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Ogólne zasady szkolenia

1. Szkolenie zostanie w całości nagrane i udostępnione jako materiał
szkoleniowy

2. Pytania proszę zadawać na czacie w trakcie trwania prezentacji –
odpowiedzi będą udzielane w miarę możliwości na bieżąco przez
pracowników Działu Programów grantowych

3. Podczas przerwy na czacie zostanie udostępniona ankieta badająca poziom
zadowolenia uczestników z udziału w szkoleniu a także pozwalająca na
zdefiniowanie Państwa potrzeb w zakresie dodatkowego wsparcia w
obszarach związanych z realizacją projektów badawczo-rozwojowych

4. Wszystkie pytania zadane podczas szkolenia wraz z odpowiedziami zostaną
umieszczone w FAQ, który zostanie przesłany wszystkim Uczestnikom
szkolenia



Program szkolenia

1. Promocja i oznakowanie
2. Terminy składania sprawozdania okresowego/końcowego
3. Kwalifikowalność wydatków
4. Procedura dokonania zmian w projekcie
5. Rozliczanie faktur
6. Tożsamość wydatku z faktury i zał. 1C
7. Rozliczanie wynagrodzeń
8. Opis postępu rzeczowego oraz polityk horyzontalnych
9. Opis prac B+R oraz perspektyw wdrożenia/komercjalizacji
10. System on-line – najważniejsze zmiany



Promocja i oznakowanie



Promocja i oznakowanie

Przykłady innych działań możliwych do zastosowania znajdują się pod adresami:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-

oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49353/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49353/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf


Promocja i oznakowanie

Brak logotypów na protokole odbioru



Promocja i oznakowanie

Brak logotypów na umowie



Procedura dokonania zmian w projekcie

Zmiany w projekcie należy dokonać i przeanalizować 
w szczególności pod kątem:

• dalszego spełniania przez zmieniony projekt kryteriów, które zdecydowały
o wyborze do finansowania, wpływu na cele i rezultaty projektu;

• kryteriów oceny merytorycznej;

• zgodności z wewnętrznymi regulaminami Uczelni i Regulaminem konkursu;

• czy są niezbędne, poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej,
w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów



Procedura dokonania zmian w projekcie

UWAGA!
Maksymalna ilość 
znaków dla pola 
„STAN PO ZMIANIE” 
wynosi 2500. 



Procedura dokonania zmian w projekcie
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Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu- Instrukcja dot. sprawozdawczości 
projektów grantowych w ramach konkursu 1/2021 
(https://projekty.pcinn.org/konkurs-br-n3)



Terminy składania sprawozdania okresowego/końcowego

Uczelnia składa do PCI następujące dokumenty umożliwiające monitorowanie, sprawozdawczość oraz
weryfikację poprawnego realizowania Umowy (Sprawozdania):

• Sprawozdanie okresowe musi zostać złożone do Organizatora w systemie informatycznym oraz w
wersji papierowej wraz z załącznikami po upływie każdego 3-miesięcznego okresu realizacji projektu
w terminie 7 dni roboczych

• Sprawozdanie końcowe z realizacji prac B+R musi zostać złożone do Organizatora w systemie
informatycznym oraz w wersji papierowej wraz z załącznikami w terminie 14 dni roboczych od
zakończenia realizacji projektu objętego finansowaniem.

Grantobiorca zobowiązany jest do dostarczenia zatwierdzonej wersji sprawozdania okresowego/końcowego 
w wersji papierowej (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) 

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego zatwierdzenia przez PCI.



Kwalifikowalność wydatków

§ 12. Koszty kwalifikowalne

1. Wydatkowanie środków w ramach przyznanego wsparcia finansowego musi
uwzględniać wytyczne zawarte w niżej wyszczególnionych dokumentach:

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

• regulacje wewnętrzne Uczelni (m.in. Regulamin Pracy, Regulamin
Wynagradzania, Regulamin Premiowania).



Kwalifikowalność wydatków

Koszty ponoszone w projekcie kwalifikują się do objęcia finansowaniem w przypadku łącznego
spełniania następujących warunków:

• są niezbędne do zrealizowania celów projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami
projektu;

• są zgodne z Wnioskiem o objęcie projektu finansowaniem;
• są zaksięgowane i udokumentowane zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz polityką

rachunkowości stosowaną w Uczelni;
• zostały poniesione w okresie realizacji projektu wskazanym w § 3 Umowy;
• zostały poniesione zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności

najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów;
• zostały wydatkowane z zachowaniem procedur, określonych w § 15 Umowy.

Wszystkie koszty kwalifikowalne muszą być ponoszone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji,
jawności i przejrzystości oraz przy braku konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności
i obiektywizmu w związku z wykonaniem Umowy.



FAKTURY



Jakie dokumenty będą niezbędne do rozliczenia 
sprawozdania?

Jeżeli rozliczamy MATERIAŁY/ SUROWCE/USŁUGI:
• faktura VAT wraz z wymaganym opisem (+ faktura pro forma – jeśli zapłaty

dokonano na jej podstawie);
• potwierdzenie zapłaty kwoty VAT.
• potwierdzenie zapłaty kwoty netto;
• umowa (jeżeli jest wymagana)

• protokół odbioru (jeżeli jest wymagany);







Opis projektowy dokumentu księgowego pod kątem 
Instrukcji dot. sprawozdawczości (faktura)

W uzasadnionych przypadkach, gdy nie ma możliwości opisania oryginału faktury/ innego dokumentu
księgowego o równoważnej wartości dowodowej na odwrocie, dopuszcza się możliwość umieszczenia
powyższych opisów na oddzielnej kartce stanowiącej załącznik do faktury (spięty trwale z fakturą).
W takim przypadku opis na odwrocie faktury powinien zawierać przynajmniej:
a) numer Umowy na finansowanie projektu;
b) adnotację, że pozostałe elementy opisu znajdują się w załączniku. Jednocześnie z opisu załącznika

powinno również wynikać jakiej faktury dotyczy, tzn. wskazać numer dokumentu księgowego:



Faktury zagraniczne

1. Do faktur/ dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, wystawionych w
walutach obcych należy stosować przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), tj. art. 30 ust. 2.

2. Na fakturach/ dokumentach księgowych o równoważnej wartości dowodowej należy umieścić:
1) kurs waluty wynikający z daty przeprowadzenia operacji zakupu (z podaniem daty i numeru

tabeli NBP);
2) kurs waluty po jakim została dokonana bądź wyceniona zapłata, stosowany zgodnie z polityką

rachunkowości przyjętą przez Uczelnię oraz jego datę;
3) równowartość faktury w PLN przeliczoną według powyższych kursów.

Kwalifikowalnym jest wydatek faktycznie poniesiony, jako zapłata za fakturę wyrażoną w 
walucie obcej, przeliczoną na PLN, z wyjątkiem podatku VAT –

natomiast kosztem kwalifikowalnym może być koszt zaksięgowany na konto kosztowe 
projektu, zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości na danej Uczelni
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Faktury – najczęściej popełniane błędy (Umowa)
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Terminowość dostawy  

Pełnomocnictwo
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Faktury – najczęściej popełniane błędy (protokół)
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Data sprzedaży na fakturze a data protokołu odbioru

Data sprzedaży na fakturze wcześniejsza niż data protokołu – tutaj
sytuacja zdarza się dosyć często, późniejsza data na protokole może być
spowodowana np. tym, że sprawdzano czy sprzęt jest nieuszkodzony, czy
działa lub dostawa odbyła się poprzez pocztę, kuriera.

Data sprzedaży na fakturze jest późniejsza niż data protokołu – jak
Grantobiorca jest to w stanie uzasadnić.
W tym przypadku kontrahent zna już datę protokołu i jest ją w stanie
umieścić na fakturze.



Zakres rzeczowy projektu znajduje się w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

projektu we wniosku.
To tabela 1C/1D:
a. Nazwa składowej wydatku wraz z parametrami charakteryzującymi przedmiot wydatku (np. 

pojemność, przeznaczenie, funkcje, wymiary), 
b. Jednostka
c. Maksymalna ilość / liczba jednostek
d. Nazwa składowej wydatku - wynagrodzenie dla poszczególnych członków Zespołu naukowego
e. Zakres obowiązków
f. Forma zatrudnienia
g. Liczba jednostek czasu

ZAKRES RZECZOWY to nie wartość/cena jednostkowa

Tożsamość wydatku z faktury i zał. 1C



Tożsamość wydatku z faktury i zał. 1C



Tożsamość wydatku z faktury i zał. 1C



Tożsamość wydatku z faktury i zał. 1C



Tożsamość wydatku z faktury i zał. 1C



Tożsamość wydatku z faktury i zał. 1C



Opis dokumentu dot. zgłoszenia patentowego



WYNAGRODZENIA



Jakie dokumenty będą niezbędne do rozliczenia 
sprawozdania?

Jeżeli rozliczamy WYNAGRODZENIA:
• umowa o pracę/ zlecenie/ dzieło/ porozumienie zmieniające warunki płacy i pracy/

aneks do umowy/ oddelegowanie do pracy w projekcie wraz ze wszystkimi
załącznikami;

• zakres obowiązków/ czynności przewidzianych do wykonania w projekcie;
• tabelaryczne zestawienie składników wynagrodzenia wskazane w ramach

sprawozdania okresowego/ końcowego wraz z jego wersją edytowalną
• potwierdzenie przelewu wynagrodzenia netto;
• potwierdzenie przelewu składek ZUS/PIT/PPK;
• oświadczenie o nieprzekraczaniu 276 godzin miesięcznie.
• potwierdzenie wykonania obowiązków w danym okresie – np. karty czasu pracy



Postęp rzeczowy realizacji projektu 

W pkt 2 sprawozdania należy opisać wszystkie działania zrealizowane
w danym okresie sprawozdawczym, zarówno te które niosły za sobą
określone wydatki jak i te, które wydatków nie wygenerowały, np.
upublicznienie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności i wybór
wykonawcy.

Należy również podać informację czy stan realizacji każdego zadania jest
zgodny z założeniami projektu i czy pozwoli na jego zakończenie w terminach
wynikających z Umowy na finansowanie projektu.



Postęp rzeczowy realizacji projektu - przykład

DOBRZE



ZBYT SZCZEGÓŁOWO



Postęp rzeczowy realizacji projektu - przykład

DOBRZE



Postęp rzeczowy realizacji projektu - przykład

ZBYT SZCZEGÓŁOWO



Opis przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych

W pkt 3 sprawozdania należy opisać wszystkie
przeprowadzone prace badawczo – rozwojowe
w okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem
wytycznych i przykładowego opisu umieszczonego
w Instrukcji dotyczącej sprawozdawczości
projektów grantowych w ramach konkursu
1/2021.

        3.     Opis przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych 

Proszę o opisanie prac badawczo- rozwojowych z uwzględnieniem: 

- Warunków pomiarowych przeprowadzonych prac eksperymentalnych. 
- Parametrów, nastaw urządzeń badawczych (charakterystyka wykonywanych badań). 
- Wykorzystanej aparatury badawczej (np. producent, model). 
- Opisu stanowisk pomiarowych. 
- Norm wg których były wykonywane pomiary. 
- Opisu schematów, rysunków technicznych, wykonanych zdjęć. 
- Dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych prac B+R (np. zdjęcie próbki). 
1. Przyrządy i odczynniki:  
Spektrofotometr UV-VIS JASCO V-670 
2. Warunki pomiarowe: 
Pomiary prowadzono w temperaturze 20C, przy wilgotności powietrza 60%. Przed przystąpieniem do pomiarów 
wygrzewano lampy w urządzeniu przez 30 min zgodnie z zaleceniem producenta.  Pomiary transmisji szkła wyko-
nano zgodnie z normą PN-EN 572.  
3. Stanowisko pomiarowe oraz opis badania 
• Pomiary wykonano na stanowisku pomiarowym wyposażonym w spektrofotometr UV-VIS-NIR JASCO V 670 ze 
sferą całkująca przeznaczoną do pomiarów ciał stałych.  Przed umieszczeniem próbki wykonano linie bazową dla 
powietrza.  
• Próbką pobrano poprzez precyzyjne uderzenie tępym narzędziem w róg szkła (szkło hartowane), a następnie 
wybrano optymalny kawałek szkła pasujący rozmiarem do komory pomiarowej sfery całkującej 
• Wybrany fragment  szkła odtłuszczono stosując alkohol izopropylowy a następnie osuszono stosując ręcznik bez-
pyłowy.  
• Poprawność umieszczenie sprawdzono kierując plamę światłą na próbkę o długości 555nm – światło zielone.    
• Wyznaczono transmisję dla „strony” szkła cynowanej oraz dla “strony” szkła pokrytej powłoką antyrefleksyjną.  
Końcowe wyniki uśredniono.  
4. Nastawy spektrofotometru UV-VIS JASCO V-670 
• Zakresy pomiarowy: 250-1800nm  
• Szybkość skanowania: 200nm/min 
• Odpowiedź detektora: medium 
 
Załączniki: Rysunek 1. Fotografia obrazująca siatkę spękań szkła hartowanego będącego przedmiotem badań 

 
Rysunek 1. Fotografia obrazująca siatkę spękań szkła hartowanego 
będącego przedmiotem badań (załącznik)
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Perspektywy wdrożenia/ komercjalizacji – dotyczy tylko 
SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO
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W pkt 5 sprawozdania końcowego należy opisać perspektywy wdrożenia/
komercjalizacji posiłkując się poniższymi pytaniami:
• Czy w trakcie realizacji projektu została nawiązana współpraca ze

środowiskiem biznesowym?
• Czy na bazie efektów projektu przeprowadzono wstępną analizę możliwości

wdrożenia przedmiotu badań (rynek docelowy, potrzeby rynkowe,
rozwiązania konkurencyjne/ substytuty, możliwy sposób komercjalizacji
itd.)? Jeżeli tak – należy wskazać wnioski z przeprowadzonej analizy.

W przypadku dokonania zgłoszenia patentowego, niezbędne jest jego
zamieszczenie wraz z opisem wynalazku i stanem techniki.
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Perspektywy wdrożenia/ komercjalizacji – dotyczy tylko 
SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO - przykład
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5.     Perspektywy wdrożenia/komercjalizacji  

Proszę o opisanie poniższych zagadnień: 
- Czy w trakcie realizacji projektu została nawiązana współpraca ze środowiskiem biznesowym? 
- Czy na bazie efektów projektu przeprowadzono wstępną analizę możliwości wdrożenia przedmiotu badań (rynek docelowy, 
potrzeby rynkowe, rozwiązania konkurencyjne/substytuty, możliwy sposób komercjalizacji itd.) ? Jeżeli tak, to proszę o 
wskazanie wniosków z przeprowadzonej analizy. 
- W przypadku dokonania zgłoszenia patentowego proszę o jego zamieszczenie wraz z opisem wynalazku i stanem techniki  
W trakcie realizacji projektu nawiązano współpracę z firmą X [firma X wyraziła zainteresowanie wynikami 
projektu] i ich zastosowaniem w prowadzonej działalności gospodarczej [produkcji] w zakresie ……. Planowana 
współpraca z firmą X polegać będzie na …. 
lub 
Współpracę nawiązano  z firmą X jeszcze przed rozpoczęciem projektu. Polega ona na …… 
lub 
na obecnym etapie nie nawiązano relacji z biznesem. 
 
Wyniki prac B+R znajdują na poziomie gotowości technologicznej TRL ….  
Oznacza to, że ………….  
Rezultatem projektu jest produkt w postaci ………….  
W celu doprowadzenia do wdrożenia konieczne będą następujące etapy prac: ….   
Ich szacunkowy koszt to…….  
Niezbędny czas:…. 
 
Przeprowadzono wstępną analizę możliwości wdrożenia rezultatu przeprowadzonych badań.  
Rezultat projektu może znaleźć zastosowanie w branży….  
Istnieje [duże, średnie, małe] zapotrzebowanie na opracowany produkt z uwagi na …..  
Rynek docelowy jest [regionalny, krajowy, międzynarodowy].  
Sektor gospodarki - ….; branża - …..   
Według posiadanych informacji rynek podobnych urządzeń/technologii jest wart …..  
Opracowany produkt odpowiada na zgłaszane potrzeby rynkowe w zakresie……..  
Na rynku znane są rozwiązania konkurencyjne: [jakie?, jakich producentów?].  
Nasze rozwiązanie różni się od nich [proszę podać cechy].  
lub  
Nie zaobserwowano podobnych rozwiązań, jednak istnieją produkty/technologie, które odpowiadają 
funkcjonalnie na podobne potrzeby, co nasze rozwiązanie. Są to: ….. ….  
Różnią się one od naszego rozwiązania [czym?].  
Zespół naukowy zainteresowany jest [udzieleniem licencji, sprzedażą praw, dalszym rozwojem przedsięwzięcia w 
ramach uczelni, partnerstwem strategicznym z firmą z branży …, utworzeniem spółki typu spin-off].    
lub 
Dotychczas nie przeprowadzono analizy możliwości wdrożenia przedmiotu badań.  
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Opis stosowania polityk horyzontalnych oraz zagospodarowania 
odpadów powstałych w związku prowadzonymi pracami B+R
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Zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami polega na weryfikacji czy np.:
1) Grantobiorca będzie realizować zadania w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami?
2) przewidziano dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne warunki czy materiały, które pozwolą im korzystać na równych prawach z 
projektu 

Przykład: 

Zasada niedyskryminacji kobiet i mężczyzn polega na weryfikacji czy np.:
1) będą stosowane elastyczne formy zatrudnienia w celu godzenia życia zawodowego z prywatnym
2) nie występują różnice w płacach kobiet i mężczyzn na równoważnych stanowiskach,
3) stosuje się język równościowy

Zasada zrównoważonego rozwoju polega na weryfikacji czy np.:
1) realizacja większości działań odbywa  się zdalnie: wysyłanie korespondencji pocztą elektroniczną,  zdalnie  wypracowywanie
pomysłów,  omawianie   i wdrażanie spraw organizacyjnych, a także utrzymywanie kontaktów z członkami zespołu merytorycznego, 
wykonawcami,
2) utylizacja odpadów odbywa się w miejscu realizacji projektu, co ogranicza dojazdy i koszty środowiskowe z tym związane z używaniem 
w produkcji materiałów nadających się w pełni do recyklingu (np. terminali, opakowań itp.)
3) dokonuje się zakupów ekologicznych produktów potrzebnych do realizacji projektu (np. energooszczędnych urządzeń 
elektronicznych)
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Pytania
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System on-line - zmiany

R
S

L
B

iW

P
O

T
R

Z
E

B
Y

Wybór rodzaju sprawozdania bezpośrednio  w formularzu
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System on-line - zmiany
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Możliwość dodania wydatku o wartości ujemnej (storno/faktura korygująca)
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Zapraszamy do kontaktu
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Dział Grantów Podkarpackiego Centrum Innowacji: programgrantowy@pcinn.org

1. Opiekunowie projektów PRZ/Specjaliści ds. rozliczeń Programu Grantowego:

Igor Zięba (PRZ/PWSTE, 
KPU/SYSTEM ON-LINE) 

• 504 238 116
• i.zieba@pcinn.org

Joanna Gumienna 
(PRZ)

• 515 410 773
• j.gumienna@pcinn.org

Izabela Chomińska 
(PRZ)

• 504 238 276
• i.chominska@pcinn.org

Agnieszka Kurdziel 
(UR)

• 798 870 443
• a.kurdziel@pcinn.org

Aldona Murias (UR)

• 798 870 452

• a.murias@pcinn.org

Barbara Nowak 
(UR/WSIiZ) 

• 515 410 770

• b.nowak@pcinn.org

mailto:i.zieba@pcinn.org
mailto:j.gumienna@pcinn.org
mailto:i.chominska@pcinn.org
mailto:a.kurdziel@pcinn.org
mailto:a.murias@pcinn.org
mailto:b.nowak@pcinn.org
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Zapraszamy do kontaktu
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Dział Rozwoju Technologii Podkarpackiego Centrum Innowacji

Specjaliści ds. Rozwoju Technologii :

Sławomir Chrobak

• 798 870 499 

• s.chrobak@pcinn.org

Radosław Krajewski

• 798 870 498

• r.krajewski@pcinn.org

mailto:s.chrobak@pcinn.org
mailto:r.krajewski@pcinn.org


100 000 000 PLN



Zapraszamy do współpracy! 


