Załącznik nr 3 do Umowy – Wzór Raportu końcowego
Raport końcowy
dla Beneficjentów Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Program KATAMARAN – Realizacja wspólnych studiów II stopnia

I. Informacje dotyczące Projektu

Nr Projektu
Okres realizacji projektu
Nazwa Beneficjenta
Tytuł Projektu
Akronim lun nazwa marketingowa Projektu
Nazwa Partnera/-ów
Kwota przyznanego finansowania
Numer raportu
Cel formularza




Złożenie raportu końcowego
Korekta raportu końcowego

Raport za okres (od … do …)
Data sporządzenia raportu końcowego
Poniesione koszty wykazane w raporcie
końcowym
Wnioskowana kwota płatności bilansującej
Wysokość odsetek wygenerowanych na
koncie Projektu
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II. Przebieg realizacji Projektu



Nie dotyczy

1. Proszę opisać działania jakie zostały zrealizowane w raportowanym okresie:

Lp.

Zadanie

Działanie

Początek okresu
realizacji

Zakończenie
okresu realizacji

Szczegółowy opis zrealizowanego zadania

Lista
rozwijalna
Lista
rozwijalna
Lista
rozwijalna
Lista
rozwijalna
Lista
rozwijalna
Lista
rozwijalna

2. Proszę opisać zmiany i opóźnienia w realizacji wraz z uzasadnieniem, czy mają wpływ na prawidłową i terminową realizację zadania.
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3. 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

Liczba osób, które otrzymały stypendia
w ramach wsparcia EFS (wskaźnik produktu)
Liczba studentów biorących udział w
szkoleniach (wskaźnik produktu)
Liczba osób z kadry akademickiej biorących
udział w szkoleniach (wskaźnik produktu)
Liczba studentów, którzy dzięki wsparciu EFS
ukończyli wspólny program studiów II stopnia

(wskaźnik rezultatu)

Liczba studentów, którzy dzięki wsparciu EFS
ukończyli szkolenia (wskaźnik rezultatu)
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M

O

O

K

M

O

Z Polski

K

Z zagranicy

O

Z Polski

O

Liczba osób narastająco od
początku realizacji projektu

Liczba osób rozliczana
niniejszym raportem
Z zagranicy

M

Z Polski

K

Z zagranicy

Liczba osób wskazana w
zatwierdzonym wniosku o
finansowanie

O

Liczba osób z kadry akademickiej, które dzięki
wsparciu EFS ukończyły szkolenia (wskaźnik

rezultatu)

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

5. Proszę opisać w jaki sposób przebiegała współpraca z partnerem/-ami zagranicznym/-ymi

6. 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.
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III. Raport finansowy



Nie dotyczy
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3.1. ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Lp.

Numer ewidencji
księgowej

Rodzaj i numer
dowodu księgowego

Data zapłaty

Data
wystawienia

1.

2.

3.

4.

5.

Kwota
Nazwa
brutto
towaru
dowodu
lub usługi
księgowego

RAZEM PONIESIONE WYDATKI/KOSZTY
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6.

7.

Nazwa i
numer
zadania
8.

Numer
pozycji
budżetowej
9.

Nazwa
kategorii
kosztu

Kwota
kwalifiko
walna

10.

11.

3.2. POSTĘPY FINANSOWE REALIZACJI PROJEKTU
A. Według zadań

LP.

NUMER I
NAZWA
ZADANIA

KWOTY
KWOTA
KWOTY
NARASTAJĄCO
WYDATKÓW DLA
ROZLICZANE
OD
PROCENT
DANEGO
NINIEJSZYM
POCZĄTKU REALIZACJI
ZADANIA Z
RAPORTEM
REALIZACJI
UMOWY
PROJEKTU

Zadanie nr 1 "…..."

RAZEM
B. Według kategorii
kosztów
NAZWA POZYCJI
BUDŻETOWEJ

KWOTA
KWOTY
WYDATKÓW DLA
KWOTY
NARASTAJĄCO
DANEJ POZYCJI ROZLICZANE
OD
PROCENT
BUDŹETOWEJ Z NINIEJSZYM
POCZĄTKU REALIZACJI
ZATWIERDZONEJ RAPORTEM
REALIZACJI
UMOWY
PROJEKTU
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Działania mające na celu
upowszechnienie
informacji o planowanym
uruchomieniu studiów na
podstawie programu
kształcenia
opracowanego w
Projekcie oraz
pozyskanie studentów na
studia
Działania związane z
realizacją
międzynarodowych
studiów wspólnych II
stopnia: wypłata
stypendiów dla
studentów polskich
uczelni wyjeżdżających
za granicę oraz
studentów uczelni
zagranicznej
przyjeżdżających do
Polski w ramach
realizowanego
wspólnego programu
kształcenia
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Działania związane z
realizacją
międzynarodowych
studiów wspólnych II
stopnia: organizacja lub
udział w prowadzeniu
wykładów, wizytach
studyjnych lub
spotkaniach roboczych
kadry dydaktycznonaukowej z Partnerem/ami zagranicznym/-ymi,
związanych z realizacją
studiów
Działania związane z
realizacją
międzynarodowych
studiów wspólnych II
stopnia: organizacja
szkoleń adaptacyjnych,
integracyjnych,
językowych,
międzykulturowych lub
szkoleń dotyczących
nowych metod
kształcenia lub udział
kadry, która będzie
zaangażowana w
realizację studiów
objętych Projektem, w
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szkoleniach
adaptacyjnych,
integracyjnych,
językowych,
międzykulturowych lub w
szkoleniach dotyczących
nowych metod
kształcenia;

Działania związane z
realizacją
międzynarodowych
studiów wspólnych II
stopnia: organizacja
szkoleń adaptacyjnych,
integracyjnych,
językowych,
międzykulturowych lub
udział studentów w tych
szkoleniach
RAZEM

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



Tak
Nie
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3.3. ROZLICZENIE ZALICZEK
1.

Kwota finansowania projektu

2.

Kwoty rozliczane niniejszym raportem

3.
4.

Kwota wydatków kwalifikowalnych od początku realizacji
projektu (z wydatkami niniejszego raportu)
Kwota dotychczas otrzymanych środków (od początku
realizacji projektu)

5.

Procentowa wartość dotychczas otrzymanych środków

6.

Płatność bilansująca do wypłaty/ zwrotu

7.

Odsetki narosłe od początku realizacji projektu
IV. HARMONOGRAM

Rok

2020

2021

Kwartał

IV

I
II

Miesiąc

Planowane
wydatki *

Dofinansowanie
- zaliczka,
płatność
częściowa,
bilansująca **

10.2020
11.2020
12.2020
01.2021
02.2021
03.2021
04.2021
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III

IV

I

II
2022
III

IV

I
2023

II
III

05.2021
06.2021
07.2021
08.2021
09.2021
10.2021
11.2021
12.2021
01.2022
02.2022
03.2022
04.2022
05.2022
06.2022
07.2022
08.2022
09.2022
10.2022
11.2022
12.2022
01.2023
02.2023
03.2023
04.2023
05.2023
06.2023
07.2023
08.2023

p
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IV

09.2023
10.2023
11.2023
12.2023
RAZEM

0

0

Planowane wydatki *

szacunkowe wydatki za dany okres należy wpisać w
miesiącu, w którym Beneficjent planuje złożyć Raport
częściowy, raport musi być składany nie rzadziej niż co
3 m-ce, suma planowanych wydatków

Dofinansowanie zaliczka**

kwotę zaliczki należy wpisać w miesiącu, w którym
Beneficjent otrzymał zaliczkę

Dofinansowanie płatność częściowa **

kwotę płatności częściowej należy wpisać w miesiącu,
w którym Beneficjent planuje wykorzystać 80%
otrzymanej zaliczki i wypełni część V raportu - wniosek
o wypłatę płatności częściowej

Dofinansowanie płatność bilansująca **

kwotę płatności bilansującej należy wpisać w ostatnim
miesiącu realizacji projektu

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 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;
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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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