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Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu 

 

Minimalny zakres regulacji objętych Umową konsorcjum (Umową partnerstwa): 

1) cel zawiązania Konsorcjum, 

2) okres obowiązywania Umowy konsorcjum, nie krótszy niż czas realizacji Projektu, 

3) wskazanie jednostki reprezentującej Konsorcjum – Lidera Konsorcjum, 

4) wskazanie zakresu upoważnień dla Lidera Konsorcjum, w tym w szczególności do: 

a) złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu w imieniu Konsorcjum, w tym wszystkich 

oświadczeń objętych Wnioskiem, 

b) zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu z ABM, 

c) reprezentowania członków Konsorcjum w kontaktach z ABM w związku z wykonywaniem 

umowy o dofinansowanie Projektu w tym składania oświadczeń woli, 

d) pośredniczenia w przekazywaniu członkom Konsorcjum środków finansowych otrzymanych  

z ABM i ich rozliczaniu,  

e) dokonywania zmian w umowie o dofinansowanie Projektu, 

f) Nabywania wszelkich praw własności intelektualnej (PWI) powstałych w wyniku realizacji 

Projektu, 

5) wskazanie, że wszelkie PWI nabyte lub powstałe w wyniku realizacji Projektu przysługują Liderowi 

Konsorcjum, wraz z określeniem zasady przenoszenia pomiędzy Liderem Konsorcjum,  

a pozostałymi członkami Konsorcjum, PWI będących rezultatem Projektu,  

6) podział zadań między członków Konsorcjum, realizowanych w Projekcie, 

7) określenie sposobu współdziałania i zarządzania realizacją Projektu,  

8) określenie zasad odpowiedzialności członków Konsorcjum za realizację Projektu w tym zasad 

odpowiedzialności konsorcjantów za niewypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy 

konsorcjum lub za realizację Projektu w sposób nieprawidłowy, 

9) ustalenie zasad odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób trzecich z tytułu realizacji 

Projektu, 

10) określenie obowiązków członków Konsorcjum, w tym w szczególności: 

a) w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych – zobowiązanie do ich 

realizacji zgodnie z zasadami dobrej praktyki klinicznej (GCP) oraz międzynarodowymi  

i krajowymi standardami bioetycznymi i kodeksami etyki zawodowej, w szczególności 

Deklaracją Helsińską Światowego Stowarzyszenia Lekarzy oraz Kodeksem Etyki Lekarskiej,  

b) określenie zasad i terminów przykazywania Liderowi Konsorcjum informacji niezbędnych do 

przygotowania Raportów z realizacji Projektu (np. w formie raportów cząstkowych), 

c) określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi Konsorcjum zestawień poniesionych 

wydatków, niezbędnych do rozliczenia finansowego Projektu, 

d) określenie sposobu dokumentowania wydatków i sposobu ich przechowywania, 

e) określenie zasad rozliczeń pomiędzy Liderem Konsorcjum a Konsorcjantami,  
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f) zobowiązanie  do  prowadzenia  wyodrębnionej  ewidencji  księgowej  wydatków  Projektu  

w sposób przejrzysty i rzetelny, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji 

związanych z Projektem, 

g) określenie zasad wymiany informacji mających wpływ na wspólną i terminową realizację 

Projektu, 

h) zobowiązanie do przechowywania wszelkich danych związanych z realizacją Projektu,  

a w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym lub 

procedurami zawierania umów z podwykonawcami, w sposób gwarantujący należyte 

bezpieczeństwo, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu,  

i) zobowiązanie do poddania się kontroli i audytowi przeprowadzanemu przez ABM, zgodnie  

z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie Projektu, w tym zobowiązanie do 

udostępniania na żądanie ABM i innych upoważnionych podmiotów miejsc, w których 

realizowany jest Projekt, związanych z Projektem systemów teleinformatycznych oraz 

wszystkich dokumentów elektronicznych związanych z Projektem, 

j) zobowiązanie do współpracy z ABM lub innym upoważnionym podmiotem, 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,  

k) zobowiązanie do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania z ABM 

zgodnie z umową o dofinansowanie,  

l) zobowiązanie konsorcjantów do niezlecania sobie nawzajem w ramach Projektu realizacji usług, 

dostaw lub robót budowlanych, 

m) określenie zasad ochrony informacji poufnych i danych osobowych, 

n) zobowiązanie do nienarażania na szkody pozostałych członków Konsorcjum. 

o) zobowiązanie do informowania Lidera Konsorcjum o zamiarze dokonania zmian prawno-

organizacyjnych w statusie konsorcjantów, które mogłyby mieć bezpośredni wpływ na 

realizację Projektu lub osiągnięcie celów Projektu w tym również w zakresie struktury 

udziałowej lub akcjonariatu,  

p) zobowiązanie do niezwłocznego informowania Lidera Konsorcjum przez konsorcjantów  

o zaprzestaniu prowadzenia działalności, wszczęciu wobec nich postępowania upadłościowego, 

likwidacyjnego lub przejściu pod zarząd komisaryczny (o ile dotyczy),  

q) zobowiązanie do informowania Lidera Konsorcjum o wszelkich wszczętych postępowaniach 

(cywilnych, karnych, administracyjnych) wobec członka Konsorcjum lub osób nim 

zarządzających, których wynik może mieć wpływ na realizacje Umowy o dofinansowanie.  

11) ewentualne zobowiązanie partnerów – członków Konsorcjum, do zaangażowania własnych 

środków finansowych (poza środkami wymaganymi na podstawie przepisów o pomocy publicznej) 

w realizację Projektu  
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12) określenie zasad postępowania w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do składu 

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

upadłości, 

13) określenie sposobu postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się członków 

Konsorcjum z Umowy konsorcjum oraz trybu rozwiązania umowy, a także katalogu przesłanek 

umożliwiających zmianę Umowy konsorcjum,   

14) zobowiązanie do dokonywania wszelkich zmian Umowy konsorcjum w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, 

15) Umowa konsorcjum musi zostać  sporządzona w dwóch tożsamych wersjach językowych polskiej 

i angielskiej, 

16) Umowa konsorcjum powinna zawierać zapisy upoważniające ABM do przetwarzania danych. 

 


