Załącznik nr 5b - Wzór raportu końcowego

Raport końcowy
dla Beneficjentów Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
I. Dane Beneficjenta
Nr Projektu

I. Informacje dotyczące Projektu

Nazwa Beneficjenta
Kwota finansowania
Okres realizacji Projektu
Nr raportu
Raport za okres
Poniesione koszty wykazane w raporcie
Wnioskowana kwota płatności bilansującej

II. Przebieg realizacji Projektu

Podsumowanie realizacji Projektu

Proszę opisać sposób informowania o projekcie i pozyskania uczestników wymian (w tym należy opisać, w jaki sposób stosowane były
zasady równości szans i niedyskryminacji).
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Proszę wskazać formy kształcenia zrealizowane przez uczestników projektu z uwzględnieniem następujących informacji :
imię i nazwisko

wydział/instytut

forma kształcenia

……

………

Lista rozwijana

Cel wyjazdu/przyjazdu

produkt powstały
udziału
w kształceniu

w

wyniku

Publikacja książkowa
artykuł w czasopiśmie (ze
wskazaniem, do której grupy
czasopism naukowych należ,y
zgodnie z wykazem dostępnym na
stronie MNiSW)
wniosek grantowy
zmodyfikowany program studiów
inne…

Lista rozwijana

Lista rozwijana
Lista rozwijana
Lista rozwijana

Proszę opisać sposób zarządzania projektem (w tym stosowanie zasad równości szans i niedyskryminacji), jak również działania z zakresu
monitoringu i ewaluacji.

Informacja o zmianach i opóźnieniach w realizacji wraz z uzasadnieniem i informacją, czy miały one wpływ na prawidłową i terminową
realizację Projektu, w kontekście ryzyk opisanych we wniosku o finansowanie (jeśli dotyczy)

Proszę opisać, czy został zrealizowany cel projektu w odniesieniu do strategii rozwoju Wnioskodawcy.

Strona 2 z 5

Wartość dodana uzyskana dzięki realizacji Projektu (jeśli dotyczy)

MONITOROWANIE WSKAŹNIKA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Liczba osób wskazana w
zatwierdzonym wniosku o
finansowanie
K
M
O
Liczba osób, które dzięki wsparciu EFS ukończyły
proces kształcenia w ramach wymiany
akademickiej (wskaźnik rezultatu)
w tym doktoranci:
w tym kadra akademicka:
Liczba osób, które otrzymały stypendia w ramach
wsparcia EFS (wskaźnik produktu)
w tym doktoranci:
w tym kadra akademicka:

III. Raport finansowy
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Liczba osób rozliczana
niniejszym raportem
K

M

O

Liczba osób narastająco
od początku realizacji
projektu
K
M
O

I. ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp.

Rodzaj i numer dowodu księgowego

Numer ewidencji
księgowej

Data
wystawienia

Data zapłaty

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

Polecenie księgowania nr 1/2018

Lista plac 12/2018

1/12/2018

12.12.2018

2/12/2018

15.12.2018

30.12.2018

30.12.2018

Nazwa towaru lub
usługi
6.
Jan Kowalski- wyjazd
w dniach 01.1211.12.2018

Kwota dowodu księgowego
7.
9 100,00 zł

Wynagrodzenie za mc 12/2018

5 000,00 zł

Kategoria budżetowa

Kwota
kwalifikowalna

8.

9.

3. koszty podróży, ubezpieczenia i wizy
(odległość 1000- 2999 km)

3 000,00 zł

6. koszty utrzymania (kraje OECD)

6 100,00 zł

9. koszty realizacji wymiany

5 000,00 zł

RAZEM KWOTA KWALIFIKOWALNA
II. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

LP.

KATEGORIA KOSZTU

KWOTA BUDŻET PROJEKTU W
ZATWIERDZONYM WNIOSKU

1.

2.

3.

KWOTY ROZLICZANE NIENIEJSZYM
RAPORTEM
4.

KWOTY NARASTAJĄCO OD
POCZĄTKU REALIZACJI
PROJEKTU (Z KWOTAMI
NINIEJSZEGO RAPORTU)
5.

6.

1. KOSZTY PODRÓŻY
2. KOSZTY UTRZYMANIA
KOSZTY OPŁAT KONFERENCYJNYCH, KOSZT
3. SZKOLENIA,
KURSU I WARSZTATÓW
4. KOSZTY REALIZACJI WYMIANY
5. RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE

-

zł

-

zł
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PROCENT REALIZACJI

-

zł

14 100,00 zł

III. ROZLICZENIE ZALICZEK
1.

Kwota finansowania projektu

2.

Kwoty rozliczane niniejszym raportem

3.

Kwota wydatków kwalifikowalnych od
początku realizacji projektu ( Z wydatkami
niniejszego raportu)

4.

Kwota otrzymanej zaliczki

5.

Kwota otrzymanej płatności częściowej

6.

Płatność bilanująca do wypłaty/ do zwrotu

7.

Odsetki narosłe od początku realizacji
projektu

IV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA
Oświadczam, że:
wszystkie podane w niniejszym raporcie dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym
wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu nr I wydatków zostały faktycznie poniesione
wszystkie dowody księgowe związane z realizacją projektu zostały opisane zgodnie z wymaganiami określonymi w Reguminie programu
wszystkie przedstawione koszty zostały ujete w wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację Projektu, zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający
identyfikację poszczególnych operacji księgowych
operacje finansowe dotyczące realizacji Projektu z otrzymanych środków prowadzone są na dedykowanym projektowi koncie bankowym
żaden z przestawionych wydatków nie został podwójnie sfinansowany
finansowanie przyznane ze środków NAWA nie było wykorzystywane w celu generowania zysku
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
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