
Program Edukacja (MF EOG 2014-2021)

Working together for a green,
competitive and inclusive Europe



SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU 

EDUKACJA DOTYCZĄCE SPRAWOZDAWCZOŚCI 

- KOMPONENT III „WSPÓŁPRACA 

INSTYTUCJONALNA. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE” 

I KOMPONENT IV „WSPÓŁPRACA 

INSTYTUCJONALNA”

Józefów, 22 września 2021 r.



DANE STATYSTYCZNE

22 września 2021 r.



REALIZOWANE PROJEKTY

19 projektów

Budżet: 
2 702 561 EUR 

KIII

17 projektów

Budżet:
2 416 202 EUR

KIV



STAN REALIZACJI PROJEKTÓW W KOMPONENCIE III
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STAN REALIZACJI PROJEKTÓW W KOMPONENCIE IV

0

16

1
0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Projekty
nierozpoczęte

Projekty realizowane Projekty zakończone Projekty rozwiązane



PARTNERZY W KOMPONENCIE III
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PARTNERZY W KOMPONENCIE IV

15

7

24

0 5 10 15 20 25 30

Norwegia

Islandia

Polska



RODZAJE INSTYTUCJI W KOMPONENCIE III
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RODZAJE INSTYTUCJI W KOMPONENCIE IV
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REALIZACJA PROJEKTU 



WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE



SPORZĄDZANIE ANEKSÓW DO UMOWY

O CHĘCI WPROWADZENIU ZMIAN NALEŻY ZAWSZE POWIADOMIĆ 

OPIEKUNA PROJEKTU

Zmiana warunków Umowy nie może mieć na celu takiej modyfikacji treści 

Umowy, które byłaby sprzeczna z zasadami, warunkami i celami 

przyznania Beneficjentowi dofinansowania lub która spowodowałaby 

nierówne traktowanie wnioskodawców.



Poinformowanie 
opiekuna projektu

Złożenie w systemie 
online Karty Zmian 
z uzasadnieniem

Akceptacja złożonej Karty 
Zmian przez Operatora

Wystawienie aneksu 
przez OP

Podpisanie Aneksu 
przez obie strony

Podpisanie Aneksów do 
Umów Partnerskich z 

nowym terminem 
realizacji, a następnie 
dostarczenie skanu do 

OP
Odrzucenie złożonej Karty 

Zmian

ZMIANA TERMINU REALIZACJI 

PROJEKTU



Poinformowanie 
opiekuna 
projektu

Złożenie w 
systemie online 

Karty Zmian

Wystawienie 
aneksu przez 

OP

Podpisanie 
Aneksu przez 

obie strony

Aktualizacja w 
systemie 
Ankiety 

Beneficjenta

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO



Poinformowanie 
opiekuna 
projektu

Złożenie w 
systemie online 

Karty Zmian

Aktualizacja w 
systemie 
Ankiety 

Beneficjenta

ZMIANA OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

BENEFICJENTA 



Poinformowanie opiekuna 
projektu

Dozwolone są przesunięcia 
środków stanowiące do 
20% budżetu kategorii -

zarówno tej, z której 
następuje przesunięcie 

środków, jak również tej, 
której dotyczy zwiększenie 

budżetu

KAŻDA ZGODA 
OPERATORA 

PROGRAMU MUSI BYĆ 
POTWIERDZONA W 
FORMIE PISEMNEJ

ZMIANA W BUDŻECIE PROJEKTU



NIEDOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE



NIEDOPUSZCZALNE PRZESUNIĘCIA W BUDŻECIE

Zwiększenia kategorii „Kosztów Zarządzania i Wdrażania Projektu” oraz 
„Kosztów nadzwyczajnych”

Przesunięcia względem kategorii, dla których Komitet Wyboru Projektów 
zadecydował o zmniejszeniu budżetu lub usunięciu kategorii

Przesunięcia do kategorii, które nie zostały uwzględnione w budżecie 
projektu określonego Umową

Przesunięcia (tworzenie) nowych pozycji kosztów w ramach kategorii 
„Kosztów nadzwyczajnych



PYTANIE

Czy jest możliwe aby przenieść 20% środków z 

kategorii „Spotkania projektowe” do kategorii 

„Rezultaty pracy intelektualnej”? 

W trakcie oceny merytorycznej zalecono redukcję 

w kategorii RPI



PYTANIE 

Czy jest możliwe aby pozostałe środki z kategorii 

RPI przesunąć do kategorii „Wsparcie uczestników 

projektu ze specjalnymi potrzebami”? 

We wniosku nie aplikowano o tę kategorię.



PYTANIE

Czy jest możliwe aby do kategorii „Koszty 

nadzwyczajne” dodać testy na COVID-19?



WYDARZENIA ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ 

I WDRAŻANIEM REZULTATÓW PROJEKTU



WYDARZENIE UPOWSZECHNIAJĄCE W INNEJ 

FORMIE NIŻ STACJONARNA 

W okresie pandemii jest możliwość przeprowadzania wydarzeń upowszechniających 
w formie online lub hybrydowo.

W obu tych przypadkach, Beneficjentowi przysługuje stawka 100 EUR na każdego 
uczestnika w ramach kategorii „Wydarzenia związane z promocją i wdrażaniem 
rezultatów projektu”.



WYDARZENIE ONLINE LUB HYBRYDOWO

Rozliczenie

• Podstawą rozliczenia 
jest przeprowadzenie 
wydarzenia/wydarzeń 
i pozytywna ocena 
przez Operatora przy 
ewaluacji Raportu 
Końcowego

Raportowanie

• Beneficjent opisuje 
przeprowadzone 
wydarzenia w 
raportach z realizacji 
projektu podając daty 
i liczbę uczestników

Dokumentacja

• Lista obecności na każdy 
dzień wydarzenia 
zawierająca miejsce i datę 
wydarzenia, imię i nazwisko, 
instytucję, podpis uczestnika. 
– np. lista wygenerowana np. 
z zoom, z podaniem czasu, 
logowania, faktycznego 
uczestnictwa w wydarzeniu

• Program wydarzenia.

• Prezentacje, wykorzystane 
materiały, dokumentacja 
fotograficzna



ROZLICZENIE PRELEGENTA W WYDARZENIU 

UPOWSZECHNIAJĄCYM

Jeśli jest to wydarzenie upowszechniające dany rezultat, przy 
którego opracowaniu dany prelegent brał udział to rozliczamy 

to w kategorii „Koszty osobowe opracowania rezultatów” 
(będzie to np. dodatkowy dzień pracy takiego eksperta) 

Jeśli jest to tylko osoba zatrudniona do poprowadzenia 
wydarzenia lub do wystąpienia ale nie biorąca udziału przy 

opracowywaniu RPI to koszt jej udziału powinien zostać 
pokryty w ramach kategorii „Zarządzanie i wdrażanie 

projektu” lub z kategorii „Wydarzenia związane z promocją 

i wdrażaniem rezultatów projektu.”



Pytanie: Czy w ramach organizacji wydarzenia projektowego 

w ramach posiadanego budżetu (100 EUR x liczba 

uczestników wydarzenia) możemy pokryć m.in. koszty 

obsługi takiego wydarzenia dotyczące zatrudnienia osoby 

rejestrującej przebieg wydarzenia i sporządzającej relację 

z tego wydarzenia w postaci wideo (nagrania)?

Odpowiedź: Wskazany wydatek dotyczy sfinansowania 

kosztów obsługi w ramach kategorii: Wydarzenia związane 

z promocją, zatem może być sfinansowany



KOSZTY OSOBOWE OPRACOWANIA 

REZULTATÓW 



DOKUMENTACJA RPI

Formą dokumentacji RPI są miesięczne karty czasu 

pracy każdej z osób opracowujących rezultaty 

zawierająca imię i nazwisko, stanowisko, daty działań 

i liczba dni łącznie i w podziale na poszczególne rezultaty.

Karta czasu pracy powinna zostać zatwierdzona (podpis) 

przez pracownika i upoważnionego przedstawiciela 

pracodawcy



DOKUMENTACJA RPI

Pytanie: Czy w dokumentacji projektu powinniśmy 

przechowywać karty pracy (kopie/skany) ze strony 

Partnera?

Odpowiedź: U Partnera mogą być oryginały a u 

Państwa kopie/skany kart



MONITOROWANIE I AUDYT



MONITOROWANIE I AUDYT PROJEKTÓW

Weryfikacja

• Raport Okresowy 

• Raport Końcowy

Kontrola dokumentów zza biurka

• w siedzibie Operatora Programu

• Beneficjent dostarcza skany dokumentów

Kontrola w siedzibie Beneficjenta

• Beneficjent udostępnia oryginalne dokumenty dot. swojej 
instytucji oraz kopie dokumentów dot. Partnera/Partnerów



Kontrola w siedzibie Beneficjenta

Podczas realizacji 
projektu

Po zakończeniu 
projektu

(związana z 
weryfikacją RK)

Specjalna



WIZYTA MONITORUJĄCA

Zawiadomienie 
o wizycie 

monitoringowej

Kwestionariusz 
dla BEN

Realizacja 
wizyty

Raport 

z wizyty 



ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZWROT ŚRODKÓW



Jeżeli projekt nie został zrealizowany albo 
został zrealizowany częściowo, 

w tym nie osiągając założonych celów lub z 
naruszeniem zapisów Umowy, Operator 
Programu uzna wysokość naliczonego 

dofinansowania, zgodnie 
z rzeczywistym stanem realizacji projektu, z 
wyłączeniem kosztów niekwalifikowanych.

ZWROT ŚRODKÓW 



Operator Programu określi wysokość kwoty 
płatności końcowej (bilansującej) na podstawie 

zatwierdzonej w Raporcie Końcowym ostatecznej 
kwoty dofinansowania z uwzględnieniem wszelkich 
wcześniej zrealizowanych płatności zaliczkowych. 

W przypadku, gdy kwota płatności zaliczkowych 
jest wyższa od ostatecznej kwoty dofinansowania 

zatwierdzonego na podstawie Raportu Końcowego, 
Operator Programu wystawi wezwanie do zwrotu 

różnicy między ww. kwotami. 

PŁATNOŚĆ KOŃCOWA I ZWROT ŚRODKÓW 

NIEWYKORZYSTANE 

ŚRODKI TRZEBA 

ZWRÓCIĆ 



REALIZACJA PROJEKTU 

- CASE STUDY



GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI

Otherness-Togetherness-Aesthetics. Aesthetic learning processes 

and Shakespeares immersive and timeless universe

EOG/19/K4/W/0038                                       budżet: 191 720 EUR

PARTNERZY

Uniwersytet Gdański

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet Warszawski

Universitetet i Sorost-Norge, Campus Notodden



Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu 

EDU-akcja 2020:2021: "Wychowując Doskonałość" - poprzez 

połączenie środowisk edukacji muzycznej i kulturalnej w Polsce, 

Norwegii i Islandii.

EOG/19/K4/W/0002                                       budżet: 94 917,00 EUR

PARTNERZY

University of Agder

Iceland University of Arts

Reykjavik College of Music

Norwegian Arctic University

K. Marcinkowski University of Medical Studies

University of Tromso





RAPORTY OKRESOWE



SYSTEM DOKUMENTÓW online.frse.org.pl



PO KAŻDYCH 6 
MIESIĄCACH 
PROJEKTU

15 DNI 
ROBOCZYCH PO 
ZAKOŃCZENIU 

RAPORTOWANEGO 
OKRESU

WYŁĄCZNIE 
W SYSTEMIE

DRUGA TRANSZA 
ZALICZKI – POD 

WARUNKIEM 
WYDATKOWANIA 
70% I TRANSZY 

ZALICZKI



Raport został złożony w 
terminie wyznaczonym w 

umowie

Wszystkie sekcje 
Raportu zostały 

wypełnione

Opisane w raporcie 
działania miały miejsce 

w okresie zgodnym 
z umową ws. realizacji 

projektu lub 
obowiązującym 

aneksem





Informacje podane w 
raporcie są spójne

Działania są zgodne 
z umową ws. realizacji 

projektu/wnioskiem 
aplikacyjnym/aneksami



W projekcie osiągnięto 
zamierzone 

(ilościowo/jakościowo) 
cele

Projekt zrealizowano 
zgodnie 

z harmonogramem



Typ działania

Ocena przebiegu



Beneficjent opisał współpracę 
z partnerem/mi projektu



Współpraca 



Rezultaty pracy intelektualnej zostały opracowane zgodnie 
z umową 

(ewentualne zmiany nie wpłynęły negatywnie na ich jakość)



Opis i 

uzasadnienie 

zmian 

Nazwa wypełnia 

się automatycznie



Zrealizowane mobilności (spotkania 
projektowe) są uzasadnione i zgodne 

z zatwierdzonym wnioskiem



Mobilności 



Przeprowadzono działania upowszechniające oraz 
działania informacyjno - promocyjne informujące 

o działaniach projektowych i rezultatach projektu (min. 2) 
zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem



Link do www, fb



Przeprowadzono odpowiednie działania związane 
z monitorowaniem realizacji projektu i zarządzaniem 

ryzykiem





W projekcie osiągnięto zamierzone 
(ilościowo/jakościowo) cele



Wskaźniki należy podać 

narastająco



Do Raportu dołączono oświadczenie podpisane 
przez przedstawiciela prawnego oraz wymagane 

załączniki



Skany podpisanych 

dokumentów



PRZYGOTOWANIE RAPORTU 

KOŃCOWEGO KROK PO KROKU 



CAŁY OKRES 
REALIZACJI 
PROJEKTU

30 DNI 
ROBOCZYCH OD 
ZAKOŃCZENIA 

PROJEKTU

WYŁĄCZNIE 
W SYSTEMIE

PŁATNOŚĆ 
KOŃCOWA 

(BILANSUJĄCA) 
LUB WEZWANIE 

DO ZWROTU



Raport został 
złożony w 
terminie 

wyznaczonym w 
umowie.

Wszystkie sekcje 
Raportu zostały 

wypełnione

Opisano wpływ 
projektu na grupy 

docelowe







Działania są zgodne z umową 
ws. realizacji projektu/wnioskiem 

aplikacyjnym/aneksami.



Podsumowanie 

działań



Beneficjent opisał współpracę 
z partnerem/mi projektu



Współpraca 



Rezultaty pracy intelektualnej zostały opracowane zgodnie 
z umową 

(ewentualne zmiany nie wpłynęły negatywnie na ich 
jakość)





Opisano plan zapewniania trwałości po 
zakończeniu finansowania 

(m.in. wykorzystanie rezultatów projektu 
i rozwijanie współpracy)





Zrealizowane mobilności (spotkania 
projektowe) są uzasadnione i zgodne 

z zatwierdzonym wnioskiem



Mobilności 



Przeprowadzono działania upowszechniające oraz 
działania informacyjno - promocyjne informujące 

o działaniach projektowych i rezultatach projektu (min. 2) 
zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem



Link do www, fb



Przeprowadzono odpowiednie działania związane 
z monitorowaniem realizacji projektu i zarządzaniem 

ryzykiem





W projekcie osiągnięto zamierzone (ilościowo/jakościowo) 
cele i wskaźniki oraz, jeśli dotyczy, dostosowano je do 

wymogów sprawozdawczości



W skali 1-7



Podsumowanie projektu



Do raportu dołączono oświadczenie podpisane 
przez przedstawiciela prawnego oraz wymagane 

załączniki



Skany podpisanych 

dokumentów



Strona education.org.pl









IDENTYFIKACJA WIZUALNA W SKRÓCIE 





https://eeagrants.org/resources/eea-grants-logo-package

https://eeagrants.org/resources/eea-grants-logo-package


LOGO MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG

Kiedy należy stosować?

- programy, projekty, wydarzenia, inicjatywy oraz działań finansowanych tylko w ramach 

Mechanizmu Finansowego EOG

- przekazywanie informacji na temat funduszy w krajach, które otrzymują dofinansowanie w 

ramach Mechanizmu Finansowego EOG



LOGO

Lp. Główne zasady

1 Użycie logo funduszy EOG jest obowiązkowe

2 Logo funduszy EOG jest nadrzędne

3 Co-branding - logo funduszy EOG po lewej stronie lub na górze

4 Kolor logo - czarny lub biały, biała wersja na kolorowym tle (w tym na czarnym tle)

5 Logo nie można zmieniać ani modyfikować. 

6 Nie są dozwolone wersje logo przetłumaczone na język narodowy.

7 Nie jest dozwolone tworzenie nowych logo



SZABLONOWE OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU 

WSPARCIA W RAMACH FUNDUSZY EOG 

LUB FUNDUSZY NORWESKICH

(Nazwa projektu/programu np. „Mobilność w szkolnictwie wyższym”) korzysta 

z dofinansowania o wartości (wartość –podaj zaokrągloną wartość) otrzymanego 

od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. 

Celem projektu/programu (użyj odpowiedniego określenia) jest (podaj cel np. 

„wzmocnienie współpracy w zakresie mobilności studentów i pracowników 

pomiędzy xxx a instytucjami partnerskimi”).



Dziękujemy za uwagę!
www.eeagrants.org

www.education.org.pl

Facebook: ProgramEdukacja

Mail: edukacja.eog@frse.org.pl


