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PROGRAM SZKOLENIA
• Realizacja projektu

• Terminy sprawozdawczości

• Wprowadzanie zmian w projekcie

• Niedopuszczalne zmiany budżetowe

• Monitorowanie i audyt

• Zakończenie projektu

• System online.frse.org.pl

• Raport Okresowy

• Raport Końcowy



UPRAWNIONE DZIAŁANIA

Opracowanie lub 
uaktualnienie oferty 

kształcenia na 
różnych poziomach 

edukacji, w tym 
programów 
nauczania

Wymiana 
doświadczeń i 

dobrych praktyk, 
organizacja 

wspólnych inicjatyw 
z partnerami z 

Państw-
Darczyńców

Opracowanie lub 
uaktualnienie 

lokalnych/ 
regionalnych/ 

krajowych strategii 
szkolnictwa 

zawodowego/ 
branżowego i 
kształcenia 

ustawicznego oraz 
strategii w zakresie 
edukacji i szkoleń 

Edukacja zdalna

A C DB



REALIZACJA PROJEKTU 



OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI

Okres kwalifikowalności jest określony indywidualnie dla każdego projektu w 
Umowie ws. realizacji projektu – art. XXI.2

Jest to okres pomiędzy datą rozpoczęcia projektu, a datą końcową realizacji 
projektu.

Wszelkie działania, jak i wydatki powstałe przed lub/i po okresie 
kwalifikowalności uznaje się za niekwalifikowalne i nie podlegające zwrotowi.



Budżet

Budżet projektu w umowie ws. realizacji projektu jest określony w walucie EUR.

Płatności na rzecz Beneficjentów są realizowane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego 
w PLN i stanowić będą one równowartość EUR liczoną wg kursu wymiany Komisji 
Europejskiej dla miesiąca, w którym dokonano płatności na rzecz Beneficjenta.

Sprawozdania finansowe są przedstawiane w walucie EUR.

Nie jest możliwe zwiększenie całkowitej kwoty dofinansowania projektu.



KWALIFIKOWALNE WYDATKI
zostały poniesione między pierwszym a ostatnim dniem kwalifikowalności, zgodnie z ramami czasowymi 
określonymi w umowie ws. realizacji projektu;

mają związek z przedmiotem umowy w sprawie projektu i są wskazane w szczegółowym budżecie projektu;

są proporcjonalne i niezbędne do wdrożenia projektu;

muszą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów projektu i jego oczekiwanego rezultatu/oczekiwanych 
rezultatów w sposób zgodny z zasadami gospodarności, skuteczności i efektywności;

są możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, w szczególności poprzez wprowadzenie do ewidencji księgowej 
beneficjenta lub/i partnera projektu, oraz ustalone zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości kraju, w 
którym siedzibę ma beneficjent i/lub partner projektu a także zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości

są zgodne z wymogami obowiązującego prawodawstwa podatkowego.



PŁATNOŚCI

PŁATNOŚĆ KOŃCOWA (BILANSUJĄCA)

Płatność bilansująca (do 20% całkowitych kosztów dofinansowania) wypłacana przez Operatora Programu na podstawie rzeczywistej
realizacji działań w ramach Umowy, po zatwierdzeniu Raportu Końcowego projektu.

II TRANSZA ZALICZKI

Wypłacana po akceptacji Raportu Okresowego potwierdzającego 
prawidłowe wydatkowanie 70% I transzy zaliczki

W projektach, które trwają powyżej 12 m-cy lub trwają poniżej 12 
m-cy, ale jest dla nich wymagane zabezpieczenie umowy

I TRANSZA ZALICZKI

Płatność wypłacana po podpisaniu Umowy ws. realizacji projektu przez Operatora Programu



TERMINY SPRAWOZDAWCZOŚCI



RAPORT OKRESOWY

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 KOŃCOWY

CAŁY OKRES 
REALIZACJI 
PROJEKTU

30 DNI 
ROBOCZYCH OD 
ZAKOŃCZENIA 

PROJEKTU

WYŁĄCZNIE 
W SYSTEMIE

PŁATNOŚĆ 
KOŃCOWA 

(BILANSUJĄCA) 
LUB WEZWANIE 

DO ZWROTU



WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE



SPORZĄDZANIE ANEKSÓW DO UMOWY

Zmiany w warunkach Umowy 
wymagają zgody Operatora 

Programu i sporządzenia 
odpowiedniego aneksu do 

Umowy.

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.

Karta zmian zawierająca opis 
proponowanych zmian oraz ich 

wpływ na zawartość merytoryczną 
projektu powinna być złożona nie 

później niż na 30 dni 
kalendarzowych przed datą 

zakończenia projektu.



KARTA ZMIAN



Konsultacja z 
opiekunem projektu

Złożenie w systemie 
online Ankiety 

Beneficjenta oraz 
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



Złożenie w 
systemie online 

Karty Zmian 
oraz Ankiety 
Beneficjenta

Poinformowanie 
opiekuna 
projektu o 
złożeniu 

dokumentów w 
systemie

Wystawienie 
Aneksu przez 

OP

Podpisanie 
Aneksu przez 

obie strony

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO



Złożenie w systemie 
online Karty Zmian 

oraz Ankiety 
Beneficjenta

Poinformowanie 
opiekuna projektu o 

złożeniu dokumentów 
w systemie

ZMIANA OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

BENEFICJENTA 



Konsultacja z 
opiekunem projektu

Zmiana Budżetu 
poprzez złożenie 
Karty Zmian w 

systemie online z 
proponowanymi 
zmianami oraz 
uzasadnieniem

Poinformowanie 
opiekuna projektu o 
złożeniu dokumentu 

w systemie

Akceptacja bądź 
odrzucenie Karty 
Zmian przez OP

Jeśli zmiany 
budżetowe wpływają 

na kwotę 
kwalifikowalną oraz 

dofinansowania 
projektu lub są 
powyżej 20 % 

kategorii –
wystawienie Aneksu

ZMIANA W BUDŻECIE PROJEKTU



ZMIANA W BUDŻECIE PROJEKTU

W trakcie realizacji projektu dopuszczalne są przesunięcia środków. 

Każda planowana zmiana budżetu musi najpierw zostać 
skonsultowana z opiekunem projektu, a następnie należy uzyskać 
pisemną zgodę Operatora Programu. 

Dozwolone są przesunięcia środków stanowiące do 20% budżetu 
kategorii - zarówno tej, z której następuje przesunięcie środków, jak 
również tej, której dotyczy zwiększenie budżetu. 



NIEDOPUSZCZALNE ZMIANY W BUDŻECIE 

PROJEKTU



NIEDOPUSZCZALNE ZMIANY 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 pomiędzy pozycjami oraz tworzenie nowych pozycji 
kosztów w ramach kategorii „Kosztów nadzwyczajnych



MONITOROWANIE I AUDYT



MONITOROWANIE I AUDYT PROJEKTÓW

Weryfikacja

• Raport Okresowy 

• Raport Końcowy

Wizyta monitorująca

• Stacjonarnie

• Online

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 i audyt instytucji zewnętrznych



WIZYTA MONITORUJĄCA

Zawiadomienie 
o wizycie 

monitoringowej

Kwestionariusz 
do wypełnienia 
przed wizytą

Realizacja 
wizyty

Raport 

z wizyty 



ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU



ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

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. 

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.

Niewykorzystane środki trzeba zwrócić Operatorowi Programu.

Beneficjent zobowiązany jest zwrócić OP wszelkie odsetki wygenerowane na rachunku bankowym 
projektu, począwszy od daty otrzymania pierwszej zaliczki dofinansowania, do daty zatwierdzenia Raportu 
Końcowego.



WAŻNE INFORMACJE!

Projekty, które uzyskały 
dofinansowanie, 

nie mogą generować 
przychodu w terminie do roku 
liczonego od dnia zakończenia 

projektu – zatwierdzenia Raportu 
Końcowego przez OP.

W ramach Funduszy EOG 
przewidziano tzw. okres 

trwałości – 12 miesięcy. Jest to 
czas, w którym należy 

zachować, w niezmienionej 
formie i wymiarze efekty 

projektu, których osiągnięcie 
zostało zadeklarowane we 
wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent jest zobowiązany do 
przechowywania wszelkiej 
dokumentacji związanej z 

realizacją projektu przez 5 lat od 
daty przyjęcia przez 

Darczyńców Raportu 
Końcowego dla Programu.



SYSTEM DOKUMENTÓW online.frse.org.pl



PRACA W SYSTEMIE ONLINE.FRSE.ORG.PL



PRACA W SYSTEMIE online.frse.org.pl



RAPORTY OKRESOWE



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)



Szczegółowy opis stanu 

realizacji poszczególnych 

RPI + linki do rezultatów 

lub załączenie RPI w 

ostatniej zakładce

Ogólny opis 

rezultatów



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



Linki do strony projektu, 

fb, artykułów



Przeprowadzono odpowiednie działania związane 
z monitorowaniem realizacji projektu i zarządzaniem 

ryzykiem





W projekcie osiągnięto zamierzone 
(ilościowo/jakościowo) cele



Wskaźniki należy podać za okres 

(wartość osiągnięta) oraz narastająco 

(wartość skumulowana)



Do Raportu dołączono oświadczenie podpisane 
przez przedstawiciela prawnego oraz wymagane 

załączniki



Skany podpisanych 

Oświadczeń oraz rezultaty 

pracy intelektualnej



RAPORT KOŃCOWY



Raport został złożony w 
terminie wyznaczonym w 

umowie.

Wszystkie sekcje Raportu 
zostały wypełnione

Działania są zgodne 
z umową ws. realizacji 

projektu/wnioskiem 
aplikacyjnym/aneksami

Projekt zrealizowano zgodnie 
z harmonogramem

Beneficjent opisał współpracę 
z partnerem/mi projektu

Rezultaty pracy intelektualnej 
zostały opracowane zgodnie 

z umową 
(ewentualne zmiany nie 

wpłynęły negatywnie na ich 
jakość)

Zrealizowane mobilności 
(spotkania projektowe) są 

uzasadnione i zgodne 
z zatwierdzonym wnioskiem

Przeprowadzono działania 
upowszechniające oraz 
działania informacyjno -
promocyjne informujące 

o działaniach projektowych i 
rezultatach projektu (min. 2) 

zgodnie z zatwierdzonym 
wnioskiem

Przeprowadzono odpowiednie 
działania związane 

z monitorowaniem realizacji 
projektu i zarządzaniem 

ryzykiem

Opisano wpływ projektu na 
grupy docelowe

Opisano plan zapewniania 
trwałości po zakończeniu 

finansowania 
(m.in. wykorzystanie rezultatów 

projektu i rozwijanie 
współpracy)

Do Raportu dołączono 
oświadczenie podpisane przez 
przedstawiciela prawnego oraz 

wymagane załączniki





Informacje niezbędne 
do PLI

(Project Level Information)











Działania są zgodne z umową 
ws. realizacji projektu/wnioskiem 

aplikacyjnym/aneksami.



Podsumowanie 

działań



Upowszechnianie

Strona projektu
Strona projektu 

(partnerzy)
Linki do RPI

Linki do informacji i 
artykułów

Jeśli prezentacja na 
zewnętrznym 

wydarzeniu – program 
tego wydarzenia, który 

to potwierdzi

Inne działania -
zgodnie z wnioskiem / 

obowiązującym 
aneksem



RAPORTOWANIE DOT. DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

Adres strony internetowej / 
podstrony / profilu na portalu 

społecznościowym

Jeśli profil na portalu 
społecznościowym: wpisanie w 
treści, że instytucja nie posiada 

strony www

Materiały promocyjne

(np. ulotki, plakaty): minimum 
wizualizacje w pdf

Informacje o zrealizowanych 
wydarzeniach upowszechniających 
(min. dwa działania komunikacyjne 

w skali dostosowanej do 
zakresu projektu).

RAPORT



Opisano plan zapewniania trwałości po 
zakończeniu finansowania 

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





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

wymogów sprawozdawczości



W skali 1-7



Podsumowanie projektu



Załączniki

Oświadczenia, RPI, faktury do kosztów 

rzeczywistych



KONTAKT

ZESPÓŁ ROZLICZEŃ I 

KONTROLI FINANSOWYCH

Justyna Krześniak (Koordynator)

tel. 505 428 977

jkrzesniak@frse.org.pl

Milena Klimek

tel. 797 011 880

mklimek@frse.org.pl

Piotr Krajewski

tel. 797 011 647

pkrajewski@frse.org.pl

Katarzyna Zabielska

tel. 510 387 247

kzabielska@frse.org.pl

ZESPÓŁ MERYTORYCZNY:

Małgorzata Mędrala (Koordynator)

tel. +48/507-939-584

mmedrala@frse.org.pl

Paula Jędral

tel. +48/510-385-912

pjedral@frse.org.pl

Tomasz Kostrzewa

tel. +48/510-385-760

tkostrzewa@frse.org.pl

Zuzanna Różycka

tel. +48/505-431-322

zrozycka@frse.org.pl

Justyna Szymanik

tel. +48/572-675-017

jszymanik@frse.org.pl
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mailto:pkrajewski@frse.org.pl
mailto:kzabielska@frse.org.pl
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Dziękujemy za uwagę!
www.eeagrants.org

www.education.org.pl

Facebook: ProgramEdukacja

Mail: edukacja.eog@frse.org.pl


