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Główne zagadnienia

� background

� access rights (prawa dostępu)

� własność wyników

� publikacje

� ochrona wyników

� wykorzystanie wyników



Umowy

consortium 
agreement

proposal

NDA

memorandum 
of 

understanding

letter of intent
grant 

agreement



Przykładowe rozwiązania prawne 
przed podpisaniem CA i GA

� określenie umów wstępnych jako 
niewiążących (good faith agreement, 

non-enforcable)

� pełnomocnictwo dla lidera projektu 
ograniczone do uzgodnionych wcześniej 
działań

� klauzule na wypadek przyszłych umów i 
regulacji



Istniejące wzory umów CA i GA

� Model Consortium Agreement DESCA 2020

Development of a Simplified Consortium Agreement

(v1.1 z maja 2014)

� Model Grant Agreement

wersja ogólna

(v2.1 z  października 2015, przewiduje już Euratom)

� inne wersje szczególne MGA, dostosowane 

do poszczególnych projektów



Background

� istniejąca w momencie rozpoczęcia projektu 

własność intelektualna, będąca wynikiem 

prowadzonych wcześniej prac i należąca do 

poszczególnych członków konsorcjum

� wszystkie dane, know-how i informacje

konieczne do przeprowadzenia działania i 

wykorzystania jego rezultatów

� wariant pozytywny lub negatywny



Własność rezultatów
� zasada ogólna: rezultaty są własnością tej strony, która je wytworzy

� wariant 1 współwłasności:

o swobodne wykorzystanie do działalności B+R

o w przypadku licencji niewyłącznej 45 dni na poinformowanie
współwłaścicieli

o godziwe wynagrodzenie

� wariant 2 współwłasności:

o swobodne wykorzystanie do każdej działalności, w tym możliwość 
udzielania licencji niewyłącznej

o bez konieczności wynagradzania



Prawa dostępu

� formalna możliwość wykorzystania dorobku partnera

� określają to, co będzie dla nas dostępne

� określają zakres wykorzystania:

o projekt lub jego rezultaty

o dla jakich podmiotów

o licencje i sublicencje

� podstawowy schemat praw dostępu:

cel dostęp do backgroundu dostęp do rezultatów

wykonanie projektu co do zasady brak
wynagrodzenia

zawsze brak 
wynagrodzenia

wykorzystanie 
rezultatów

godziwe wynagrodzenie lub jego brak



Zachowanie poufności
� zasady ogólne:

o przez 4 lata od zakończenia projektu

o oznaczenie pisemne

o oznaczenie ustne i potwierdzenie pisemne w ciągu 15 dni

� do uzgodnienia w szczególności:

o przedłużenie terminów

o powiązanie z prawami dostępu

o ujawnienie z mocy prawa

� publikacje:

o co do zasady: ograniczenia przez rok od zakończenia projektu

o 45 dni na informację

o sprzeciw w ciągu 30 dni



Licencje i sprzedaż

� licencje:

o ułatwione licencje niewyłączne

o wyłączne tylko, jeżeli wszyscy partnerzy zrzekli się access rights

� przeniesienie praw:

o warunki wstępne

o informacja na 45 dni przed; dotyczy partnerów, którzy mają lub 
będą mogli mieć prawa dostępu

o możliwość określenia w załączniku do CA podmiotów, na które 
nastąpi przeniesienie



IP na poszczególnych
etapach projektu

PRZYGOTOWANIE

•określenie 
backgroundu

•określenie praw 
dostępu

•określenie reguł 
poufności

WYKONANIE

•wykorzystanie 
backgroundu 
dzięki prawom 
dostępu

•tworzenie 
nowego IP w 
projekcie

•tworzenie 
nowego IP 
pobocznie 
(sideground) 

WYKORZYSTANIE

•wykorzystanie w 
dalszych pracach 
B+R

•komercjalizacja
•publikacje



Dodatkowe informacje

� Annotated Model Grant Agreements

� DESCA 2020 with elucidations

� www.iprhelpdesk.eu


