
 
 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  
i raportu z realizacji  mikroprojektu w MS2014+ 

 

stan: 7.12.2016 r. /korekta 30.12.2016/ 
 

Niniejsza instrukcja w obecnej wersji ma służyć pomocą głównie tym beneficjentom, których projekty zostały już 
zakończone i którzy powinni rozpocząć rozliczanie projektów. Termin dla złożenia Zestawienia dokumentów 
oraz Raportu częściowego wynosi 30 dni kalendarzowych od zakończenia rzeczowej realizacji projektu 
wskazanej we wniosku i umowie o dofinansowanie, a jeżeli ten termin nie mógł być dochowany ze względu na 
brak technicznych możliwości dokonania rozliczenia w MS2014+ (jak miało to miejsce dotychczas) – to termin 
30-dniowy będzie liczony od dnia uzyskania przez beneficjenta technicznej możliwości dokonania rozliczenia. 
Owa techniczna możliwość to z jednej strony uruchomienie w MS2014+ modułu dot. wnioskowania o płatność i 
raportowania dla mikroprojektów (co już nastąpiło, a opublikowanie niniejszej instrukcji jest tego emanacją) 
oraz od doprowadzenia przez Zarządzającego FM (Euroregion Nysa) w systemie administracyjnym MS2014+ 
wniosku o dofinansowanie danego beneficjenta do stanu, w którym na  koncie projektowym pojawią się aktywne 
zakładki rozliczeniowe – w odniesieniu do poszczególnych projektów, które zostały już zakończone będzie to 
sukcesywnie dokonywane w ciągu najbliższych dni i poszczególni beneficjenci będą o tym indywidualnie 
informowani. Mając jednak na uwadze, że wybrane kwestie zw. z rozliczaniem projektu przedstawione w nin. 
instrukcji nie są w pełni rozstrzygnięte, w przypadku zawnioskowania przez Beneficjenta o wydłużenie terminu 
złożenia rozliczenia, Zarządzający FM będzie w początkowym okresie uwzględniał takie wnioski i wydłużał, do 
rozsądnego, termin złożenia rozliczenia. 
 

Instrukcja została opracowana w oparciu o instrukcję z dn. 1.12.2016 r., dla „dużych projektów” z którą można 
zapoznać się  (nieobowiązkowo) na stronie: http://www.cz-pl.eu/Wniosky-o-platnosc-i-raporty-z-realizacji.html.  
Zrzuty ekranu („printscreeny”), które ilustrują niniejszy dokument zostały wykonane w większości z testowej 
wersji MS2014+ (https://mseu-sandbox.mssf.cz/ ). Rzeczywiste nazwy  zakładek, pól wyboru, itp. mogą 
nieznacznie różnić się od przedstawionych w nin. dokumencie (ponadto – co zasygnalizowano  w dalszej części 
instrukcji – niektóre zakładki prawdopodobnie zostaną usunięte… co generalnie jest dobrą wiadomością dla 
Beneficjentów). Brak jest jeszcze wiążących ustaleń ws. załączników do Wniosku o płatność i Raportu końcowego 
(składanych w II etapie rozliczenia) a także tego, czy Raport końcowy ma być jedno-, czy dwujęzyczny. Docelowa 
wersja instrukcji zostanie udostępniona po wyjaśnieniu wszystkich nierozstrzygniętych kwestii z udziałem 
Zarządzającego FM, Instytucji Zarządzającej (MRR RCz), Instytucji Krajowej (MR RP) i Kontrolera (DUW). 
Przewidujemy opublikowanie docelowej instrukcji w styczniu 2017 r. 
 

Istotną różnicą dot. rozliczeń mikroprojektów w stosunku do poprzedniego okresu programowego (2007-2013) 
jest dwuetapowy charakter wnioskowania o płatność / raportowania. Dotyczy to wszystkich typów 
mikroprojektów – zarówno typu A, dla których dwuetapowość jest uzasadniona (częściowe wnioski o płatność i 
częściowe sprawozdania są sporządzane osobno przez każdego partnera projektowego, są zatwierdzane 
oddzielnie po stronie polskiej i czeskiej a następne wspólny wniosek o płatność / sprawozdanie sporządza partner 
wiodący  i jest on zatwierdzany przez Zarządzającego FM / Kontrolera po stronie partnera wiodącego) - jak i 
także, co może nieco dziwić, projektów typu B i C. W obecnym systemie w pierwszym etapie rozliczenia każdy 
beneficjent – niezależnie od typu realizowanego mikroprojektu - wypełnia w MS2014+ Zestawienie 
dokumentów oraz Raport częściowy, następnie Zarządzający FM oraz Kontroler (Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki) weryfikują te dokumenty i po ich sprawdzeniu, ewentualnych poprawkach i zatwierdzeniu 
Beneficjent będzie mógł sporządzić właściwy Wniosek o płatność (w większości dane będą automatycznie 
skopiowane z Zestawienia dokumentów) oraz Raport Końcowy (do którego trzeba będzie wprowadzić 
dodatkowe informacje / załączniki, których w Raporcie częściowym nie było). Wniosek o płatność i Raport 
końcowy będą następnie weryfikowane i zatwierdzane przez Zarządzającego FM / Kontrolera. Wg wyjaśnień 
Instytucji Zarządzającej taka procedura wynika z uwarunkowań systemu informatycznego, w którym wszystkie 
mikroprojekty są administrowane tak samo jak wspólnie finansowane „duże” projekty, w których z definicji 
występuje co najmniej dwóch partnerów, każdy z oddzielnym budżetem. 
 
 

http://www.cz-pl.eu/Wniosky-o-platnosc-i-raporty-z-realizacji.html
https://mseu-sandbox.mssf.cz/


 

I  etap rozliczenia mikroprojektu 
 

1. Zestawienie dokumentów  
 

Pierwszym krokiem do stworzenia docelowego Wniosku o płatność jest sporządzenie Zestawienia 
dokumentów. Odpowiednią zakładkę znajdziemy w menu po lewej stronie:  
  

 
 
 
Po kliknięciu na tę zakładkę i jej otwarciu należy kliknąć w menu przycisk Założyć zestawienie („założyć nową”), 
dzięki czemu zostanie wygenerowane (nowe) zestawienie – wskazany będzie też stan zestawienia: 
„Rozpracowana”:  
 

 
 
 



Klikając na zestawienie (w odróżnieniu od powyższego printscreenu w Państwa nowo-założonym wykazie będzie 
tylko jedno zestawienie) przechodzi się do jego szczegółowego widoku - zakładka otwiera się na zestawieniu 
zbiorczym, na podzakładce nazwanej „skumulowany dyżurów” [pozostałe zakładki będą aktywne po zapisaniu 
danych w tej „podzakładce”].  
Jest na niej blok nagłówka i blok danych finansowych. W pierwszym bloku należy wpisać numer 
ewidencyjny/oznaczenie zestawienia – należy wpisać dowolne oznaczenie, które będzie można łatwo 
zidentyfikować, np. xxx-1 (gdzie xxx – to np. akronim nazwy organizacji beneficjenta). Następnie trzeba wybrać 
z listy rozwijanej pozycję skrócona nazwa podmiotu. Wybiera się ją z listy partnerów danego projektu i wyboru 
tego nie można później zmienić :  niezależnie od typu projektu, zawsze należy wybrać nazwę swojej organizacji 
(beneficjenta), a nie partnera czeskiego. Po wprowadzeniu tych danych należy kliknąć Zapisz. 
Kolejnym blokiem są dane finansowe – ale blok ten wypełniany jest dopiero po wypełnieniu kolejnej zakładki 
(SD-1 faktury/rachunki/wpływy), w której należy wprowadzić wymagane dane dla wszystkich faktur (informacja 
o tym na kolejnych stronach) -  gdy te dane z faktur zostaną w tej zakładce wprowadzone, należy powrócić do 
zakładki skumulowany dyżurów i w bloku danych finansowych kliknąć przycisk Konwersja dokumentów 
obecnym kursie, co spowoduje automatyczne przeliczenie wszystkich kwot w zestawieniu z PLN i ew. z CZK na 
EUR przy użyciu obowiązującego kursu (kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego 
Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym sfinalizowanie Zestawienia dokumentów); następnie należy 
kliknąć przycisk Wypełnianie danych z dokumentów dyżurów, co spowoduje zsumowanie wszystkich 
dokumentów (teraz już w EUR) i ich wypełnienie w polu w tym bloku (pola koloru białego zostaną wypełnione 
automatycznie).  
 
Jeżeli w projekcie przewidziano koszty wyliczane ryczałtowo, należy uzupełnić także szare pole pn. Wykazywane 
inne wydatki ustalone przy pomocy stawki lub ryczałtu. Przypominamy, że ryczałtowo mogą być rozliczane 
koszty personelu (o ile zostało to  uwzględnione w umowie o dofinansowaniu! – do 20% kosztów bezpośrednich) 
oraz muszą być rozliczane koszty pośrednie (15% od kosztów personelu), o ile zostały przewidziane w projekcie 
i wskazane w par. 4, pkt 5 h umowy o dofinansowanie. Sumę kosztów ryczałtowych należy obliczyć samodzielnie 
– wyliczając ją od sumy wydatków bezpośrednich wyliczonej automatycznie w polu Wydatki kwalifikowalne; 
ryczałtowe koszty personelu  należy wyliczyć wskaźnikiem procentowym określonym w paragrafie 4, pkt 5 g 
umowy o dofinansowaniu; ryczałtowe koszty pośrednie – zawsze jako 15% - należy wyliczyć od wcześniej 
obliczonych ryczałtowych kosztów personelu albo od faktycznie poniesionych kosztów personelu (w przypadku 
gdy umowa o dofinansowanie przewiduje rozliczanie kosztów personelu w oparciu o wydatki rzeczywiście 
poniesione).  
Tak obliczoną kwotę kosztów ryczałtowych należy wpisać w polu Wykazywane inne wydatki ustalone przy 
pomocy stawki lub ryczałtu. W celu doliczenia wartości wprowadzonej w polu Wykazywane inne wydatki 
ustalone przy pomocy stawki lub ryczałtu należy nacisnąć przycisk Wypełnianie danych z dokumentów 
dyżurów. Aby zapisać dane należy kliknąć Zapisz: 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SD-1 Dokumenty księgowe/podatkowe („SD-1 faktury/rachunki/wpływy) 
Górna tabela w tej zakładce zawiera zestawienie wszystkich dokumentów / faktur  z podstawowymi danymi – 
kolejne wiersze w tabeli będą pojawiać się sukcesywnie w miarę wprowadzania do zestawienia kolejnych faktur. 
Jeśli pozycji jest więcej niż zmieści się na jednej stronie (standardowo ustawiona na 25 wierszy, max. 50 wierszy 
na stronę), można przechodzić między poszczególnymi stronami używając przycisków na dole tego bloku.  
 
a) Wprowadzanie danych dotyczących dowodów księgowych / faktur. 
 
Za pomocą przycisku Nowy  zakładany jest nowy dokument służący wprowadzaniu danych dotyczących danej 
faktury, pozostałe przyciski na tej poziomej belce służą kopiowaniu danych danej faktury (Kopiuj), ewentualnie 
usuwaniu dokumentu z zestawienia (Usuń). Za pomocą przycisku Zapisz zapisuje się aktualnie wypełnione dane 
dla faktury, ewentualnie za pomocą przycisku Anuluj można usunąć niezapisane dane dla faktury – ale sam wpis 
(„zarezerwowane” miejsce w zestawieniu dla tego dokumentu) zostaje zachowany. 
  
Dla każdego dokumentu należy wypełnić szereg (żółtych) pól, które są obowiązkowe (w przypadku dwóch 
żółtych pól, jeśli dane nie dotyczą danego wydatku należy odhaczyć okienka „nie dotyczy”). Dla każdej faktury 
należy wybrać/uzupełnić: 
- linię budżetową, której dotyczy dany dokument – z listy rozwijanej należy wybrać linię budżetową, której 
dotyczy faktura, zgodnie z budżetem projektu [na liście rozwijanej są numery linii – 1.1.1 (koszty personelu), 
1.1.2 (wydatki biurowe..)…. do 1.1.7 (wydatki na przygotowanie wniosku)… niestety, tylko w j. czeskim],  
-  walutę (wystawienia) dokumentu – najczęściej będzie to PLN, czasem CZK, sporadycznie zapewne EUR, kwoty 
w PLN i CZK będą automatycznie przeliczone na EUR. Ostateczne przeliczenie zostanie przeprowadzone przed 
sfinalizowaniem zestawienia; [w przypadku, gdy dokument wystawiono w walucie innej aniżeli CZK, PLN lub EUR, 
w wykazie wydatków należy wpisać walutę krajową w wysokości podanej na wyciągu bankowym]. W przypadku 
zapłaty w kilku ratach należy całą kwotę wydatku wpisać w jednej pozycji i podać tylko ostatnią datę zapłaty (np. 
w przypadku listy płac za dany miesiąc – datę zapłaty ostatniej pochodnej); 
- kwotę netto dokumentu (w przypadku wynagrodzeń wartość wynagrodzenia brutto); 
- kwotę VAT dokumentu (w przypadku wynagrodzeń zawsze 0,00); 
- numer dowodu księgowego w ewidencji księgowej beneficjenta; 
- daty: wystawienia faktury, sprzedaży i zapłaty wydatku; datą zapłaty dokumentu jest data obciążenia rachunku 
bankowego (data z potwierdzenia wykonania przelewu), data potwierdzenia odbioru gotówki, data rozchodu 
środków pieniężnych z kasy (z RK lub KW). W przypadku, gdy pracownik otrzymał od instytucji beneficjenta 
zaliczkę na poniesienie wydatków związanych z projektem, datą poniesienia wydatku jest data faktycznej zapłaty 
faktury/rachunku.  
-  nazwę dostawcy (sprzedającego); 
- Regon (wzgl. NIP lub PESEL w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej). 
Jeśli dokument jest powiązany z jakąś umową, która jest wymieniona w projekcie, wpisuje się jej numer, 
ewentualnie zakreśla się pole nie dotyczy. Podobnie jest w przypadku przetargu. Jeśli dokument dotyczy jakiegoś 
przetargu, należy go wybrać z listy. Jeśli nie, należy zaznaczyć, że nie dotyczy.  
 
W ostatnim bloku danych należy podać, jaka część kwoty dokumentu jest rozliczana w ramach projektu 
zestawienia – w rozbiciu na kwotę netto i VAT (w większości projektów będą to te same kwoty netto i VAT, co 
wpisane wcześniej, ale mogą mieć miejsce sytuacje, w których jedynie część kwoty faktury /np. wybrana pozycja/ 
jest kosztem kwalifikowalnym, albo sytuacja, w której cały VAT jest niekwalifikowalny) i opisać wydatek za 
pomocą bardzo krótkiego tekstu (poniżej górna część wyświetlanej strony zakładki): 



 
 
Przypominamy, że dla wydatków rozliczanych na zasadzie ryczałtu nie wolno wprowadzać do zestawienia 
jakichkolwiek pozycji / danych dot. tych kosztów (list płac, umów o dzieło w przypadku kosztów personelu, 
wydatków na materiały biurowe. itp.), ani rzecz jasna wgrywać jakichkolwiek dokumentów z tym związanych. 
Dowody księgowe związane z wydatkami ryczałtowymi nie będą przedmiotem jakiejkolwiek kontroli 
Zarządzającego FM / Kontrolera. 
 
Pod zestawieniem znajduje się przycisk Export – umożliwia on transfer danych do pliku w Excelu. Po kompletnym 
wypełnieniu danych dla wszystkich faktur należy kliknąć na ten przycisk, po wygenerowaniu zestawienia 
wydatków w Excelu zapisać ten plik na komputerze, a w kolejnym kroku wgrać go jako załącznik do Zestawienia 
dokumentów (w zakładce Załączniki). Funkcja Export może też być przydatna w specyficznych sytuacjach, gdy 
np. koszty osobowe są rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych – wówczas powstaje pewien problem 
techniczny, jak najłatwiej obliczyć ryczałt na koszty pośrednie: mając zestawienie wszystkich kosztów 
wyeksportowane do Excela można w nim stosunkowo łatwo podsumować wszystkie koszty osobowe z linii 
budżetowej 1.1.1 (plik w Excelu zawiera zestawienie wskazujące m.in. na linię budżetową i kwotę w EUR każdego 
wydatku) i od tej sumy wyliczyć 15%. 
 
b) Wgrywanie załączników (obowiązuje dla każdej pozycji). 
  
Do każdego wprowadzonego dokumentu należy wgrać następujące załączniki: 
 – zeskanowany oryginał faktury/rachunku/listy płac (optymalnie, jeśli plik ze skanem faktury będzie zawierał 
obie strony faktury; jeżeli używany przez Państwa skaner umożliwia jedynie skanowanie i zapisywanie 
pojedynczych stron /każda skanowana strona to odrębny 1 skan = odrębny 1 plik/, to w polu nazwa dokumentu 
należy podać w nazwie kolejność części dokumentu /np. ”faktura xxx – 1”/, w kolejnym wgranym pliku ze skanem 
drugiej strony tej samej faktury należy w polu nazwa dokumentu podać kolejny numer [dalszej części 



dokumentu]  – np. „faktura xyz – 2”/; podobna zasada obowiązuje także dla pozostałych wgrywanych 
dokumentów) 
- zeskanowany dowód płatności (np. skan przelewu, a w przypadku wynagrodzeń rozliczanych na podst. 
rzeczywiście poniesionych kosztów, a nie na zasadzie ryczałtu: dowody zapłaty wynagrodzenia netto 
i pochodnych US i ZUS), 
- ew. inne dodatkowe dokumenty dotyczące danej faktury (np. skan umowy, zlecenia, itp. – o ile były 
sporządzane), 
- skan folderu, plakatu, zdjęcie upominku z widocznym oznakowaniem spełniającym wymogi promocji, itp. 
ilustrujące wykonane w ramach danego zakupu/usługi materiały. 
 
Dla każdego załącznika należy wypełnić nazwę dokumentu i za pomocą przycisku Przeglądaj (u dołu strony) 
wybrać ze swojego komputera/pamięci zewnętrznej odpowiedni plik. Pola: opis, typ dokumentu i link do 
lokalizacji dokumentu to pola nieobowiązkowe. 
Uwaga: z poleceniem Zapisz należy się wstrzymać do czasu zakończenia wgrywania pliku – w trakcie jego 
wgrywania  w okienku ZAŁĄCZNIK będzie widniał numer GU-491316 (lub podobny), a przycisk Przeglądaj będzie 
blady i nieaktywny… 
 

 
 
… dopiero po kompletnym wgraniu pliku, w tym okienku pojawi się nazwa pliku - taka jak nazwa pliku w Państwa 
komputerze, a przycisk Przeglądaj po prawej stronie okienka będzie znowu aktywny. Dopiero teraz można 
kliknąć Zapisz: 

 



 
 
 
Uwaga 
Wgrywanie plików może być długotrwałe. Zarządzającemu FM zdarzało się, że pojedynczy, większy plik wgrywał 
się 2-3 minuty. Projekt, którego rozliczenie zawiera ok. kilkudziesięciu - stu faktur może przełożyć się na 
konieczność wgrania… kilkuset plików [faktury, dowody płatności, umowy, zdjęcia materiałów promocyjnych, 
etc.]) i samo wgrywanie dokumentów może zająć wiele godzin (podobna sytuacja będzie mieć miejsce w 
przypadku projektow inwestycyjnych, gdzie co prawda faktur będzie mniej - może nawet tylko  jedna - ale za to 
na etapie sporządzania Raportu zbiorczego trzeba będzie wgrać do systemu kompletną, liczącą czasami setki 
stron dokumentację dot. zamówienia publicznego). W zw. z tym sugerujemy też odpowiednie ustawienie 
parametrów skanowania - rozdzielczość powinna zapewnić czytelność dokumentu, ale z reguły nie musi to być 
maksymalna rozdzielczość możliwa do uzyskania na danym skanerze (w praktyce w zupełności powinna 
wystarczyć rozdzielczość ok. 300 dpi, skan czarno-biały). 
Zdajemy sobie sprawę, że także sam proces skanowania dokumentów, nadawania zeskanowanym plikom nazw 
pozwalających na ich identyfikację i segregowania plików na dysku komputera przed ich wgraniem do 
Zestawienia dokumentów będzie czynnością szalenie pracochłonną. Mimo tego prosimy o wykazanie maksimum 
precyzji i uważności przy tych czynnościach – w przypadku gdy np. każda strona dokumentu będzie stanowiła 
odrębny skan/plik i w razie pomyłki, tj. przypisania/wgrania tego pliku do niewłaściwego dokumentu w 
Zestawieniu, odszukanie właściwego skanu przez Zarządzającego FM będzie bez porównania trudniejsze niż w 
przypadku odszukiwaniu kserokopii dokumentu umieszczonej w niewłaściwym miejscu w złożonej „papierowej” 
dokumentacji rozliczeniowej – co zdarzało się w poprzednim, „analogowym” okresie programowym. W skrajnym 
przypadku szukanie wgranego w niewłaściwym miejscu pliku może być równoznaczne z szukaniem 
przysłowiowej igły w stogu... W zw. z tym zastrzegamy, że w przypadku stwierdzenia tego typu problemów z 
odnalezieniem odpowiednich skanów przy danym dokumencie Zarządzający FM będzie zwracał Zestawienie 
dokumentów Beneficjentowi do poprawy / uporządkowania, co oczywiście nie pozostanie bez wpływu na termin 
refundacji.  
Z tych samych względów należy bardzo uważnie sprawdzić przed zeskanowaniem dokumentów poprawność 
opisów faktur -  zarówno opisów wynikających z reguł obowiązujacych w organizacji Beneficjenta (np. 
konieczność złożenia przez szefa organizacji podpisu na pieczątce ‘zatwierdzono do zapłaty’), jak i opisów 
wymaganych przez Program (nie jest ich dużo) – uchybienia w opisach faktur (np. brak numeru projektu na 



fakturze), które skutkować będą koniecznością: uzupełnienia opisów wszystkich załączonych dowodów 
księgowych, ich powtórnego zeskanowania, nazwania plików, załączenia na nowo do Zestawienia… będą  
frustrujące zarówno dla Beneficjenta, jak i Zarządzającego FM (konieczność powtórnego sprawdzania wgranych 
dokumentów). Uwagę zwracać też należy na dokładne ułożenie dokumentu w skanerze tak, by cały obszar 
skanowanej strony dokumentu był widoczny na skanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zestawienie przychodów („planu dochodów”) 
Jeśli w ramach projektu są wykazywane przychody (tzw. Inne przychody pieniężne – patrz rozdz. G Podręcznika 
dla wnioskodawców), należy je wypełnić w tej zakładce. Zestawienie przychodów wypełnia się analogicznie jak 
dokumenty, tylko zakres danych jest bardziej zwięzły. Należy wpisać numer dokumentu z ewidencji księgowej, 
datę zaksięgowania przychodu, wybrać walutę, w której przychód jest wykazywany, wpisać kwotę i opisać rodzaj 
przychodu. Do każdego z wykazywanych przychodów można wgrać jeden lub więcej załączników.  
W przypadku większości projektów - w których brak przychodów, zakładki tej oczywiście nie wypełnia się: 
 

 
 
 

Załączniki  
 
W zakładce Załączniki należy wgrać dokumenty, które dotyczą całego zestawienia: 
 
1. Analityczną ewidencję księgową potwierdzającą zaksięgowanie wszystkich wydatków znajdujących się w 
zestawieniu wydatków; 
 
2. Zestawienie wydatków „wyeksportowanych” do pliku w Excelu, o którym mowa wyżej przy omawianiu 

zakładki SD-1 Dokumenty księgowe/podatkowe („SD-1 faktury/rachunki/wpływy); 
 
3. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (plik ze wzorem nin. oświadczenia należy pobrać ze strony 

Euroregionu Nysa, wzgl. skopiować treść poniższego oświadczenia do osobnego dokumentu, wypełnić, 
wydrukować, podpisać, zeskanować i wgrać): 

 
 
 
 
 
 



Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 

 
Dotyczy mikroprojektu: ……………………………………………………………..…. (wpisać nr i tytuł mikroprojektu)  

W związku z rozliczeniem ww. projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Fundusz Mikroprojektów 

w Euroregionie Nysa  - oświadczam, że [odznaczyć opcję „1” lub „2; w przypadku wybrania opcji „1” odznaczyć 

dodatkowo odpowiedni akapit i wypełnić – gdzie dotyczy]:  

1.  podatki i inne opłaty, w szczególności od towarów i usług (VAT) zostały faktycznie poniesione oraz nie 
mamy prawnej, choćby potencjalnej możliwości ich odzyskania /*;  

oświadczam jednocześnie, że: 

 nie działamy w projekcie jako podatnik VAT (projektowi nie towarzyszą żadne przychody - zakupione towary, 
usługi lub środki trwałe nie są wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej, bądź w projekcie nie występuje 
bezpośredni i bezsprzeczny związek pomiędzy zakupionymi towarami, usługami lub środkami trwałymi a 
czynnościami opodatkowanymi – dlatego nie mamy prawa do odliczenia); 

 jesteśmy zwolnieni podmiotowo z podatku VAT w związku z tym, że wartość  sprzedaży nie przekroczyła 
łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług; 

 wykonujemy wyłącznie czynności zwolnione z VAT; 

 wykonujemy czynności opodatkowane, ale pewne zakupy, wskazane w pozycjach zestawienia dokumentów 
nr: ………………. są  wymienione w art. 88 uptu jako zakupy nie dające prawa do odliczenia. VAT zawarty w tych 
zakupach jest kosztem kwalifikowalnym, natomiast w pozostałych zakupach daje się odliczać i nie jest kosztem 
kwalifikowalnym; 

 wykonujemy zarówno czynności opodatkowane jak i zwolnione z VAT; kosztem kwalifikowalnym jest 

wyłącznie podatek VAT służący czynnościom zwolnionym z VAT/**; realizując powyższy projekt możemy 

odzyskać poniesiony podatek VAT związany z jego realizacją w wysokości ………..…. EUR, ze względu na ………..…… 

[podać podstawę]; pozostały podatek VAT, w wysokości …………. EUR nie może być odzyskany ze względu na 

…………………… [podać podstawę];  

Jednocześnie zobowiązujemy się do zwrotu refundowanego w ramach ww. projektu poniesionego podatku VAT, 

jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez naszą organizację. 

2.  jesteśmy podatnikiem VAT i VAT nie jest w ww. projekcie kosztem kwalifikowalnym. 
 
/* Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli 
faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa. 
/** Jeśli podatek VAT zapłacony w związku z dokonaniem wydatku kwalifikowalnego może być częściowo odzyskany, to kwalifikowalna 
jest ta część podatku VAT, która nie może zostać odzyskana. Z sytuacją taką mamy do czynienia w przypadku, gdy Beneficjent dokonuje 
zarówno czynności zwolnionych, jak i czynności opodatkowanych VAT. Powinien on wówczas przyporządkować naliczony VAT odnośnie 
dokonywanych przez siebie czynności do trzech grup: 

1. naliczonego VAT, wynikającego z wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia podatku 

naliczonego - podatek ten w całości podlega odliczeniu (a więc nie może być wydatkiem kwalifikowalnym) 

2. naliczonego VAT, wynikającego z wykonywani a czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku 

naliczonego - podatek ten w całości nie podlega odliczeniu (a więc może być uznany za wydatek kwalifikowalny) 

3. naliczonego VAT, związanego zarówno z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia podatku 

naliczonego, jak również z czynnościami, w związku z którymi prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje – w tym 

przypadku Beneficjent powinien dokładnie wyodrębnić część kwoty podatku naliczonego, która nie może podlegać odliczeniu. 

Tylko ta część podatku może być uznana za kwalifikowalną. Jeżeli takie wyodrębnienie nie jest możliwe i beneficjent może 

określić kwotę podatku naliczonego jedynie wg art. 90 uptu (tzw. proporcją sprzedaży)-wówczas podatek VAT nie może być 

uznany za wydatek kwalifikowalny. 

 

 Data 
 Imię i nazwisko, funkcja osoby upoważnionej do zaciągania 
zobowiązań w imieniu beneficjenta / partnera [pieczęć i podpis] 

  



 

 
4. Oświadczenie Beneficjenta o treści (plik ze wzorem nin. oświadczenia należy pobrać ze strony Euroregionu 
Nysa, wzgl. skopiować treść poniższego oświadczenia do osobnego dokumentu, wypełnić, wydrukować, 
podpisać, zeskanować i wgrać): 
 
Oświadczenie Beneficjenta / Partnera 
 
Dotyczy mikroprojektu: ………………………………………………………… (wpisać nr i tytuł mikroprojektu)  
 
Jako beneficjent dofinansowania oświadczam, że 

1. wszelkie poniesione wydatki są zgodne z aktem prawnym o udzieleniu/przekazaniu dofinansowania 
(Decyzją w sprawie udzielenia dofinansowania / Umową o dofinansowaniu projektu),  

2. Zestawienie dokumentów oparte jest na faktycznie poniesionych wydatkach (z wyjątkiem wydatków 
uwzględnionych w ramach uproszczonego wykazywania wydatków),  

3. nie złożyłem/am ani nie złożę tego samego dokumentu do refundacji w ramach innego programu aniżeli 
Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska,  

4. w trakcie realizacji projektu przestrzegane były zasady dotyczące pomocy publicznej, ochrony środowiska 
oraz wyrównywania szans i zapobiegania dyskryminacji, 

5. w trakcie realizacji projektu były przestrzegane zasady dotyczące zlecania zamówień publicznych, 

6. wszystkie transakcje są wiernie odzwierciedlone w ewidencji księgowej, a kopie wszystkich dokumentów 
są zgodne z oryginałem (w przypadku uproszczonego wykazywania wydatków nie ma obowiązku składania 
do kontroli oryginałów lub kopii wszystkich dokumentów),  

7. nie mam zaległości wobec organów administracji publicznej (tj. niezapłacone podatki i odsetki, 
niezapłacone składki ubezpieczeniowe i odsetki z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, 
składki i odsetki z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz składki na państwową politykę zatrudnienia RCz 
(Fundusz Pracy RP), płatności za naruszenie dyscypliny budżetowej lub inne nieuregulowane zobowiązania 
finansowe z tytułu innych projektów współfinansowanych z budżetu UE.  

 

 Data 
 Imię i nazwisko, funkcja osoby upoważnionej do zaciągania 
zobowiązań w imieniu beneficjenta / partnera [pieczęć i podpis] 

    
 

Wgrywanie załączników odbywa się w sposób analogiczny do wcześniej opisanego: 
 



 
 
 
 

Podpisanie cząstkowego zestawienia dokumentów („podpis cząstkowego zestawienia 
dokumentów”) 
Zakładka ta aktywuje się dopiero wówczas, gdy zestawienie jest sfinalizowane. Finalizację przeprowadza się za 
pomocą przycisku w górnej części strony. Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie kontroli (przycisk „kontrola”) 
i jeśli kontrola nie wykaże żadnych błędów, Zestawienie można finalizować.  



Gdy zestawienie zostanie sfinalizowane, aktywuje się zakładka Podpis cząstkowego zestawienia dokumentów, 
gdzie można zobaczyć wersję do druku zestawienia i za pomocą pieczęci podpisu skarbowego („kotylion” po 
lewej stronie)  można podpisać zestawienie podpisem elektronicznym. Podpis może być wprowadzony jedynie 
przez użytkownika projektu z rolą sygnatariusza, po zalogowaniu z konta tego użytkownika.  Uwaga 1: 
Beneficjent musi na tym etapie posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny. Zarządzający FM nie może 
podpisać tego dokumentu na podstawie  pełnomocnictwa – co było możliwe tylko na etapie składania wniosku 
o dofinansowanie.  Uwaga 2:  w projektach typu A każdy partner może podpisywać dokumenty wyłącznie za 

siebie.                
 
Istnieją trzy warianty podpisu. Zależnie od typu, który Państwo używają, należy wybrać podpis na karcie lub 
tokenie,  podpis zapisany w systemie („repozytorium systemowe”), lub tylko na pliku. Sposób podpisywania jest 
poza tym identyczny jak w przypadku podpisywania Wniosku o dofinansowanie.  
Po podpisaniu, zestawienie jest automatycznie przekazywane Zarządzającemu FM / Kontrolerowi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Raport częściowy z realizacji („poszczególny raport z realizacji”)  
 
Uwaga: bez sfinalizowanego i podpisanego Zestawienia dokumentów omówionego w poprzednim rozdziale 
niemożliwe będzie sfinalizowanie i podpisanie Raportu częściowego.  
 
W celu wygenerowania raportu należy kliknąć  zakładkę Sprawozdanie z realizacji w menu po lewej stronie:  
 

 
  
a następnie kliknąć w menu Założyć nowy Raport/Informację („założyć nowe sprawozdanie/informację”):  
W ten sposób zostanie automatycznie założony nowy raport z realizacji:  
 

   
 
… a w tle zostanie uruchomione generowanie raportów częściowych.  Ich wygenerowanie może trwać do kilku 
minut. Raport częściowy, który należy na tym etapie rozliczenia wypełnić uaktywnia się po kliknięciu  w lewym 
menu przycisku  Cząstkowe raporty z realizacji („poszczególny raport z realizacji”). Należy na niego kliknąć i 
wybrać jeden z dwóch raportów, które się pojawią – należy wybrać raport z nazwą swojej organizacji / 



beneficjenta (drugi „raport” będzie miał skróconą nazwę organizacji partnera czeskiego). Po kliknięciu na raport 
z nazwą swojego podmiotu pojawi się właściwy formularz raportu częściowego z realizacji, który należy kliknąć: 
 

 
 
Raport częściowy z realizacji zawiera kilka zakładek:  

 
Informacje o raporcie („informacje na temat wiadomości”)  
W polu Zestawienie dokumentów należy z listy zestawień wybrać sfinalizowane i podpisane wcześniej 
Zestawienie dokumentów, które będzie składane z Raportem częściowym. Na liście znajdą się wszystkie 
Zestawienia, które dotychczas nie zostały powiązane z żadnym raportem częściowym i które nie są 
sfinalizowane. Należy też wypełnić dane osoby odpowiedzialnej za wypełnienie raportu.  
 

 



Informacje o problemach  („identyfikacja problemu”) 
W tej zakładce można opisać ewentualne problemy, które wystąpiły w trakcie realizacji projektu. We wpisach 
należy skrótowo wskazać problem (Identyfikacja problemu), opisać na czym polegał (Opis problemu) i wyjaśnić 
jak został rozwiązany (Rozwiązanie ze strony beneficjenta). Problemów może być oczywiście więcej niż jeden - 
za pomocą przycisku Nowy zakłada się kolejny wpis.  
 

 
 

Opis  
W tej zakładce należy opisać, czy projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami, czy kluczowe parametry 
zostały osiągnięte (liczba działań, uczestnicy, itp.). 
 

 
 
 



Informacje o przychodach („przychody”) 
W tej zakładce należy wskazać przychody (oraz koszty operacyjne zw. z uzyskaniem przychodów), o ile powstały 
przy realizacji projektu. Pole „Dochód zgodnie z art. 61” beneficjent wypełnia wówczas, gdy jego projektu 
dotyczą przychody zgodnie z art. 61 rozporządzenia ogólnego (bliżej patrz rozdz. G Podręcznik dla 
wnioskodawców) oraz w przypadku, gdy już w czasie realizacji projektu powstały przychody operacyjne. 
Beneficjent wypełnia pole „Inne przychody”, jeśli w projekcie doszło do powstania przychodów, które nie mają 
charakteru przychodów zgodnie z art. 61 rozporządzenia ogólnego (patrz rozdz. G Podręcznika dla 
wnioskodawców). Kwoty należy wypełnić w EUR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. [Inne przychody 
finansowe są wykazane indywidualnie, także w Zestawieniu dokumentów w zakładce Planu dochodów].  
 

 
 
 
 



Wskaźniki („wskaźniki-beneficjent”) 
Zakładka wypełniana jest wyłącznie w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany w osiągniętych wartościach wskaźników 
projektowych. Z uwagi na specyfikę wskaźników produktu i rezultatu stosowanych w mikroprojektach, sytuacje, 
w których może dojść do zmiany wartości wskaźników a tym samym wymagające wypełniania tej zakładki będą 
wyjątkowo sporadyczne – w przypadku wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z Zarządzającym FM. 
W górnej tabelce znajduje się wykaz wszystkich wskaźników, które zostały wskazane we wniosku projektowym. 
Jeśli w którymś z nich trzeba wykazać zmianę, należy oznaczyć dany wskaźnik i nacisnąć przycisk Raport 
zmian/dodatek. W ten sposób zostanie stworzony wpis o zmianie. Opisując zmianę należy wskazać, o ile wartość 
wskaźnika się zmieniła i od kiedy:  
 

 
 
 

Kluczowe działania  
Tak samo jak w przypadku wskaźników, zakładkę należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji 
projektu doszło do istotnej zmiany w działaniach kluczowych. Należy wówczas wybrać / kliknąć właściwe 
działanie i nacisnąć przycisk Raport zmian/dodatek, w ten sposób zostanie założony wpis o zmianie, który należy 
uzupełnić (opisać, na czym polegała zmiana).  
 



 
 

Oświadczenia W tej zakładce są wskazane oświadczenia, które trzeba zaakceptować. Wszystkie trzeba 
oznaczyć, przeczytać wyświetlony tekst i w razie jego akceptacji oznaczyć pole w dolnej części ekranu. 
Oświadczenie partnera, które określa Podręcznik Beneficjenta, trzeba dołączyć w formie załącznika.  
Uwaga: nie jest wykluczone, że ta zakładka zostanie usunięta: 
 

 
 



  

Załączniki  
W tej zakładce należy wskazać / załączyć dokumenty, które będą załącznikiem raportu. Należy wpisać nazwę 
dokumentu i za pomocą przycisku przeglądaj wprowadzić dokument bezpośrednio z dysku swojego komputera. 
Dokumenty, które należy dołączyć do raportu są zdefiniowane dokumentacją programową, należy dołączyć np.:  
listy obecności uczestników działań projektowych, dokumentację fotograficzną, materiały promocyjne nie 
związane bezpośrednio z konkretnymi wydatkami (załączanymi w Zestawieniu wydatków). Beneficjent może 
dołączyć także inne załączniki, które uzna za stosowne.  
 

 
 
 

Informacje o promocji  („promocja”) 
W tej zakładce są wczytywane wszystkie typy działań promocyjnych wskazane we wniosku o dofinansowanie. W 
przypadku, jeśli zrealizowane działania promocyjne różnią się od zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie 
należy wybrać wpis (działanie promocyjne), w którym chcemy wykazać zmianę, i po naciśnięciu przycisku Raport 
zmian/dodatek zostanie założony wpis o zmianie. W założonym wpisie należy w formie komentarza opisać, do 
jakiej doszło zmiany.  
Jeśli zmian nie było, przycisku nie uruchamiamy, a w polu komentarz należy wpisać informację, że wszelkie 
działania promocyjne zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. 



 
 

Kontrole 
Jeśli w organizacji beneficjenta były w okresie realizacji projektu przeprowadzone (zakończone) kontrole, należy 
to wykazać w tej zakładce. Za pomocą przycisku Nowy zakładamy wpis, w którym należy obowiązkowo podać 
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, wybrać z listy organ kontrolny i wypełnić wynik kontroli. Ewentualnie 
można podać przedmiot kontroli. W przypadku, gdy zostały wskazane  zalecenia pokontrolne, należy je opisać 
tworząc nowy wpis w bloku ustalenia pokontrolne. Należy też wskazać ewentualne działania podjęte w celu 
naprawy nieprawidłowości, o ile zostały stwierdzone w czasie kontroli. Jeśli jest to wskazane, można załączyć 
załącznik/i dot. danej kontroli:  
 
 



 
 

Podpisanie dokumentu  
Przed podpisaniem dokumentu należy przeprowadzić kontrolę (przycisk kontrola) i jeśli zakończy się ona 
powodzeniem i nie wykaże błędów, można przeprowadzić finalizację (przycisk finalizacja). Proces podpisywania 
jest analogiczny do opisanego w poprzednim rozdziale. W skutecznie podpisanym dokumencie ikona klucza 
skarbowego (kotylionu) będzie zielona. Po podpisaniu raport częściowy  wraz z zestawieniem dokumentów będą 
automatycznie przekazywane do Zarządzającego FM / Kontrolera: 

 
 



II  etap rozliczenia mikroprojektu 
 
Poniższe informacje prosimy traktować jako poglądowe. Z uwagi na większą - niż w przypadku I etapu rozliczenia 
– liczbę nierozstrzygniętych kwestii, informacje dotyczące tego etapu będą zweryfikowane i zaktualizowane w 
docelowej wersji instrukcji udostępnionej w styczniu 2017 r. (z uwagi na terminy związane z rozliczaniem: 30 dni 
dla Beneficjenta na złożenie dokumentów I etapu rozliczenia + 30 dni dla Zarządzającego FM na kontrolę + 
dodatkowy termin dla Beneficjenta na ewentualną poprawę dokumentów złożonych w I etapie -  to złożenia 
pierwszych rozliczeń w ramach II etapu należy się spodziewać najwcześniej w połowie lutego 2017 r.) 
 

3. Wniosek o płatność  
 
Wniosek o płatność sporządza beneficjent (w projektach typu B i C) lub partner wiodący projektu (w projektach 
typu A - gdy wszystkie Raporty cząstkowe i Zestawienia dokumentów zostaną zatwierdzone przez Kontrolerów). 
Do założenia wniosku o płatność  służy zakładka w menu po lewej stronie - Wniosek o płatność.  
 

 
 
 
 
 
Za pomocą przycisku Stworzyć nowy („założyć nową”) zakłada się nowy wniosek o płatność: 
 



 
 
We wniosku o płatność należy wypełnić kilka zakładek.  
 

Dane identyfikacyjne  
Większość danych w tej zakładce wypełniana jest automatycznie, wskazać (wybrać z listy rozwijanej) należy 
jedynie numer rachunku bankowego. Z listy rozwijanej trzeba wybrać nazwę (rachunek) beneficjenta (partnera 
wiodącego w projektach typu A). Jeśli w tym polu nie pojawi się rachunek bankowy, należy skontaktować się z 
Zarządzającym FM: 



 

 



Uwaga: obecnie (7.12.2016) w MS2014+ nie jest jeszcze aktywny moduł wnioskowania o zmiany – po jego 
uruchomienie za jego pośrednictwem będzie można zgłaszać zmianę / uzupełniać dane rachunku bankowego, o 
ile nie został wcześniej wprowadzony. Jeśli trzeba podać dodatkowe dane dotyczące płatności (jak np. sposób 
oznaczenia przelewu), można je też wypełnić w tej zakładce.  

 
Przydzielenie zestawień cząstkowych („przyporządkowanie poszczególnych”) 
W tej zakładce są przedstawione wszystkie Zestawienia dokumentów, które w systemie nie są jeszcze powiązane 
z żadną płatnością i jednocześnie są już zweryfikowane przez Zarządzającego FM i zatwierdzone przez 
Kontrolera. Za pomocą symbolu strzałki należy wybrać, które zestawienie zostanie zawarte we Wniosku o 
płatność. W praktyce, w przypadku projektów typu B i C będzie to jedno zestawienie, w przypadku projektów 
typu A – dwa (partnera wiodącego i partnera).  

 
 
 
 
Dane finansowe 
W tej zakładce należy najpierw nacisnąć przycisk Wypełnić dane z zestawienia („aby wypełnić dane z planu”). 
W ten sposób zostanie wykonane automatyczne zsumowanie kwot z powiązanych zestawień w projektach typu 
A (patrz wcześniejszy rozdział) lub przepisane kwoty z jednego zestawienia (w projektach typu B i C). Jeśli doszło 
np. do zmiany zestawienia w wyniku jego korekty, zawsze należy aktualizować dane zbiorcze, naciskając na ww. 
przycisk:  
 



 
 

Oświadczenia 
W zakładce tej należy wypełnić wszystkie obowiązkowe oświadczenia, które są wymagane. Jeśli trzeba dodać 
jakieś oświadczenie ponad ramy wymaganych, należy to zrobić w formie załącznika w zakładce dokumenty. 
Wymagane oświadczenia zostaną wskazane w docelowej wersji instrukcji: 

 



 

Dokumenty („referaty”) 
Jest to zakładka służąca załączaniu dokumentów (proces załączania wygląda analogicznie jak wcześniej opisany). 
Należy nazwać i wgrać wymagane dokumenty. 
Uwaga: katalog dokumentów, które mogą / muszą być załączane do WoP będzie wskazany w docelowej wersji 
instrukcji. 
 

 
 

Podpis wniosku o płatność  
Zakładka ta zostanie aktywowana po przeprowadzeniu finalizacji. Proces podpisywania dokumentu wygląda 
analogicznie do wcześniej opisanych.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



4. Raport zbiorczy z realizacji  
 
Raport zbiorczy z realizacji jest tworzony w zakładce Informowanie o realizacji – Sprawozdanie z realizacji 
(chodzi o raport, który zakładaliśmy przy sporządzaniu Raportu częściowego). Raport zbiorczy sporządza  
Beneficjent - wnioskodawca w mikroprojektach typu B i C lub Beneficjent - partner wiodący w mikroprojektach 
typu A: 

 



... przy czym po kliknięciu w zakładkę  Sprawozdanie z realizacji klikamy na dokument wskazany w bloku 
Informacje na temat wdrażania, podświetlony na zielono w poniższym printscreenie (nie klikamy natomiast w 
zakładkę poszczególny raport z realizacji po lewej stronie!): 

 
 



Raport zawiera kilka zakładek, które trzeba wypełnić. Uwaga: brak jeszcze decyzji Instytucji Zarządzającej / 
Instytucji krajowej / Kontrolera, czy Raport zbiorczy będzie sporządzany tylko w języku narodowym beneficjenta, 
czy też będzie musiał być dwujęzyczny. 
 

Informacje o raporcie  
Oprócz automatycznie wypełnionych danych w zakładce są też pola do wypełnienia: daty rzeczowej realizacji – 
planowane i faktyczne oraz dane osoby kontaktowej w sprawach raportu. 

 



 

Informacje o problemach  
Jeśli w trakcie realizacji projektu wystąpiły jakieś problemy, należy je opisać w tej zakładce. Wypełnienie zakładki 
odbywa się w taki sam sposób, jak podobnej zakładki opisanej w rozdziale 2 dot. Raportu częściowego. W 
przypadku projektów typu B i C sprowadzi się to do powielenie zapisów z Raportu częściowego, w przypadku 
projektów typu A będzie to kompilacja zidentyfikowanych problemów partnera wiodącego i partnera 
(partnerów) projektowego. 

 
 

Opis  
W tej zakładce należy wskazać, czy projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami i ew. je opisać.  
Szczegółowe wymogi dla opisu w tej zakładce zostaną doprecyzowane w docelowej wersji instrukcji: 
 
 



 
 
 

Informacje o przychodach  



Ta zakładka powinna w sposób automatyczny wczytywać dane wpisane na I etapie rozliczenia w Zestawieniu 
dokumentów. Zakładki tej nie można edytować. 

 



 

Częściowy Raport z realizacji („poszczególny RzR”) 
Tu znajduje się generowany automatycznie przegląd raportów cząstkowych: w projektach typu A będą to 
Raporty częściowe wszystkich partnerów; w projektach typu B i C będzie to Raport częściowy beneficjenta, a 
także dodatkowy, „ślepy” (niewypełniany) raport, wygenerowany wcześniej na etapie tworzenia raportu 
częściowego  dla partnera projektowego – ów dodatkowy niewypełniany raport partnera projektowego należy 
odznaczyć jako „nie dotyczy” (za pomocą przycisku Edytować wszystko wyświetlić pola do zaznaczania i przy 
owym „ślepym” raporcie partnera projektowego, który oczywiście w projektach typu B i C nie będzie składany, 
zaznaczyć, że nie dotyczy). Przyciskiem Zapisać wszystko potwierdzić dokonany wybór.  

 
 

Wskaźniki  
Na zakładce wskaźniki wyświetla się wykaz wszystkich wskaźników, które zostały wprowadzone we wniosku 
projektowym i które zostały wprowadzone przez beneficjenta (poszczególnych partnerów w projektach typu A) 
w sprawozdaniu /ach cząstkowym/ch. Na tym etapie nie można już wykazywać żadnej zmiany, wskaźniki i ich 
wartości są wczytywane automatycznie: 



 
 

Wskaźniki (2) 
Ta zakładka zostanie usunięta.  
 

Kluczowe działania  
Zakładka ta działa tak samo jak w rozdziale 2 - częściowy raport z realizacji. Jeśli trzeba wykazać zmianę – w 
projektach typu A - w którymś z działań na poziomie całego projektu, przeprowadza się ją tutaj (klikając przycisk 
Raport zmian/dodatek). Zmiany powinny zawierać wykaz zmian dla wszystkich partnerów: 
 



 

 
 



Polityki horyzontalne („zasady horyzontalne”) Jeśli doszłoby do jakiejś zmiany w którejś z polityk 
horyzontalnych, można to wykazać zaznaczając wybraną zasadę horyzontalną (kliknąć) i wcisnąć przycisk Raport 
zmian/dodatek. Zmianę trzeba wprowadzić do założonego wpisu w formie opisu: 
 

 
 
 
 

Współpraca transgraniczna  
W tej zakładce występują trzy „podzakładki” (w mikroprojektach typu A będzie czwarta zakładka dotycząca 
wspólnego finansowania), które zawierają poszczególne kryteria współpracy. Dla każdego należy podać, jak dane 
kryterium było w projekcie realizowane / urzeczywistnione: 



 
 

Wpływ transgraniczny  
Zakładka zawiera kilka pól tekstowych, w których należy opisać, w jaki sposób poszczególne zagadnienia zostały 
zrealizowane. 



 
 
  

Oświadczenia  
Oświadczenie, które określa Podręcznik dla Beneficjenta, trzeba dołożyć w formie załącznika do tej zakładki. 
Rodzaj oświadczenia będzie wskazany w docelowej wersji instrukcji: 

 
 
  



Załączniki  
W zakładce załączniki należy dodać wszystkie dokumenty, które są wymagane w raporcie zbiorczym.  
Kwestia ta będzie doprecyzowana w docelowej wersji instrukcji. 

 
 



Zamówienia publiczne  
Blok zamówienia publiczne obejmuje wszystkie zamówienia publiczne, które zostały zrealizowane we projekcie. 
Jeśli w którymś z przetargów doszło do zmiany, można za pomocą przycisku Raport zmian/dodatek wykazać 
zmianę.  
Po założeniu nowego wpisu zmiany, można edytować wszystkie dane zamówienia publicznego. Struktura danych 
jest taka sama jak w przypadku składania wniosku projektowego. 
Można też dodać zamówienie publiczne. Po jego dodaniu należy wypełnić wszystkie właściwe pola tak samo jak 
we wniosku projektowym.  
 
Zamówienia publiczne  
Zakładka obejmuje podstawowe informacje o zamówieniu publicznym. Należy wypełnić żółte pola, pozostałe są 
do wyboru. Co do zasady w zakończonych mikroprojektach stan zamówienia będzie określony jako zakończony 
(„spełniony”), chyba że nie zostało zrealizowane: 
 

 
 
Ocena i odwołanie  
W zakładce tej wpisuje się informacje dotyczące oceny zamówienia i ewentualne odwołania oferentów: 



 
  
Dane o umowie/Załączniku  
W tej zakładce wpisuje się szczegóły dotyczące zamówienia dot. podpisanej umowy z wykonawcą / aneksu do 
umowy z wykonawcą: 



 
 
Projekt/zgłoszenie do ÚOHS/UOKiK (czeski Urzędu Ochrony Konkurencji Gospodarczej, polski Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów) 
Jeśli został złożony wniosek lub zgłoszenie do ÚOHS / UOKiK, odpowiednie dane wpisuje się w tej zakładce: 



 
  



Załączniki do przetargu W tej zakładce należy wgrać załączniki – kompletną dokumentację dotyczącą 
zamówienia publicznego:

 
  

Dostawcy  
Jeśli trzeba dodać nowe zamówienie publiczne, nie wskazane wcześniej na etapie wniosku o dofinansowanie, 
można je uzupełnić w tym bloku. Wpisanie dostawcy przebiega podobnie jak wpisanie partnera we wniosku 
projektowym. 
  

Kontrole  
Zakładka kontrole działa tak samo jak przy raporcie częściowym z realizacji. W normalnej sytuacji wszystkie 
kontrole powinny być wykazywane na poziomie poszczególnych partnerów i nie powinno być żadnej na poziomie 
projektu. Zakładka zostanie prawdopodobnie usunięta lub dostosowana.  



 
 

Podpisanie dokumentu  
Zakładka ta zostanie aktywowana po przeprowadzeniu finalizacji. Proces podpisywania wygląda analogicznie jak 

we wcześniej omówionych dokumentach. Po podpisaniu Raport zbiorczy jest automatycznie przekazywany 
do Zarządzającego FM / Kontrolera. 


