
ANEKS  nr <kolejny_numer_aneksu> 
 

do umowy nr UMO-<nr_rejestracyjny_wniosku> zawartej dnia <data_podpisania> 

w Krakowie, zwanej dalej „Umową”, 

zawarty w Krakowie w dniu podpisania przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki 

pomiędzy stronami, którymi są: 

 

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków 

NIP 6762429638, REGON 121361537 zwane dalej „Centrum”, które reprezentuje Dyrektor,  

 

i partnerstwo, które tworzą: 

 

1. <nazwa_podmiotu_umowy I poziom> (podmiot umowy w mianowniku)  

 

Adres siedziby: 

<ulica>, <kod_pocztowy> <miejscowość>, (podmiotu umowy)  

 

Adres korespondencyjny: 

<ulica>, <kod_pocztowy> <miejscowość> (podmiotu umowy) 

 

<nazwa_podmiotu_umowy II poziom> 

NIP: <NIP>, REGON: <regon>,  

zwany/a dalej „Beneficjentem”,  

 

 

2. <nazwa_podmiotu_umowy I poziom>, (podmiot umowy w mianowniku)  

 

Adres siedziby: 

<ulica>, <kod_pocztowy> <miejscowość> (podmiotu umowy)  

 

Adres korespondencyjny: 

<ulica>, <kod_pocztowy> <miejscowość> (podmiotu umowy) 

 

<nazwa_podmiotu_umowy II poziom> 

NIP: <NIP>, REGON:<regon>,  

zwany/a dalej „Partnerem” 

 

[dla więcej niż 2 podmiotów dodać odpowiednio kolejne] 

 

które reprezentuje/ą: (reprezentacja Beneficjenta) 
<tytuł_naukowy> <imię_1> <imię_2> <nazwisko> 
<stanowisko, Podmiot> 
<tytuł_naukowy> <imię_1> <imię_2> <nazwisko>  
<stanowisko, Podmiot> 
 

oraz 

 

<tytuł_naukowy> <imię_1> <imię_2> <nazwisko> (kierownik projektu w mianowniku) 

<ulica>, <kod_pocztowy> <miejscowość>, <województwo>, <kraj> (kierownika projektu) 

PESEL: <nr_pesel> 

- zwana(y) dalej „Kierownikiem projektu”, 



 

zwane dalej „stronami”. 

 

 

§ 1. 

 

Strony zgodnie postanawiają, że z dniem zawarcia aneksu: 

1. § 8 ust. 2 przyjmuje brzmienie: 

„2. Beneficjent składa Raport roczny w terminie 60 dni od zakończenia okresu 

sprawozdawczego. Dla Projektów, które ze względu na datę początkową realizowane były 

krócej niż 6 miesięcy w pierwszym roku sprawozdawczym Beneficjent składa na 

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Centrum:  

1) jednostkowe sprawozdanie finansowe przygotowane przez Beneficjenta oraz 

partnera/każdego z partnerów zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2c do 

umowy wraz z wyjaśnieniem wykorzystania zasobów oraz informacjami dotyczącymi 

podwykonawstwa i kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, których nie 

wykorzystuje się na terenie nieruchomości beneficjenta, a także wsparcia finansowego 

dla stron trzecich, w tym informacje o zmianach wprowadzonych zgodnie z par. 15 

ust. 5 Umowy; 

2) zbiorcze sprawozdanie finansowe konsolidujące jednostkowe sprawozdania finansowe 

za dany okres sprawozdawczy podpisane kwalif ikowalnym podpisem elektronicznym 

przez osobę reprezentującą Beneficjenta; 

3) Szczegółowy opis projektu przygotowany zgodnie ze specyfikacją zawartą w części D 

Załącznika nr 2a.1” 

2. § 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Ostatni okres sprawozdawczy obejmuje okres od rozpoczęcia ostatniego roku 

kalendarzowego realizacji Projektu do dnia zakończenia realizacji Projektu. Za ostatni okres 

sprawozdawczy Beneficjent nie składa Raportu rocznego, a wyłącznie Raport końcowy, o 

którym mowa w ust. 3. W przypadku gdy ostatni okres sprawozdawczy zakończy się nie 

później niż 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, Beneficjent nie składa Raportu 

rocznego również za rok poprzedzający.” 

3. § 9 przyjmuje brzmienie: 

„1. Beneficjent i Partner/Partnerzy przygotowują i przeprowadzają postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności oraz efektywności.  

2. Beneficjent i Partner/Partnerzy zobowiązują się do przestrzegania zasad wynikających 

z art. 8.15 Regulacji oraz Wytycznych KPK w zakresie udzielania zamówień w ramach 

Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego na lata 2014-2021. 

 
1 W przypadku konkursu Idealab 



3. W przypadku konieczności nałożenia na Beneficjenta lub Partnera/Partnerów korekty 

f inansowej z uwagi na naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych Centrum 

stosuje odpowiednio rozporządzenie wydane na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy z 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

f inansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z 

późn. zm.)” 

 

§ 2. 

 

1. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. 

2. Zawarcie niniejszego aneksu nie oznacza akceptacji przez Centrum ewentualnych innych, 

niewymienionych w aneksie zmian w projekcie. 

3. Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia. 

4. Aneks sporządzony w formie elektronicznej otrzymują Centrum oraz pozostałe strony 

aneksu. 

 


