
Weryfikacja i potwierdzenie zgodności wniosków o objęcie projektu 
o finansowanie przez komórki wewnętrzne podkarpackich Uczelni

Rzeszów, dn. 11.08.2021 r.



Kryterium formalne nr 2

• zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, na dzień złożenia wniosku przez Uczelnię do PCI (status 
wniosku przesłano do PCI) konieczne jest potwierdzenie w systemie spełniania m.in. kryterium 
formalnego nr 2:

• 1) Lider/składający projekt jest zatrudniony w Uczelni na podstawie umowy o pracę a także
2) Równocześnie w okresie realizacji projektu Lider Zespołu będzie posiadał status pracownika 
badawczego lub badawczo-dydaktycznego

Potwierdzenie spełniania ww. kryterium następuje w formie oświadczenia Uczelni poprzez przesłanie do 
PCI wniosku do oceny formalnej za pośrednictwem systemu on-line (odpowiada za to Centrum Transferu 
Technologii danej uczelni lub inna wyznaczona przez władze komórka organizacyjna).

Spełnianie powyższych warunków (zatrudnienie Lidera na podstawie umowy o pracę na dzień 
złożenia wniosku oraz na stanowisku pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego na czas 
realizacji projektu) może być przedmiotem ewentualnej kontroli ze strony PCI na etapie realizacji 
projektu.



Kryterium formalne nr 3

Należy zwrócić uwagę na poniższe formy zatrudnienia 



Procedura przekazania wniosków do oceny formalnej

Rekomenduje się przekazanie Wniosków z CTT do PCI (wniosek będzie miał status: Przesłano do 

PCI) →w terminie 24.08-30.08.

Istnieje możliwość przesłania do wniosku z CTT do PCI przed datą 24.08.2021 r.



Procedura przekazania wniosków do oceny formalnej

Potwierdzenie złożenia wniosku możliwe jest do wygenerowania 
po przesłaniu Wniosku do PCI, co do zasady w terminie 24.08-30.08 (lub też . 31.08-06.09) ale wtedy 

powinien być to czas przeznaczony na złożenie potwierdzeń złożenia wniosków do PCI (w wersji 
elektronicznej/skan).

Istnieje możliwość przesłania do wniosku z CTT do PCI przed datą 24.08.2021 r – a tym samym 
wygenerowania potwierdzenia złożenia wniosku wcześniej.



Procedura przekazania wniosków do oceny formalnej

W przypadku złożenia ostatniego wniosku 30.08 w terminie do 06.09 powinny zostać dostarczone do PCI skany ww. 
potwierdzeń.

Należy uważać na datę przesłania ostatniego wniosku- od tej daty liczony jest termin 5 dni roboczych na przekazanie 
potwierdzeń złożenia wniosków. 

Rekomenduje się przesłanie jednego skanu potwierdzenia złożenia wniosku wraz z podpisami Lidera oraz wszystkich członków 
Zespołu naukowego.

Istnieje możliwość przesłania kliku skanów potwierdzenia złożenia wniosku dla każdego z członków Zespołu osobno.



Procedura przekazania wniosków do oceny formalnej



Procedura przekazania wniosków do oceny formalnej



Najczęściej popełniane błędy –
kumulowanie wynagrodzeń w jednym wydatku

ŹLE



DOBRZE



Najczęściej popełniane błędy – podanie w uzasadnieniu wydatku 
kwot i zakresu obowiązków

ŹLE



Najczęściej popełniane błędy – podanie w uzasadnieniu wydatku 
kwot i zakresu obowiązków

DOBRZE



Najczęściej popełniane błędy – podanie w uzasadnieniu wydatku 
kwot i ilości materiałów

ŹLE



Najczęściej popełniane błędy – podanie w uzasadnieniu wydatku 
kwot i ilości materiałów

DOBRZE



Najczęściej popełniane błędy – koszty ochrony międzynarodowej 
ujęte w harmonogramie finansowym



Najczęściej popełniane błędy – podpięcie ofert/cenników 
stanowiących podstawę szacowania



Najczęściej popełniane błędy – błędne przyporządkowanie 
kategorii kosztu





Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach 
poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań
- zakres EFRR



Wydatki niekwalifikowalne – przykłady



Wydatki niekwalifikowalne – przykłady



Z uzasadnienia kosztów wynika, że dotyczą one kategorii "Wynagrodzenie osób zaangażowanych
bezpośrednio w realizację Projektu„ - a kategoria jaką wskazano to "Nabycie/ opracowanie usług
niezbędnych do realizacji prac badawczo-rozwojowych



W uzasadnieniu wydatku wskazano, że koszty te dotyczą zakupu szkła laboratoryjnego i 
drobnych materiałów eksploatacyjnych. Natomiast w nazwie pozycji wskazano tylko zakup 
szkła laboratoryjnego



Zbyt szczegółowe wyspecyfikowanie materiałów

ŹLE



Zbyt szczegółowe wyspecyfikowanie materiałów

DOBRZE



Z kim rozmawiać?

Podkarpackie Centrum Innowacji - Dział Grantów

1. Zasady naboru i dokumentacja konkursowa:

- Kinga Świder – Specjalista ds. rozliczeń Programu grantowego tel. 515 410 769

- Aldona Murias - Specjalista ds. obsługi Programu grantowego tel. 798 870 452

2. Kwestie techniczne związane z systemem on-line:

- Beata Krasnopolska - Specjalista ds. obsługi Programu grantowego tel. 798 870 443

3. Doradztwo dla naukowców z zakresu finansowania projektów B+R:

- Radosław Krajewski – Specjalista ds. Rozwoju technologii tel. 798 870 498 

- Sławomir Chrobak - Specjalista ds. Rozwoju technologii tel. 798 870 499

- e-mail: ProgramGrantowy@pcinn.org

mailto:programgrantowy@pcinn.org


100 000 000 PLN



Thank you!


