Wniesiona wiedza
i wykorzystanie wyników
Umowa grantowa nie odnosi się zupełnie do własności
intelektualnej będącej w posiadaniu partnerów przed ich
przystąpieniem do projektu (czyli do tzw. Background).
Nie zawiera również definicji pojęcia Wykorzystywanie
(Use) odnoszącego się do wyników projektu. Może to
rodzić pewne niejasności przy realizacji projektu, jak i
po jego zakończeniu (szczególnie w odniesieniu do praw
dostępu do wyników projektu).
Tym bardziej więc, partnerzy muszą zadbać, o to by
uzgodnić między sobą kwestie odnoszące się do
własności intelektualnej, najlepiej jeszcze przed
przystąpieniem do realizacji projektu i ująć je w
odpowiednich umowach np. w umowie konsorcjum
(Consortium agreement), która uzupełni odpowiednio
postanowienia umowy grantowej.
Zgodnie z umową grantową wyniki projektu stanowią
własność partnera, który je wypracował.

Prawa do wyników projektu
W przypadku gdy w wypracowywaniu wyników
uczestniczyło kilku partnerów, tak, że ich udział nie jest
możliwy do ustalenia, wówczas wszyscy ci partnerzy
stają się współwłaścicielami tych wyników. W takiej
sytuacji współwłaściciele powinni ustalić między sobą
wielkość ich udziałów we współwłasności oraz zasady
dotyczące zarządzania wspólnymi wynikami, w tym ich
ochroną i ewentualną komercjalizacją. Jest to tym
istotniejsze, że w przeciwieństwie do innych programów

finansowanych przez KE, umowa grantowa w CIP-ICT
PSP nie proponuje żadnych domyślnych rozwiązań
w tym zakresie. Ustalenia takie powinny znaleźć się w
umowie konsorcjum, bądź w odrębnej umowie
odnoszącej się wyłącznie do współwłasności i zawartej
jedynie pomiędzy współwłaścicielami.
Umowa grantowa nie reguluje również kwestii
związanych z przeniesieniem własności wyników
projektu. Dlatego też, jeśli partnerzy chcą mieć kontrolę
nad tym kto jest właścicielem Nowej Wiedzy (np. po to,
by móc uzyskać do niej dostęp), powinni w umowie
konsorcjum zawrzeć odpowiednie postanowienia dające
im m.in. prawo sprzeciwu przy niektórych przypadkach
przeniesienia własności.
W przypadku, gdy osobom zatrudnionym przez partnera
przysługują prawa dotyczące Nowej Wiedzy, wówczas
partner musi zapewnić, by te prawa nie stały w
sprzeczności z jego obowiązkami, w szczególności z
obowiązkiem udzielenia dostępu do tej wiedzy
pozostałym partnerom.

Nowa wiedza
Umowa grantowa narzuca właścicielom Nowej wiedzy
obowiązek udostępnienia jej innym partnerom jeśli
będą jej potrzebowali do realizacji własnych zadań w
projekcie. Udostępnienie to następuje bezpłatnie, chyba,
że partnerzy zgodzą się na inne rozwiązanie.
Prawa dostępu do Nowej Wiedzy mogą także żądać ci
partnerzy, którzy potrzebują jej do wykorzystywania
własnej Nowej Wiedzy. Jednakże w związku z tym, że
pojęcie „wykorzystywania” nie jest zdefiniowane w
umowie grantowej, warto określić w umowie
konsorcjum, czy partnerzy chcą pod nim rozumieć
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wszelkie
aktywności,
począwszy
od
badań
prowadzonych na własne potrzeby aż do zastosowań
komercyjnych, czy może wolą nadać mu węższy zakres.

Prawa dostępu
Inną kwestią, którą partnerzy powinni uzgodnić w
umowie konsorcjum lub innej (np. dwustronnej)
umowie, są prawa dostępu do Background, czyli do
wiedzy posiadanej przez partnerów przed rozpoczęciem
projektu i potrzebnej do jego realizacji. W związku z
tym, że umowa grantowa zupełnie nie porusza tego
zagadnienia, konieczne jest określenie:
− udostępnianej wiedzy (np. oprogramowanie)
− zakres udostępnionych praw (np. licencja na
czas realizacji projektu, lub licencja w celu
stworzenia określonego produktu)
− zasad i warunków udostępnienia, w tym też
finansowych.
Ponadto w projektach pilotażowych partnerzy muszą
pamiętać o spoczywającym na nich obowiązku
udostępnienia publicznie wszelkich wypracowanych
standardów i specyfikacji dotyczących w szczególności
ponadgranicznej interoperacyjności systemów, tak by
umożliwić stworzenie kompatybilnych rozwiązań w
krajach nie biorących udziału w projekcie.
Jeśli uzyskane rezultaty projektu nadają się do komercyjnego
zastosowania, to ich właściciel powinien zadbać o ich ochronę.
Umowa grantowa nie narzuca mu jednak w tym zakresie
żadnych konkretnych rozwiązań. W każdym przypadku
powinien on kierować się interesem własnym oraz pozostałych
partnerów.
Mimo tego, że umowa grantowa nie definiuje pojęcia
„wykorzystanie”, to jednak zobowiązuje właścicieli właśnie do

Własność intelektualna
w projektach Programu
Ramowego CIP-ICT PSP
„wykorzystania” nowej wiedzy lub do zadbania o to, by była
ona wykorzystana przez pozostałych partnerów lub podmioty
trzecie.
Właściciel
Nowej
Wiedzy
ma
także
obowiązek
upowszechniania informacji o rezultatach projektu. Może
jednak od tego odstąpić jeśli nie leży to w jego interesie,
naruszyłoby to jego zobowiązanie do zachowania poufności
lub byłoby to niemożliwe do pogodzenia z ochroną tych
rezultatów. Najpóźniej 45 dni przed planowaną publikacją,
muszą o niej zostać poinformowani pozostali partnerzy. Mają
oni prawo sprzeciwić się takiej publikacji, jeśli wykażą, że
spowoduje ona znaczną szkodę w odniesieniu do ich własnych
rezultatów.

Kwestie, o których warto
pomyśleć jeszcze przed
przystąpieniem do projektu
Warto też pamiętać, że każda publikacja powinna zawierać
informację o wsparciu finansowym KE dla projektu oraz być
oznaczona logo UE.
− Określenie własności intelektualnej posiadanej już
przez partnerów i niezbędnej do realizacji projektu
oraz zasad jej udostępnienia pozostałym partnerom.
− Zawarcie umów o zachowaniu poufności, jeśli
partnerzy przekazują sobie informacje, które
chcieliby zachować w tajemnicy.
− W razie potrzeby, uzyskanie odpowiednich praw (np.
licencji) do wykorzystania własności intelektualnej
osób trzecich potrzebnych do realizacji projektu.
− Przygotowanie i podpisanie umowy konsorcjum
pomiędzy partnerami.
− Ustalenie zasad działania w razie powstania
współwłasności rezultatów projektu
− Umowy dotyczące projektów w ICT PSP

Dodatkowe informacje:
http://ec.europa.eu/information_society/a
ctivities/ict_psp/participating/grant_agre
ement/index_en.htm

W tym umowa grantowa:
http://ec.europa.eu/information_society/a
ctivities/ict_psp/participating/grant_agre
ement/documents/ict_psp_grant_agreeme
nt_v2.pdf

Celem Programu CIP - ICT
PSP jest wsparcie działań
zmierzających do szybkiego
wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych
w gospodarce oraz pobudzenie
innowacyjności
poprzez
zwiększenie zakresu stosowania i inwestowania w te technologie.
Niniejsza broszura przedstawia najważniejsze
zasady1 odnoszące się do własności intelektualnej,
funkcjonujące w projektach finansowanych w ramach CIP-ICT
PSP. Zasady te mogą różnić się w zależności od zaproszenia do
składania wniosków. Dlatego też uczestnicy projektów w celu
ustalenia szczegółowych zasad powinni sięgnąć do
dokumentów odnoszących się do konkretnego konkursu.

oraz lista istotnych elementów
umowy konsorcjum:
http://ec.europa.eu/information_society/a
ctivities/ict_psp/documents/consortium_a
greement_checklist.pdf

Definicje

FAQs

Umowa grantowa (Grant Agrement) podpisywana przez
partnerów projektowych z Komisją Europejską zawiera
następujące definicje dotyczące własności intelektualnej.

http://ec.europa.eu/information_society/a
ctivities/ict_psp/faq/index_en.htm

Prawa dostępu (Access rights) oznaczają licencje oraz prawa
używania własności intelektualnej pozostałych partnerów.
Upowszechnianie (Dissemination) oznacza upublicznianie
Nowej Wiedzy wszelkimi odpowiednimi środkami, poza tymi,
które wynikają z formalności związanych z ochroną tej Nowej
Wiedzy.
Nowa wiedza (Foreground) oznacza wyniki projektu, w tym
informacje, niezależnie od tego, czy mogą one zostać objęte
ochroną. Nowa Wiedza obejmuje prawa autorskie i pokrewne,
prawa do wzorów przemysłowych, prawa patentowe, prawa do
odmian roślin i podobne formy ochrony prawnej.
1

Niniejszy folder ma wyłącznie cele informacyjne i nie stanowi
oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej ani Krajowego Punktu
Kontaktowego Programów Badawczych UE.
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