
 

www.finance-helpdesk.org               1                        www.efpconsulting.com 

1 Marzec 2006 
Udział Stron Trzecich w projektach 6.PR 

 
Wst�p 
W 6 PR zrezygnowano z rozró�nienia na uczestników głównych i pomocniczych, pojawiło si� 
natomiast poj�cie Stron Trzecich. W niniejszej informacji nie b�dzie omawiany wkład rzeczowy 
Stron Trzecich do projektu. Taki wkład jest postrzegany jako wpływ do projektu. 
 
Kim s� Strony Trzecie? 
Strony Trzecie bior� udział w projekcie za po�rednictwem  partnera, który jest odpowiedzialny za ich 
sprawozdania finansowe i merytoryczne.  
Wyst�puj� dwa rodzaje Stron Trzecich: 
 - stosuj�ce Klauzul� 23 
 - nie stosuj�ce Klauzuli 23 
 
Strony Trzecie nie podpisuj� kontraktu i nie ponosz� odpowiedzialno�ci finansowej, która spoczywa 
wył�cznie na partnerze, za po�rednictwem którego uczestnicz� w projekcie. Zasadniczo Strony 
Trzecie nie maj� �adnych praw i obowi�zków wobec KE, ani wobec pozostałych partnerów, mog� to 
jednak zmieni� regulacje Umowy Konsorcjum. 

� Partner odpowiada za to, by: 
 - cała zaplanowana praca została wykonana 
 - wszelka własno�� intelektualna wygenerowana w projekcie była chroniona, wykorzystana        
oraz dost�pna dla innych uczestników projektu zgodnie z zasadami obowi�zuj�cymi w 
projekcie, a ponadto by Strona Trzecia spełniła konieczne wymogi (m.in. poddała si� 
audytowi) 
 - aby �rodki mogły by� uznane za koszty dopuszczalne partnera, musz� by� udost�pnione 
przez Strony Trzecie na podstawie porozumienia mi�dzy partnerem i Stron� Trzeci� 
istniej�cego przed wniesieniem przez ni� wkładu do projektu 

� Zadania i ich realizacja przez Stron� Trzeci� musz� by� jasno okre�lone w Aneksie I 
� Koszty musz� by� poniesione zgodnie z zasadami ksi�gowymi stosowanymi przez Stron� 

Trzeci� i zaksi�gowane na jej kontach ksi�gowych – b�d� obj�te za�wiadczeniem audytora 
(mo�e to by� za�wiadczenie oddzielne b�d� wspólne z partnerem, w zale�no�ci od tego, czy 
skorzystano z klauzuli 23, czy nie) 

� Wykonawcy maj� obowi�zek zadba� o to, by Strony Trzecie, których zasoby 
przeznaczone s� na cele projektu, zostały poinformowane o wykorzystaniu ich zasobów.  

 
Klauzula 23 
Klauzula specjalna 23 została stworzona, by umo�liwi� uczestnictwo członkom takich jednostek, jak 
EEIG, stowarzysze� SME i JRU itp., kiedy taka organizacja jest partnerem w projekcie.  Poprzez 
u�ycie klauzuli 23 członkowie tych organizacji mog� rozlicza� si� jako Strony Trzecie, je�li jest to 
przewidziane w Aneksie I    
 
Pytanie: 
Czy je�li mam Stron� Trzeci� mog� u�y� klauzuli 23?  Jakie s� wymogi dot. Cost Statement? 
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Odpowied�: 
Klauzul� 23 mo�na zastosowanie jedynie je�li partner jest organizacj� składaj�c� si� z podmiotów 
b�d�cych wobec niego Stronami Trzecimi. 
Wi�cej informacji na stronie: http://www.finance-helpdesk.org/front/ShowArticle.aspx?ItemID=568 
W takim przypadku ka�da Strona Trzecia b�dzie zobowi�zana zło�y� swój własny Formularz C oraz 
za�wiadczenie audytora, u�ywaj�c własnego modelu rozliczania kosztów, niezale�nego od modelu 
rozliczania kosztów partnera. 
 
Bez klauzuli 23? 
Je�li partner nie jest stowarzyszeniem , udział Strony Trzeciej jest mo�liwy, gdy przewiduje to Aneks 
I. W tym przypadku koszty Strony Trzeciej wykazywane s� w Formularzu C partnera w kolumnie 
„Third Parties”. 
 

Formularz C obejmuje raport partnera oraz „przynale�nej mu” Strony Trzeciej, podobnie jak 
za�wiadczenie audytora, które jest sporz�dzane wspólnie dla partnera i Strony Trzeciej.  
Strony Trzecie nie ponosz� odpowiedzialno�ci finansowej, która spada wył�cznie na ich partnera. 
 
Pytanie: 
Jaki model kosztów nale�y zastosowa�, je�li Strona Trzecia nie korzysta z klauzuli specjalnej 23? 
 

Odpowied�: 
W takim przypadku w formularzu C partnera ujmowane s� tak�e koszty Strony Trzeciej (w 
kolumnie Third Parties) i wykazane s� zgodnie z modelem rozliczania kosztów partnera.  
Uwaga: jako, �e stosowany jest model kosztów partnera, je�li u�ywa on FC lub FCF- 
sprawozdaje on wszystkie koszty, jakie Strona Trzecia mo�e wykaza� i stosuje do nich własne 
stawki dofinansowania przynale�ne modelowi FC lub FCF. Innymi słowami, je�li Strona Trzecia  
mogłaby korzysta� z modelu AC b�d�c partnerem, wówczas mo�e si� okaza� bardziej korzystne 
finansowo, je�li zostanie ona partnerem w projekcie, zamiast funkcjonowa� w nim jaki Strona 
Trzecia. 
 
Zastrze�enie 
Celem i przeznaczeniem tego opracowania jest zwrócenie uwagi na pewne kwestie finansowe zwi�zane z 
programem ramowym, nie za� dawanie wi���cej prawnie porady. Zamierzeniem jest dostarczenie 
stosownych informacji pomocnych do wyja�nienia mo�liwych w�tpliwo�ci i pyta� natury finansowej. 
Powy�sze opracowanie zostało sporz�dzone wspólnie w ramach projektu EU IST Finance-NMS-IST (nr 
kontraktu 015481) oraz przez EFP Consulting Ltd. 
Doło�ono wszelkich stara� w celu dostarczenia informacji wysokiej jako�ci. Niezale�nie jednak od tego 
nie udziela si� gwarancji co do poprawno�ci lub kompletno�ci przedstawionych informacji i zarówno 
Komisja Europejska, partnerzy projektu oraz EFP Consulting Ltd. nie odpowiadaj� za jakiekolwiek straty 
poniesione w zwi�zku z zastosowaniem informacji zawartych w powy�szym opracowaniu. Ponadto 
zastrzega si�, �e przedstawione informacje nie koniecznie odpowiadaj� oficjalnemu stanowisku Komisji 
Europejskiej. W zwi�zku z tym powinny one by� traktowane jako pomocnicze, a ich u�ytkownicy w celu 
uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub porad dotycz�cych podejmowanych działa� powinni 
zwróci� si� do kompetentnych władz, organizacji b�d� firm prywatnych. 
 
Autor: Dana Remes    Revision: V1.1                      1 March 2006 
EFPConsulting Ltd.                       info@efpconsulting.com 


