Załącznik nr 5 do Umowy - Wzór raportu końcowego
RAPORT KOŃCOWY1
dla Beneficjentów Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Program STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

Numer Projektu
Okres realizacji Projektu
Nazwa Beneficjenta
Tytuł projektu
Akronim lub nazwa marketingowa Projektu
Kwota przyznanego finansowania

PLN

Nr raportu
Cel formularza

 Złożenie raportu końcowego
 Korekta raportu końcowego po uwagach NAWA

Raport końcowy za okres
Data sporządzenia raportu końcowego
Poniesione koszty wykazane w Raporcie końcowym
Wnioskowana kwota płatności bilansującej
Wysokość odsetek wygenerowanych na koncie Projektu

1

Beneficjent wypełnia tylko białe pola.
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II. PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU
 Nie dotyczy

1.

Lp.

Proszę opisać działania jakie zostały zrealizowane w okresie realizacji Projektu:

Zadanie

Działanie

Początek
realizacji
zadania

Zakończenie
realizacji zadania
Edytuj

Szczegółowy opis
zrealizowanego
zadania

 Edytuj

1.









działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów
wypłata stypendiów NAWA dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz doktorantów z Polski
realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint
degree lub double degree – wypłata po zatwierdzeniu indywidualnego planu badawczego
wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy (w wymiarze od 1 do
10 miesięcy), realizujących kształcenie w szkole doktorskiej
rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”
działania związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich
działania związane z merytorycznym zarządzaniem Projektu

 Nie dotyczy
2.
2.1.

Informacje na temat liczby pozyskanych doktorantów zagranicznych
Liczba doktorantów zagranicznych w szkole doktorskiej na koniec realizacji Projektu:

Lp.

(a)

(b)

Liczba doktorantów
zagranicznych w szkole
doktorskiej na dzień składania
wniosku

Liczba doktorantów
zagranicznych w szkole
doktorskiej na koniec realizacji
Projektu

Procent liczby doktorantów zagranicznych w
szkole doktorskiej na koniec realizacji Projektu
względem liczby doktorantów na dzień
składania wniosku

Liczba doktorantów zagranicznych w
szkole doktorskiej na koniec realizacji
projektu (liczba zaplanowana we
wniosku)

(c)

(d)

(e)

(f)
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Liczba doktorantów
zagranicznych w szkole
doktorskiej

1

2.2.

Liczba pozyskanych doktorantów zagranicznych wg. kraju, pochodzenia i płci:
Liczba pozyskanych doktorantów zagranicznych wg kraju pochodzenia i płci

Lp.

(a)

kobiety

(b)

1

nazwa kraju:

2

nazwa kraju:

3

nazwa kraju:

….n

nazwa kraju:

(c)

w tym:
mężczyźni

Ogółem

(d)

(e)

Razem:

 nie dotyczy
3.
Informacje na temat liczby doktorantów zagranicznych, którzy otrzymali stypendia NAWA dla najlepszych doktorantów
zagranicznych oraz doktorantów z Polski realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do
uzyskania joint degree lub double degree – po zatwierdzeniu indywidualnego planu badawczego
Lp.

Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia w ramach Projektu

(a)

(b)

1

Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendium NAWA w roku 2021

2

Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendium NAWA w roku 2022

3

Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendium NAWA w roku 2023

Ogółem

w tym:
kobiety
(c)

mężczyźni
(d)

(e)

Razem:

 nie dotyczy
4.
Informacje na temat liczby zagranicznych mobilności najlepszych doktorantów z Polski i z zagranicy (w wymiarze od 1 do 10
miesięcy), realizujących kształcenie w szkole doktorskiej
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4. 1. Liczba doktorantów uczestniczących w stażach naukowych w zagranicznych instytucjach naukowych na koniec realizacji Projektu:

Lp.

(a)

(b)

1

Liczba doktorantów
uczestniczących w stażach
naukowych w
zagranicznych instytucjach
naukowych

Liczba doktorantów
uczestniczących w stażach
naukowych w zagranicznych
instytucjach naukowych na
dzień składania wniosku

Liczba doktorantów
uczestniczących w stażach
naukowych w zagranicznych
instytucjach naukowych na
koniec realizacji projektu

(c)

(d)

Procent liczby doktorantów zagranicznych
uczestniczących w stażach naukowych w
zagranicznych instytucjach naukowych na
koniec realizacji Projektu względem liczby
doktorantów na dzień składania wniosku

Liczba doktorantów
uczestniczących w stażach
naukowych w zagranicznych
instytucjach naukowych na koniec
realizacji projektu (liczba
zaplanowana we wniosku)

(e)

(f)

4. 2. Liczba doktorantów uczestniczących w stażach naukowych w zagranicznych instytucjach naukowych wg. ośrodka zagranicznego, liczby
miesięcy pobytu i płci
Lp.

Liczba doktorantów uczestniczących w stażach naukowych w
zagranicznych instytucjach naukowych

Liczba miesięcy pobytu

(b)

(c)

(a)
1
2
3

….n

w tym:
kobiety

mężczyźni

(d)

(e)

Ogółem

(f)

Nazwa ośrodka naukowego,
kraj:
Nazwa ośrodka naukowego,
kraj:
Nazwa ośrodka naukowego,
kraj:
Nazwa ośrodka naukowego,
kraj:
Razem:

 nie dotyczy
5.

Lp.

Informacje na temat liczby promotorów z zagranicy w szkole doktorskiej
Liczba promotorów z
zagranicy w szkole

Liczba promotorów z
zagranicy w szkole

Procent liczby promotorów z zagranicy w szkole
doktorskiej na koniec realizacji Projektu

Liczba promotorów z zagranicy w
szkole doktorskiej na koniec realizacji
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(a)
1

(b)

doktorskiej na dzień
składania wniosku

doktorskiej na koniec
realizacji projektu

względem liczby promotorów na dzień
składania wniosku

projektu (liczba zaplanowana we
wniosku)

(c)

(d)

(e)

(f)

Liczba promotorów z
zagranicy w szkole
doktorskiej

 nie dotyczy
6.

Informacje o projektach doktorskich o charakterze międzynarodowym

Lp.

(a)

(b)

1.

Liczba projektów
doktorskich
realizowanych we
współpracy z
instytucjami
zagranicznymi

Liczba projektów doktorskich
realizowanych we współpracy z
instytucjami zagranicznymi na
dzień składania wniosku

Liczba projektów doktorskich
realizowanych we współpracy z
instytucjami zagranicznymi na
koniec realizacji projektu

Procent liczby projektów doktorskich
realizowanych we współpracy z
instytucjami zagranicznymi na koniec
realizacji Projektu względem liczby
projektów na dzień składania wniosku

Liczba projektów doktorskich
realizowanych we współpracy z
instytucjami zagranicznymi na koniec
realizacji projektu (liczba zaplanowana we
wniosku)

(c)

(d)

(e)

(f)

7. Proszę opisać zmiany i opóźnienia w realizacji Projektu wraz z uzasadnieniem i informacją czy miały one wpływ na prawidłową i
terminową realizację Projektu.

8. Proszę opisać działania z zakresu monitoringu i ewaluacji podjęte w okresie realizacji Projektu.
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9. Proszę odnieść się do ryzyk zidentyfikowanych we wniosku i określić ich wpływ na realizację Projektu.

10.

Dodatkowe informacje i komentarze:

Poniżej proszę przedstawić inne ważne informacje, na które nie było miejsca w pozostałych polach Raportu. W tej części mogą Państwo zamieścić także
swoje uwagi i rekomendacje, mające na celu usprawnienie przyszłych działań, procedur administracyjnych, sposobu finansowania itp. związanych z
Programem.

III. RAPORT FINANSOWY
 nie dotyczy
3.1.

Zestawienie wydatków w Projekcie poniesionych w okresie sprawozdawczym

Lp.

Numer
ewidencji
księgowej
(np. faktury,
rachunku)

Rodzaj i numer
dowodu
księgowego
(numer własny
księgowy)

(a)

(b)

(c)

Data
wystawienia

(d)

Data zapłaty

Nazwa towaru
lub usługi

Krótki opis
sposobu
kalkulacji
(stawka x
liczba)

Nazwa i numer
zadania

Nazwa
kategorii
kosztu

Kwota brutto
dowodu
księgowego
(PLN)

Kwota kwalifikowalna (PLN)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

1
2
3

….n

Razem poniesione wydatki:

PLN
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3.2.

Postęp finansowy realizacji Projektu

A. Według zadań

Numer i nazwa zadania

Kwoty rozliczane
niniejszym raportem

(b)

(c)

(d)

(e)

PLN

PLN

%

(a)

Procent realizacji

 Edytuj

RAZEM
3.3.

Kwoty narastająco od
początku realizacji Projektu

Kwota planowana dla
danego zadania z umowy (z
późniejszymi zmianami)

Postęp finansowy realizacji Projektu

B. Według kategorii kosztu

Lp.

Nazwa kategorii kosztu

Kwota planowana dla danej kategorii
kosztu z umowy (z późniejszymi
zmianami)

(a)

(b)

(c)

1.

2.

Kwoty rozliczane niniejszym
raportem

(d)

Kwoty narastająco od początku
realizacji Projektu

Procent realizacji

 Edytuj

(e)

(f)

Działania związane z pozyskaniem
zagranicznych doktorantów
Wypłata stypendiów NAWA dla
najlepszych doktorantów zagranicznych
oraz doktorantów z Polski realizujących
projekty doktorskie we współpracy
międzynarodowej i zmierzających do
uzyskania joint degree lub double
degree – wypłata po zatwierdzeniu
indywidualnego planu badawczego
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Wsparcie zagranicznej mobilności
najlepszych
doktorantów
z Polski
i z zagranicy (w wymiarze od 1 do 10
miesięcy), realizujących kształcenie
w szkole doktorskiej
Rozwijanie działań związanych z
internacjonalizacją „w domu”
Działania związane z rozwijaniem
współpracy międzynarodowej szkół
doktorskich
Działania związane z merytorycznym
zarządzaniem Projektu

3.

4.
5.

6.

RAZEM

PLN

PLN

%

Czy dokonano przesunięć środków finansowych pomiędzy pozycjami budżetowymi do wysokości 10% tańszej pozycji?
 TAK
 NIE

3.4.

Rozliczenie zaliczek

(a)

(b)

1

Kwota finansowania Projektu

2

Kwoty rozliczane raportem końcowym

3

(c)

Kwota wydatków kwalifikowalnych od początku realizacji Projektu
( uwzględniająca wydatki objęte niniejszym raportem)
 Edytuj

4

Kwota otrzymanych środków ( od początku realizacji projektu)

5

Procentowa wartość rozliczenia otrzymanych środków

6

Wnioskowana kwota płatności bilansującej
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IV. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ BILANSUJĄCĄ

1. Wnioskuję o wypłatę płatności bilansującej w kwocie  zł, stanowiącej nie więcej niż 10% wartości Projektu.
2. Wnoszę o wypłatę powyższej kwoty na rachunek bankowy, zgodny z podpisaną umową finansową:
Numer rachunku bankowego:
Nazwa banku:
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VI. 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 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.
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