
Jak skutecznie zrealizować i rozliczyć projekt 



Program 

1. Procedura zawarcia umowy powierzenia grantu 
2. Sprawozdawczość i rozliczanie grantu, m.in.: 

• Składanie sprawozdań w generatorze 
• Dokumentowanie wskaźników (efektów) 
• Rozliczenie końcowe 

3. Zmiany w projektach, w tym: 
• Zmiany w budżecie, harmonogramie, działaniach 
• Zmiany związane z pandemią COVID-19 
• Zmiana partnera ponadnarodowego 

4. Oznakowanie i promocja projektów 
5. Ochrona danych osobowych 
6. Pytania i odpowiedzi  



Procedura zawarcia umowy 
 powierzenia grantu (1) 

1. Podpisanie umowy ponadnarodowej z Partnerem 
• Minimalny zakres umowy – do pobrania ze strony projektu 

(temat, daty, budżet, podział obowiązków, odpowiedzialność, 
sposób rozliczenia) 

• Grantodawca nie akceptuje zapisów umowy – weryfikuje 
zgodność partnera i projektu.  

• Należy dostarczyć Grantodawcy skan obustronnie podpisanej 
umowy partnerskiej 

2. Dane do umowy 
• Numer konta wyodrębnionego na środki z grantu 

• Dane osoby reprezentującej 



Procedura zawarcia umowy 
 powierzenia grantu (2) 

3. Podpisanie umowy grantowej 
• Przygotowanie umowy przez Grantodawcę - podgląd umowy w 

generatorze 

• Podpisanie korespondencyjne lub w siedzibie Grantodawcy (*)  

• Zabezpieczenie (weksel i deklaracja wekslowa) – dot. podmiotów 
niebędących JSFP – podpisane u notariusza albo w siedzibie 
Grantodawcy (*) 

• Wniosek parafowany przez Grantobiorcę 

• Oświadczenia uczestnika projektu (RODO) 
• Formularze rekrutacyjne (SL) – dla ścieżki Standard 

 

• Po podpisaniu umowy zatwierdzenie umowy w generatorze przez 
Grantobiorcę (Umowa -> Opcje -> Zatwierdź umowę) 

 
(*) profil zaufany – rozwiązanie tymczasowe zw. z pandemią 



Procedura zawarcia umowy 
 powierzenia grantu (3) 

 

4. Wypłata zaliczki 

• 14 dni od otrzymania kompletu dokumentów 
przez Grantobiorcę 

• zaliczka wys. 70% grantu  
(pod warunkiem posiadania środków przez 
Grantodawcę) 



Sprawozdawczość i rozliczanie grantu 

1. Terminy składania sprawozdań 
• 4 sprawozdania 

• I, II, III KM – 14 dni po zakończeniu ost. miesiąca realizacji 

• IV KM = sprawozdanie końcowe – 30 dni po zakończeniu 
projektu, tj. miesiąca realizacji IV KM 

2. Składanie sprawozdań w generatorze 
• Akceptacja umowy w generatorze (zakładka „umowy”) 

• W zakładce „Wnioski” -> Opcje -> Nowe sprawozdanie  
(Kolejne będą też dostępne w zakładce „Sprawozdania”) 



Sprawozdawczość i rozliczanie grantu (2) 

3. Treść sprawozdania 

• Opis przebiegu działań w kamieniu milowym  

• Sprawozdanie finansowe – ryczałt, tj. 
udokumentowanie efektów = rozliczenie kwoty 
kamienia milowego 

• Nie załącza się dok. księgowych (należy je zbierać, 
ale nie podlegają weryfikacji przez Grantobiorcę) 



Sprawozdawczość i rozliczanie grantu (3) 

4. Dokumentowanie wskaźników (efektów)   
• Dokumenty podane w tabeli „Kamienie milowe” we 

wniosku przy poszczególnych działaniach 

• Zgodność co do nazwy, liczby, treści opisanej we 
wniosku lub sprecyzowanej w negocjacjach  

• Rozliczenie 0-1 – wszystkie dokumenty muszą zostać 
zweryfikowane pozytywnie, by kwota kamienia 
milowego została rozliczona. Brak jednego dokumentu = 
cała kwota kamienia nierozliczona 

• Możliwa poprawa/uzupełnienie sprawozdania  



Sprawozdawczość i rozliczanie grantu (4) 

5. Rozliczenie końcowe 
• Sprawozdanie z IV KM = sprawozdanie końcowe 

• IV KM + wskaźniki końcowe i opis rozwiązania 

• 30 dni na weryfikację 

• Po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego: 
– Grantobiorca otrzymuje pismo z potwierdzeniem prawidłowego 

zrealizowania i rozliczenia projektu 

– Podpisanie umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych 

– W ciągu 14 dni od zatwierdzenia wypłata refundacji w wys. 30% 
grantu (pod warunkiem posiadania środków przez Grantodawcę) 



Sprawozdawczość i rozliczanie grantu (5) 

6. Konsekwencje niezrealizowania etapu  
i nieosiągnięcia rezultatów projektu 
• Niezrealizowanie wskaźników produktu i rezultatu – 

obniżenie dofinansowania z zastosowaniem reguły 
proporcjonalności 

• Niezrealizowanie kamienia milowego – obniżenie 
dofinansowania o kwotę całego kamienia milowego 

• Wezwanie do zwrotu części lub całości zaliczki 

• Szczególny przypadek: zidentyfikowania działania siły 
wyższej – możliwość odstąpienia od żądania zwrotu 
zaliczki (COVID-19) 



Sprawozdawczość i rozliczanie grantu (6) 

7. Monitorowanie i weryfikacja 

• Możliwe sposoby kontroli i monitoringu: monitoring 
zdalny (sprawozdawczość, mail, online) lub 
bezpośredni (wizyta) 

• Możliwość kontroli innych uprawnionych podmiotów 
(CPE, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) 

• Grantobiorca zobowiązany jest do przechowywania 
dokumentacji projektowej i księgowej. 



Zmiany w projektach (1) 

1. Ogólne zasady wprowadzania zmian 

• Za zgodą Grantodawcy:  
– w działaniach, wskaźnikach działań (tabela kamieni milowych) 

– we wskaźnikach końcowych (produktu/rezultatu) 

– w harmonogramie dot. dat zakończenia kamieni milowych 

• Niewymagające zgody Grantodawcy:  
– niegenerujące zmian w działaniach, wskaźnikach działań 

(tabela kamieni milowych) 

– niegenerujące zmian we wskaźnikach końcowych 

– zmiany harmonogramu w obrębie danego kamienia milowego 



Zmiany w projektach (2) 

2. Zmiany w budżecie 
• Projekt rozliczany ryczałtowo, w oparciu o efekty 

• Przesunięcia budżetowe i oszczędności nie wymagają 
informowania Grantodawcy (pod warunkiem zrealizowania 
działań i osiągnięcia wskaźników) 

3. Oszczędności w skali całego projektu 
• Grantodawca nie oczekuje zwrotu środków za 

zrealizowane i rozliczone działania 

• Możliwość realizacji dodatkowych działań – po 
uzgodnieniu z Grantodawcą 



Zmiany w projektach (3) 

4. Zmiany w harmonogramie 
• W obrębie terminów granicznych kamieni milowych – nie ma potrzeby 

informowania Grantobiorcy 

• Przesunięcie zakończenia kamienia milowego – wymagana zgoda 
Grantodawcy 

• Wydłużenie/przesunięcie projektu w obrębie projektu standardowego –  
wymagana zgoda Grantodawcy 

(*) COVID-19 – wydłużenie projektu poza obręb projektu standardowego – 
wymagana zgoda IP (CPE) 

 

5. Zmiany w działaniach (tabela „Kamienie milowe”) 
• Zmiany w działaniach -> zmiany we wskaźnikach = zmiany w 

efektach/dokumentach – zgoda Grantodawcy 

• Zmiany we wskaźnikach działań i projektu dopuszczalne jedynie w 
wyjątkowych okolicznościach (obiektywne, nieprzewidziane przeszkody) 



Zmiany w projektach (4) 

6. Zmiana partnera ponadnarodowego 

• Możliwość zmiany, jeśli Partner się wycofa lub nie będzie 
wywiązywał ze zobowiązań 

• Zapisy zabezpieczające w umowie ponadnarodowej 

• Znalezienie nowego partnera spoczywa na Grantobiorcy 

• Zmiana rozpatrywana indywidualnie w zależności od 
etapu projektu 



Zmiany w projektach (4) 

7. Zmiany związane z pandemią COVID-19 

• Negocjacje służą zminimalizowaniu ryzyka dalszych zmian i 
nieosiągnięcia wskaźników 

• Grantobiorca - bieżąca analiza sytuacji i zgłaszanie ryzyka i 
zmian do Grantodawcy z wyprzedzeniem 

• Zamiana działań ponadnarodowych zw. z podróżami na 
spotkania online, tłumaczenia, materiały filmowe, 
dodatkowe godziny pracy eksperckiej etc. 

• Zmiany w harmonogramie – wydłużenie nawet poza okres 
projektu standardowego (max. do 30.11.2021 r.) 



Oznakowanie i promocja projektów 

Źródło dofinansowania:  

Wsparcie udzielone przez Fundację Fundusz Współpracy  
w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla 
podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 

Obowiązek stosowania oznakowania projektu „Ścieżki 
współpracy” (nie ma obowiązku stosowania oznaczeń EFS  
i POWER) 



Ochrona danych osobowych 

1. Grantobiorca zobowiązany jest do stosowania oświadczeń 
uczestników projektu dot. przetwarzania danych 
osobowych (wzór oświadczenia i rejestru osób upoważnionych 

przekazywany przez Grantodawcę po podpisaniu umowy powierzenia 
grantu). 

2. Grantodawca nie prowadzi rejestru wszystkich uczestników 
projektów grantowych. 

3. W oparciu o zapisy umowy powierzenia grantu 
Grantobiorcy mogą przekazywać Grantodawcy dane 
osobowe (np. listy obecności, listy uczestników). 

 



Kontakt z opiekunem 

– Telefoniczny i mailowy 

– Informowanie z wyprzedzeniem o zmianach 
skutkujących modyfikacją umowy i tabeli kamieni 
milowych 



Pytania i odpowiedzi 



Dziękujemy za uwagę 
 

 Zespół projektu “Ścieżki współpracy” 


