Załącznik nr 4
Umowa na finansowanie i realizację grantu naukowo-badawczego
Umowa nr ……….. określająca zasady finansowania i realizacji grantu naukowo-badawczego ze środków
otrzymanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w ramach realizacji projektu pt. „Interdyscyplinarne,
międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie
Medycznym w Białymstoku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach umowy nr POWR.03.02.00-00-I051/16-00 zawarta w Białymstoku w dniu
……………………. r.
pomiędzy:
Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1,
reprezentowanym przez Prof. dr hab. Adrian Chabowskiego – Prorektora ds. Kształcenia,
zwanym dalej UMB
a
……………………………..
zam. ………………………..
zwanym dalej „Grantobiorcą”
i łącznie „Stronami”.
§1
Umowa określa:
1) warunki realizacji przez Grantobiorcę grantu naukowo-badawczego oraz finansowania grantu naukowobadawczego przyznanego zgodnie z Regulaminem przyznawania i rozliczania grantów naukowo-badawczych
doktorantom międzynarodowych studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej UMB, zwany dalej „Regulaminem”,
2) terminy realizacji grantu naukowo-badawczego przyznanego w ramach projektu naukowo-badawczego pt.
„………………………….”, zwanego dalej „projektem badawczym”, współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr POWR.03.02.00-00I051/16-00.
§2
1. Grantobiorca zobowiązuje się do terminowego i starannego wypełniania wszelkich obowiązków nałożonych
na niego jako na beneficjenta projektu badawczego współfinansowanego ze środków otrzymanych przez
UMB w ramach projektu „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii
medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, wynikających z
przepisów prawa, niniejszej umowy, regulacji określonych w Regulaminie przyznawania i rozliczania
grantów naukowo-badawczych doktorantom międzynarodowych studiów doktoranckich na Wydziale
Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB, a także zarządzeń, uchwał i innych aktów
prawa wewnętrznego obowiązujących w UMB.
2. Grantobiorca jest zobowiązany w szczególności do:
1) prawidłowej i terminowej realizacji wszystkich zadań badawczych projektu badawczego, wynikających z
wniosku o przyznanie finansowania realizacji grantu naukowo-badawczego oraz niniejszej umowy,
2) przedłożenia Specjaliście ds. administracyjnych kwartalnych sprawozdań z merytorycznej realizacji
projektu badawczego,
3) przedłożenia Kierownikowi Projektu sprawozdania końcowego z realizacji projektu badawczego,
4) w razie konieczności niezwłocznego udzielania UMB oraz NCBiR, a także podmiotom upoważnionym
przez NCBiR lub UMB, informacji dotyczących stanu realizacji badań finansowanych w ramach grantu
naukowo-badawczego i dostarczania wszelkich dokumentów oraz materiałów niezbędnych do oceny czy
badania te realizowane są w sposób zgodny z niniejszą umową.
3. Grantobiorca oświadcza, że zakres zadań powierzonych mu w projekcie badawczym, do których realizacji
jest on zobowiązany, nie pokrywa się z zakresem prac, do których jest on zobowiązany w ramach
podpisanych z dniem 01.10.2018 r.:
Projekt „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk
farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
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- Umowy na usługi edukacyjne w ramach studiów trzeciego stopnia stacjonarnych,
- Umowy na uczestnictwo w projekcie „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie
biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”.
§3
Środki finansowe w wysokości ……………………. zł (słownie: ………………………) łącznie,
przewidziane w projekcie badawczym na pokrycie kosztów grantu naukowo-badawczego, znajdować się
będą na projektowym koncie bankowym UMB i będą rozdysponowane zgodnie ze zgłoszonym przez
Grantobiorcę zapotrzebowaniem.
Środki do wysokości określonej w ust. 1 rozdysponowane będą zgodnie z obowiązującym prawem,
niniejszą umową, Regulaminem oraz zarządzeniami i uchwałami obowiązującymi w UMB.
Rozdysponowanie środków nastąpi pod warunkiem ich dostępności na rachunku UMB.
Końcowe rozliczenie środków finansowych, o których mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie sprawozdania
końcowego (Załącznik nr 5) i oparte będzie o:
- liczbę publikacji /za każdy rok realizacji projektu badawczego co najmniej 1 publikacja z IF/,
- zrealizowanie planowanych staży naukowych (punktowana będzie liczba dni zrealizowanych staży
naukowych),
- zrealizowanie planowanych udziałów w konferencjach z prezentacją wyników badań.
Wszelkie odstępstwa od założeń zawartych we wniosku o przyznanie finansowania realizacji projektu
badawczego wymagają uprzedniej zgody Kierownika projektu, po uprzednim pisemnym uzasadnieniu
złożonym przez Grantobiorcę wraz z promotorem.
Realizację projektu badawczego uznaje się za zakończoną wówczas, gdy wszystkie zobowiązania
Grantobiorcy zostaną przez niego zrealizowane i zaakceptowane przez Kierownika projektu.
W przypadku żądania zgłoszonego przez NCBiR do UMB w zakresie zwrotu części/całości środków w
związku z nienależytym przez Grantobiorcę wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
Grantobiorca jest zobowiązany do wpłaty na konto UMB kwoty wraz z odsetkami jak dla zaległości
podatkowych.
Grantobiorca jest zobowiązany w terminie 7 dni od złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 4 lub od
otrzymania wezwania do zwrotu kwoty niewykorzystanej zgodnie z wnioskiem o przyznanie finansowania
realizacji grantu naukowo-badawczego lub nieprawidłowo rozliczonej.

§4
1. W przypadku zamiaru zmiany warunków realizacji badań lub wypłaty grantu naukowo-badawczego,
Grantobiorca zobowiązuje się niezwłocznie złożyć wniosek o zaakceptowanie zmian wraz z propozycją
aneksu do umowy oraz szczegółowym uzasadnieniem.
2. Kierownik Projektu ma prawo odmówić akceptacji zmian, o których mowa w ust. 1.
3. Grantobiorca zobowiązany jest uzyskać akceptację proponowanych zmian przez NCBiR w sytuacji, gdy
jest ona wymagana.
4. Zmiana warunków realizacji badań lub wypłaty grantu naukowo-badawczego staje się skuteczna z chwilą
podpisania aneksu do niniejszej umowy.
5. W przypadku zaistnienia przesłanek wskazujących na zaprzestanie prowadzenia działalności naukowej lub
na znaczące uchybienia w realizacji obowiązków Grantobiorcy lub też naruszenie przez Grantobiorcę zasad
etyki zawodowej, UMB może wstrzymać finansowanie grantu naukowo-badawczego.
§5
1. Umowa może zostać rozwiązana przez UMB ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) naruszenia któregokolwiek zapisu niniejszej umowy,
2) w sytuacji opisanej w §4 ust. 5.
2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Grantobiorca zobowiązany jest do:
1) złożenia Kierownikowi Projektu sprawozdania z wykonanych w projekcie badawczym prac w
terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
3. W trakcie realizacji projektu badawczego oraz do 5 lat po zakończeniu jego realizacji, Grantobiorca
zobowiązany jest bezzwłocznie informować UMB na piśmie o swoim aktualnym miejscu zamieszkania na
terytorium
Polski
oraz
o
każdej
zmianie
adresu
miejsca
zamieszkania.
W razie uchybienia obowiązkowi powiadomienia, korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres uznaje
Projekt „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk
farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

się za skutecznie doręczoną.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy.
2. Kwartalne sprawozdania z merytorycznej realizacji projektu badawczego należy przedkładać zgodnie z
Załącznikiem do umowy.
3. Wyniki prac projektu badawczego będą prezentowane na corocznej sesji naukowo-sprawozdawczej.
4. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu badawczego należy przedłożyć w terminie 14 dni od dnia
zakończenia realizacji projektu badawczego.
§7
Ochrona danych osobowych
1. W związku z realizacją przedmiotu umowy UMB upoważnia Grantobiorca do przetwarzania danych
osobowych, których administratorem jest UMB, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji umowy.
2. Grantobiorca zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych oraz wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w UMB dotyczących ochrony danych
osobowych.
3. Grantobiorca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, do których uzyska dostęp w związku z
realizacją umowy, wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.
4. Grantobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania
umowy, jak i po jej ustaniu - danych osobowych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją umowy.
5. Grantobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za będące następstwem jego zachowań szkody wyrządzone
niezgodnym z umową przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności szkody wyrządzone
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie ma Regulamin przyznawania i rozliczania
grantów naukowo-badawczych, o którym mowa w §1 ust. 1 umowy.
§10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego Grantobiorca otrzymuje jeden
egzemplarz, a UMB dwa egzemplarze.

GRANTOBIORCA:

..............................................

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU:

…..................................................

Załącznik do umowy:
Kwartalne sprawozdania z merytorycznej realizacji projektu badawczego

Projekt „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk
farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Załącznik do umowy
Kwartalne sprawozdania z merytorycznej realizacji projektu badawczego

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kwartał
projektu
badawczego
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Okres
sprawozdawczy
październik – grudzień 2019 r.
styczeń – marzec 2020 r.
kwiecień – czerwiec 2020 r.
lipiec – wrzesień 2020 r.
październik – grudzień 2020 r.
styczeń – marzec 2021 r.
kwiecień – czerwiec 2021 r.
lipiec – wrzesień 2021 r.

Termin
złożenia
sprawozdania
31.12.2019 r.
31.03.2020 r.
30.06.2020 r.
30.09.2020 r.
31.12.2020 r.
31.03.2021 r.
30.06.2021 r.
30.09.2021 r.

Projekt „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk
farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

