Załącznik nr 4b do Umowy – wzór raportu końcowego
Raport końcowy
dla Beneficjentów Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Welcome to Poland

I. Dane Beneficjenta

Nr Projektu
Tytuł Projektu
Nazwa Beneficjenta
Nazwa Partnera 1….
Nazwa Partnera ….
Kwota finansowania
Okres realizacji Projektu
Nr raportu
Raport za okres
Poniesione koszty wykazane z Raporcie
Wnioskowana kwota płatności bilansującej
Wysokość odsetek wygenerowanych na koncie Projektu

II. Przebieg realizacji Projektu

Podsumowanie realizacji Projektu.

Proszę o wskazanie, w jaki sposób realizacja Projektu przyczyniła się do osiągnięcia zakładanych działań w kontekście analizy potrzeb
przedstawionej we wniosku o finansowanie oraz zaplanowanych wskaźników.
Proszę szczegółowo opisać działania w projekcie:
Działanie:

Lista
rozwijana

Lista
rozwijana

Lista
rozwijana

Zadanie:
1. Lista rozwijana
2. Lista rozwijana
3. Lista rozwijana
4. Lista rozwijana
5. Lista rozwijana
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Szczegółowy opis zrealizowanego zadania:

Opis efektów jakie zostały uzyskane w
wyniku realizacji zadania

Zmiany i opóźnienia w realizacji wraz z uzasadnieniem czy miały wpływ na prawidłową i terminową realizację Projektu.

Proszę opisać sposób informowania o Projekcie i zasady pozyskiwania uczestników do Projektu (w tym należy opisać, w jaki sposób stosowane
były zasady równości szans i niedyskryminacji).
MONITOROWANIE WSKAŹNIKA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Liczba osób wskazana w
zatwierdzonym wniosku
o finansowanie
K
M
O

Liczba osób rozliczana
niniejszym raportem
K

M

O

Liczba osób narastająco
od początku realizacji
projektu
K
M
O

Liczba osób, które dzięki wsparciu z EFS podniosły swoje
kompetencje w zakresie zdolności instytucjonalnej uczelni w
obszarze umiędzynarodowienia – wskaźnik rezultatu
Liczba osób objętych wsparciem EFS w zakresie zdolności
instytucjonalnej uczelni w obszarze umiędzynarodowienia –
wskaźnik produktu
Proszę wskazać formę działań szkoleniowych skierowanych do uczestników projektu z uwzględnieniem następujących informacji:
Forma
działań
Opis udzielonego wsparcia oraz osiągnięte cele
Imię i nazwisko uczestnika
Rodzaj udzielonego wsparcia
szkoleniowych
szkoleniowe

……

Lista rozwijana
Lista rozwijana
Lista rozwijana
Lista rozwijana
Lista rozwijana

Proszę wskazać mobilności uczestników projektu z uwzględnieniem następujących informacji :
Kategoria uczestnika
(student/kadra
L.p.
Kraj wyjazdu
Kraj przyjazdu
Liczba osób
Liczba dni
akademicka/ kadra
administracyjna)

Powód oraz
cel wyjazdu

Typ wyjazdu

……

Proszę opisać sposób zarządzania projektem, w tym stosowanie zasad równości szans i niedyskryminacji.

Partnerstwo w projekcie:
Proszę opisać sposób i efekty współpracy między Instytucjami Partnerskimi:
Proszę o wskazanie czy współpraca przebiegała, tak jak zakładano we wniosku o finansowanie oraz jakie korzyści przyniosła realizacja projektu
Beneficjentowi a jakie Partnerowi/Partnerom Projektu:
Proszę opisać czy Beneficjent planuje kontynuować współpracę z partnerem po zakończeniu realizacji projektu:

Proszę opisać działania z zakresu monitoringu i ewaluacji podjęte w Projekcie.

Proszę odnieść się do ryzyk zidentyfikowanych we wniosku i określić ich wpływ na realizację Projektu.

Proszę opisać wartość dodaną uzyskaną przez Beneficjenta dzięki realizacji Projektu.
Dodatkowe informacje i komentarze:
Poniżej prosimy przedstawić wszelkie informacje, na które nie było miejsca w pozostałych polach Raportu. W tej części można również zamieścić
Państwa uwagi i rekomendacje mające na celu usprawnienie przyszłych działań, procedur administracyjnych, sposobu finansowania itd.
związanych z Programem.
Proszę o uzupełnienie w celach statystycznych poniższych wskaźników produktu i rezultatu
uzyskanych w wyniku realizacji projektu.
Nazwa wskaźnika powstałego w wyniku realizacji Proszę wskazać wartość liczbową wskaźnika
Projektu (lista rozwijana)
Publikacja książkowa w obiegu międzynarodowym
Artykuł w czasopiśmie (ze wskazaniem, do której
grupy czasopism naukowych należy zgodnie z
wykazem dostępnym na stronie MNiSW)
Konferencje/seminaria/warsztaty
w
wymiarze
międzynarodowym
Nowe materiały dydaktyczne wypracowane w
Projekcie
Instrukcje wewnętrzne Beneficjenta
Osoby biorące udział w mobilności międzynarodowej
Osoby biorące udział w działaniach szkoleniowych
Szkolenia przeprowadzone w ramach Projektu
Utworzenie Welcome Centre
Inne

III. Raport finansowy

I. ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Symbol
Rodzaj i numer
Lp. Beneficjenta/
dowodu
Partnera
księgowego
1.
2.
3.

RAZEM PONIESIONE WYDATKI

Numer
ewidencji
księgowej
4.

Data
wystawienia

Data zapłaty

Nazwa towaru
lub usługi

5.

6.

7.

Kwota
dowodu
księgowego
8.

Pozycja
budżetowa

Kwota
kwalifikowalna

9.

10.

LP.

KATEGORIA
KOSZTU/POZYCJA
BUDŻETOWA

RAZEM
III. ROZLICZENIE ZALICZEK
1.
2.

3.

4.

Kwota finansowania projektu
Kwoty rozliczane niniejszym
raportem
Kwota wydatków
kwalifikowalnych od początku
realizacji projektu ( z
wydatkami niniejszego
raportu)
Kwota otrzymanej zaliczki

II. POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU
KWOTA BUDŻETU
KWOTY
KWOTY NARASTAJĄCO OD
PROJEKTU W
ROZLICZANE
POCZĄTKU REALIZACJI
ZATWIERDZONYM
NINIEJSZYM
PROJEKTU
WNIOSKU
RAPORTEM

PROCENT REALIZACJI

5.
6.
7.

Kwota otrzymanej płatności
częściowej
Płatność bilansująca do
wypłaty/ do zwrotu [1-3-4]
Odsetki narosłe od początku
realizacji projektu

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

