
Kurzfassung der Besonderen
Nebenbestimmungen für
Zuwendungen des
Bundesministeriums für Bildung
und Forschung zur
Projektförderung auf
Ausgabenbasis
(BNBest-BMBF 98)

• Der Zuwendungsempfänger hat bei der
Durchführung des Vorhabens vom
Stand der Wissenschaft und Technik
auszugehen, der durch aktuelle
Informationsrecherchen zu ermitteln ist.
Hierbei sollten möglichst elektronische
Quellen (z.B. Datenbanken,
Informationen in Netzwerken) benutzt
werden.

• Der Zuwendungsempfänger ist
verpflichtet, den mit dem Antrag
vorgelegten Verwertungsplan mit den
Verwendungsnachweisen
fortzuschreiben.

• Ergebnisse im Sinne dieser
Nebenbestimmungen sind alle
Erkenntnisse, Erfindungen, entwickelten
Gegenstände, Verfahren und
Rechenprogramme, die bei der
Durchführung des Vorhabens entstehen
und in Aufzeichnungen festgehalten
sind oder die für den
Zuwendungsempfänger in anderer
Form verfügbar sind. Zu den
Ergebnissen zählen ebenfalls deren
Beschreibungen und die hierbei
hergestellten Aufzeichnungen,
Versuchsanordnungen, Modelle und
Baumuster (Prototypen) in allen
Entwicklungs- und Fertigungsphasen.
Die Ergebnisse gehören dem
Zuwendungsempfänger. Sie sind zu
Innovationen zu nutzen; der
Zuwendungsempfänger hat eine
Ausübungs- bzw. Verwertungspflicht.

Streszczenie Szczególnych
przepisów pomocniczych
dotyczących dotacji 
Federalnego Ministerstwa
Oświaty i Badań Naukowych 
na wspieranie projektów na
bazie wydatków (BNBest-
BMBF 98)

• Realizując przedsięwzięcie, beneficjent 
powinien opierać się na bieżącym 
stanie nauki i techniki, który ustala się 
drogą aktualnego wyszukiwania 
informacji. W miarę możliwości należy 
do tego używać źródeł elektronicznych 
(np. baz danych, informacji zawartych w
sieciach).

• Beneficjent ma obowiązek aktualizować 
plan wykorzystania przedłożony wraz z 
wnioskiem, przedstawiając dowody 
wykorzystania.

• Rezultatami w rozumieniu niniejszych
przepisów pomocniczych są wszystkie 
wiadomości, wynalazki, opracowane 
przedmioty, procedury i programy
komputerowe, które powstają w toku 
realizacji przedsięwzięcia i są 
uchwycone w zapisach lub dostępne 
dla beneficjenta w innej formie. Do
rezultatów należą również ich opisy 
oraz stworzone przy tej okazji zapisy,
schematy doświadczeń, modele i 
prototypy we wszystkich fazach
opracowywania i produkcji. Rezultaty
należą do beneficjenta. Należy je 
pożytkować do tworzenia innowacji; na 
beneficjencie spoczywa obowiązek 
wykonania i wykorzystania.



• Der Zuwendungsgeber ist berechtigt,
über das Vorhaben folgende Angaben
bekannt zu geben:

o das Thema des Vorhabens,

o den Zuwendungsempfänger und
die ausführende Stelle,

o den für die Durchführung des
Vorhabens verantwortlichen
Projektleiter,

o den Bewilligungszeitraum,

o die Höhe der Zuwendung und
der Eigenbeteiligung des
Zuwendungsempfängers.

• Von Veröffentlichungen sind dem
Zuwendungsgeber zwei gedruckte
Freistücke zuzuleiten. Der
Zuwendungsempfänger ist bei der
Veröffentlichung des Ergebnisses
verpflichtet, auf dem Deckblatt oder an
anderer deutlich sichtbarer Stelle auf
die Förderung des Zuwendungsgebers
hinzuweisen.

Stand: September 2018

• Podmiot udzielający dotacji ma prawo 
podać do wiadomości następujące 
informacje o przedsięwzięciu: 

o temat przedsięwzięcia, 

o beneficjenta i jednostkę 
wykonawczą, 

o kierownika projektu
odpowiedzialnego za realizację 
przedsięwzięcia, 

o okres realizacji,

o wysokość dofinansowania i 
udział własny beneficjenta. 

• Podmiotowi udzielającemu dotacji 
należy nieodpłatnie przekazać dwa 
wydrukowane egzemplarze publikacji.
Publikując rezultat, beneficjent ma 
obowiązek wskazać na okładce lub w 
innym wyraźnie widocznym miejscu na 
wsparcie ze strony podmiotu
udzielającego dotacji. 

Stan: wrzesień 2018 r. 


