centrum w terminie 30
dni po upływie 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 3 Umowy.
8. Do raportów, o których mowa w ust. 4-6, stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 ust. 2 i 4
Umowy oraz postanowienia § 2 ust. 4 Warunków ogólnych.
§ 4.
Ocena raportu po zakończeniu fazy badawczej przeprowadzona przez Centrum ma na celu
potwierdzenie możliwości zastosowania wyników tej fazy w działalności gospodarczej.
§ 5.
Zmiany w Projekcie
Niezależnie od postanowień § 6 Umowy, nie uważa się za zmianę w Projekcie zmiany terminów
realizacji poszczególnych zadań/etapów Harmonogramu wykonania Projektu nie więcej niż
o 4 miesiące przy niezmienionym terminie zakończenia realizacji poszczególnych faz wskazanych
w § 1 ust. 1 Klauzul Specjalnych.
§ 6.
Pomoc de minimis
1. Finansowanie na realizację fazy przygotowań do wdrożenia przekazane Wykonawcy lub
Współwykonawcom będącym przedsiębiorcami, stanowi pomoc de minimis, o której mowa w
Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
2. Pomoc de minimis udzielana na podstawie Umowy jest zwolniona z obowiązku notyfikacji
przewidzianego w art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na podstawie
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
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art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L 352 z 24.12.2013, s.1).
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) działania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy de minimis, w tym
przestrzegania dopuszczalnych limitów kwot pomocy de minimis określonych
w Rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, oraz
2) zapewnienia przestrzegania przez Współwykonawców przepisów, o których mowa
w pkt. 1.
§ 7.
Tryb, forma i warunki przekazywania Finansowania
1. Niezależnie od postanowień § 11 Umowy, warunkiem przekazania Finansowania na realizację
fazy przygotowań do wdrożenia jest łączne spełnienie następujących warunków:
1)

pozytywna ocena wyników uzyskanych w fazie badawczej, potwierdzająca możliwość
ich zastosowania w praktyce, na podstawie raportu po zakończeniu fazy badawczej,
o którym mowa w § 3 ust. 4 Klauzul Specjalnych;

2)

złożenie Wniosku o płatność zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie internetowej
Centrum, na zasadach określonych w § 11 Umowy.

3. Wykonawca nie ma możliwości ubiegania się o zaliczkę lub refundację kosztów na realizację
fazy przygotowań do wdrożenia bez spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, niezależnie
od wysokości kwoty zaplanowanej do wypłaty zgodnie z Harmonogramem płatności,
z zastrzeżeniem § 11 ust. 11 Umowy.
4. Niezależnie od postanowień Umowy, Kosztorys Projektu oraz Wykaz aparatury planowanej do
zakupu/wytworzenia w ramach realizacji Projektu, o których mowa w § 22 ust. 4 pkt 5 Umowy,
stanowią odrębne załączniki, tj. odpowiednio:
1)

Załącznik nr 5 do Umowy – Kosztorys Projektu;

2)

Załącznik nr 5a do Umowy – Wykaz aparatury planowanej do zakupu/wytworzenia
w ramach realizacji Projektu.
§ 8.
Rozwiązanie Umowy i wstrzymanie Finansowania [odpowiedzialność]

1.

Niezależnie od postanowień § 9 Umowy, Centrum może wstrzymać Finansowanie lub
rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy Wykonawca nie
przedłożył Centrum Raportów, o których mowa w § 3 ust. 4 – 6 Klauzul Specjalnych, nie
dotrzymał terminów złożenia tych Raportów lub nie dostarczył dodatkowych informacji, o
których mowa w § 2 ust. 4 Warunków ogólnych.

2. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się § 6 oraz § 8
Warunków ogólnych.
§9
Informacja i promocja
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Informacja o Finansowaniu przekazanym przez Centrum na realizację Projektu musi być
umieszczana przez Wykonawcę oraz Współwykonawców na materiałach promocyjnych,
informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych i w publikacjach w trakcie realizacji Projektu oraz
przez okres 5 lat od terminu zakończenia jego realizacji, zgodnie z zamieszczonym na stronie
www.ncbr.gov.pl dokumentem pn. Wytyczne w zakresie promocji projektów finansowanych ze
środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Działania, o których mowa w zdaniu
poprzednim, muszą być udokumentowane.
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