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O ZASADACH FINANSOWANIA 
I ROZLICZANIA PROJEKTÓW

Drodzy Czytelnicy,

Zachęcam serdecznie do lektury kolejnego biuletynu informacyjnego „Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe”. Piąty numer dotyczy
zasad finansowania i rozliczania projektów dotowanych ze środków unijnych. Jest on jednocześnie pierwszym z numerów, które
szczegółowo będą poświęcone obowiązkom Beneficjentów funduszy europejskich.

Czerwcowy numer biuletynu to finansowy poradnik Beneficjenta. Znajdą w nim Państwo informacje o formach przyznawania środków,
podpowiedzi, jak należy przygotowywać wnioski o wypłaty, a także wskazówki dotyczące najlepszego sposobu dokumentacji wydatków.
Polecam lekturę wywiadu z Panią Alicją Roszkowską z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Beneficjentką Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, która w dziale „Innowacje w regionie” opowiada o tym, jak w praktyce wygląda finansowe
rozliczenie dotacji.

Warto zatrzymać się także przy „Rozmowach o projektach” z zastępcą dyrektora Departamentu Finansowania Szkół Wyższych MNiSW.
Pan Daniel Maksym przedstawia założenia i zasady działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz opowiada
o płynących z niego korzyściach nie tylko dla uczelni wyższych, ale całej polskiej gospodarki.

Niniejszy biuletyn tworzony jest z myślą o systematycznym pogłębianiu potrzebnej Państwu wiedzy na temat programów operacyjnych
oraz pomocy w lepszym zrozumieniu mechanizmu rozdzielania funduszy strukturalnych. Mając nadzieję, że spełniamy Państwa
oczekiwania, życzę przyjemnej lektury.

Pozostaję z poważaniem, 
Leszek Grabarczyk

Dyrektor Departamentu Wdrożeń i Innowacji

SŁOWO WSTĘPU

Leszek Grabarczyk
Dyrektor Departamentu 
Wdrożeń i Innowacji
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W poprzednim numerze Biuletynu wprowadziliśmy Państwa w tajniki obowiązków
Beneficjenta. Dziś skoncentrujemy się na kwestii rozliczeń finansowych. Podpowiemy
co należy zrobić, aby na skutek zawartej umowy środki finansowe trafiły na Państwa
konta bez opóźnień.

Środki finansowe na zrealizowanie projektu Beneficjent może otrzymać w dwóch
formach: 

•  zaliczek – po złożeniu wniosku o zaliczkę zgodnie z harmonogramem
stanowiącym załącznik do umowy, nie częściej niż raz na kwartał, oraz pod
warunkiem rozliczenia co najmniej 70% otrzymanej wcześniej zaliczki,

•  refundacji całości lub części poniesionych wydatków kwalifikowanych – po
złożeniu wniosku o płatność. 

Należy pamiętać, że Beneficjent może uzyskać środki finansowe tylko w przypadku
bezbłędnego wypełnienia wniosku o płatność. Dlatego tak istotne jest jego prawidłowe
wypełnienie w generatorze wniosków o płatność. Bardzo często Beneficjenci mają
problemy z odpowiedzią na pytanie czy dany wydatek jest kwalifikowany. W związku
z tym zachęcamy Państwa do zapoznania się z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy
również do kontaktu z Instytucją Pośredniczącą, w tym przypadku z Ministerstwem
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podpowiedzi znajdą Państwo również na stronie
www.nauka.gov.pl, na której publikujemy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
dotyczące tego zagadnienia. W przypadku, gdy we wnioskach znajdą się błędy,
Beneficjent zawsze ma możliwość naniesienia koniecznych poprawek. W takiej sytuacji
jedynie czas uzyskania środków finansowych na koncie ulega opóźnieniu.

Wnioski o płatność należy składać co najmniej raz na kwartał, w terminie do 10 dni od
dnia jego zakończenia. W przypadku, gdy Beneficjent w danym miesiącu poniósł
choćby jeden udokumentowany wydatek, wtedy wniosek należy złożyć w ciągu 
10 dni od zakończenia miesiąca kalendarzowego. 

Wniosek o płatność składa się z części finansowej i sprawozdawczej. Jeżeli Beneficjent
nie poniósł w danym kwartale żadnych wydatków, które mógłby udokumentować,
wtedy wystarczy wypełnić tylko część sprawozdawczą. 

Aby dany wydatek mógł być sfinansowany ze środków unijnych, Instytucja
Pośrednicząca ocenia jego kwalifikowalność. Aby mogła to zrobić, Beneficjent
zobowiązany jest do posiadania pełnej dokumentacji poniesionych kosztów.
Każdorazowo do wniosku o płatność dołącza się faktury i inne dokumenty finansowe.
Bardzo istotne jest aby faktura miała prawidłowy opis merytoryczny. Należy również
pamiętać o dołączeniu umowy z wykonawcą na realizację określonej usługi lub
dostawy oraz protokołu odbioru. W celu rozliczenia wynagrodzeń konieczne jest
dostarczenie listy płac, zbiorczych przelewów oraz kart czasu pracy pracowników.

Poza tym, ocenia się zgodność wydatków z postanowieniami umowy o dofinansowanie
wraz z wytycznymi dla działań w ramach poszczególnych programów operacyjnych.
Sprawdzana jest również prawidłowość umów i porozumień, na których były oparte
wydatki. Należy pilnować, by prace, usługi, bądź dostawy, w związku z realizacją,
których wydatek został poniesiony, zostały faktycznie wykonane.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wydatkowania środków, Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, będące Instytucją Pośredniczącą, ma prawo do
wstrzymania przekazywania kolejnych pieniędzy do czasu ostatecznego wyjaśnienia
zastrzeżeń.

W sytuacji gdy Beneficjent nie rozliczy wydatków związanych z projektem w terminie
określonym w umowie, będzie je musiał pokryć ze środków własnych.

Wszyscy wiemy, że zadania jakie stoją przed Beneficjentami nie są łatwe, ale wierzymy
że trud jaki włożą w realizację projektu jest opłacalny. A gdy przyjdzie moment
zakończenia prac a cały projekt zostanie poprawnie rozliczony Beneficjenci będą
pamiętać tylko co dzięki ich ciężkiej pracy udało się osiągnąć.

TEMAT MIESIĄCA
REALIZACJA PROJEKTU, KROK DRUGI 
– WYPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
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Pani naczelnik, proszę powiedzieć w jakiej formie
oraz w jakim terminie wypłaca się Beneficjentowi
przyznane dotacje?

Beneficjent realizujący projekt w ramach II osi PO IG
ma możliwość otrzymania dofinansowania w nastę -
pujących formach:

- refundacji całości lub części poniesionych
wydatków kwalifikowanych;

- zaliczki.
To od Beneficjenta zależy na który sposób finan so -
wa nia projektu zdecyduje się.
W przypadku otrzymywania dotacji w postaci refun-
dacji, Beneficjent składa do Instytucji Pośred ni czą cej
wniosek o płatność, w którym wykazuje i dokumentuje
poniesione w ramach realizacji projektu wydatki. In-
stytucja Pośrednicząca w ciągu 30 dni weryfikuje wnio-
sek i jeśli jest prawidłowo wypełniony to przekazuje
Beneficjentowi refundację; natomiast jeśli wniosek za-
wiera błędy, wzywa Beneficjenta do poprawek. Jeśli
wniosek jest przygotowany prawidłowo, to od złożenia
wniosku do wypłaty środków mija około 4-5 tygodni; a
jeśli są konieczne poprawki, to ten czas niestety ulega
wydłużeniu.

Natomiast w przypadku otrzymywania dotacji w formie zaliczki sytuacja jest
odmienna. W terminach przewidzianych w harmonogramie realizacji projektu
Beneficjent składa wniosek o płatność zaliczkową (w takim przypadku nie wykazuje
we wniosku żadnych wydatków). Instytucja Pośrednicząca weryfikuje wniosek i jeśli
jest prawidłowo wypełniony przekazuje Beneficjentowi zaliczkę. Zazwyczaj od
złożenia wniosku do wypłaty środków mija około 2-3 tygodni. 

Następnie Beneficjent składa do Instytucji Pośredniczącej wnioski o płatność,
w którym rozlicza środki otrzymane w ramach zaliczki – w takich wnioskach wykazuje 
i dokumentuje poniesione w ramach realizacji projektu wydatki, ale nie wnioskuje
o płatność. Warto zaznaczyć, że warunkiem wypłaty Beneficjentowi kolejnej transzy
zaliczki jest rozliczenie co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych zaliczek.

Jakie załączniki należy złożyć wraz z wnioskiem o wypłacenie środków
finansowych?

W przypadku wnioskowania o płatność zaliczkową, Beneficjent wraz z wnioskiem
o płatność nie składa żadnych załączników. 
Natomiast w przypadku wnioskowania o refundację lub rozliczania środków
otrzymanych w ramach zaliczki Beneficjent jest zobowiązany dołączyć do wniosku
o płatność kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej
wartości dowodowej) potwierdzających poniesione wydatki, kopie dokumentów
potwierdzających dokonanie zapłaty oraz kopie dokumentów potwierdzających
przyjęcie środków trwałych na stan.
Wszystkie dokumenty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
upoważnioną osobę. Na przykład: w przypadku zakupu urządzenia, Beneficjent,
aby w prawidłowo udokumentować wydatek, powinien dołączyć do wniosku
o płatność fakturę, przelew za fakturę, protokół odbioru oraz dokument OT-przyjęcie
środka trwałego.

Czy przewiduje się jakiś specjalny audyt finansowania projektów? W jaki sposób
dokumentować i potwierdzać wydatki?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września
2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania
środków finansowych na naukę, obowiązkowemu audytowi podlegają projekty,
w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 mln zł, a więc wszystkie
realizowane w ramach Działania 2.1 oraz Działania 2.2 PO IG. Taki audyt projektu powinien
zostać rozpoczęty po zrealizowaniu co najmniej 80% planowanych wydatków związanych
z projektem i zakończony przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu.

TEMAT MIESIĄCA
WYWIAD Z PANIĄ MAŁGORZATĄ KOWALCZYK, 
naczelnikiem Wydziału Obsługi Finansowej Funduszy
Strukturalnych w MNiSW

Małgorzata Kowalczyk
naczelnik Wydziału Obsługi
Finansowej 
Funduszy Strukturalnych 
w MNiSW
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Ponadto, prawidłowość realizacji projektu może zostać skontrolowana przez
Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą lub inne instytucje uprawnione do
przeprowadzenia kontroli. 

Dodam jeszcze, że każdy oryginał dokumentu księgowego należy opisać wskazując
następujące informacje:

• tytuł projektu wynikający z umowy o dofinansowanie, jak również data zawarcia
i numer umowy;

• opis związku wydatku z umową – należy zaznaczyć w opisie faktury, do której
z kategorii wydatków zatwierdzonych w umowie o dofinansowanie odnosi się
wydatek dokumentowany fakturą;

• informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR – tj. Projekt jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

• dekretacja oraz nr księgowy dokumentu;
• informacja o poprawności formalnej i merytorycznej.

Co grozi Beneficjentowi, który nie rozliczy wydatków związanych z projektem
w terminie określonym we wniosku o dotację?

Jeśli Beneficjent nie rozliczy wydatków związanych z projektem w terminie
określonym w umowie, to takie wydatki nie zostaną uznane przez Instytucję
Pośredniczącą za kwalifikowane i Beneficjent będzie musiał je pokryć ze środków
własnych.

Co się dzieje w przypadku powstania wątpliwości co do prawidłowości
wydatkowania środków? Do kogo Beneficjent może się wtedy zwrócić?

Jeżeli Beneficjent ma jakieś pytania dotyczące kwalifikowalności wydatków, zasad
wydatkowani lub rozliczania otrzymanej dotacji, to zachęcam do kontaktu
z Instytucją Pośredniczącą w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Zdecydowanie
lepiej zrobić to na początku realizacji projektu.

Z jakimi najczęściej pytaniami w kwestii rozliczenia finansowego zgłaszają się
do państwa Beneficjenci?

Beneficjenci często pytają o kwalifikowalność danego wydatku, który już ponieśli lub
planują ponieść w projekcie. Warto przypomnieć, że zasady kwalifikowania wydatków
regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 wydane przez Ministra Rozwoju
Regionalnego. Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
są też zamieszczone odpowiedzi na najczęściej zadawana pytanie dotyczące
kwalifikowalności wydatków. Czasami pewne wątpliwości budzą też dokumenty,
które Beneficjenci powinni dołączyć do wniosku o płatność. 

TEMAT MIESIĄCA
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Który z obowiązków jest dla Beneficjentów najłatwiejszy do wypełnienia,
a z którym miewają najwięcej trudności? 

Podczas rozliczania wydatków sporo problemów sprawia Beneficjentom prawidłowe
wypełnienie wniosku w generatorze wniosków o płatność. Jeżeli wniosek jest błędnie
wypełniony, wtedy Instytucja Pośrednicząca nie może go zaakceptować, nawet jeśli
wszystkie wykazane wydatki są kwalifikowane i prawidłowo udokumentowane. 
Czasami Beneficjenci mają także problemy z prawidłowym udokumentowaniem
poniesionych wydatków – na szczęście większość wydatków w projektach II osi PO IG
dotyczy zakupów środków trwałych, które są stosunkowo łatwe do udokumentowania.

Czy są jeszcze jakieś dodatkowe kwestie dotyczące rozliczenia finansowego,
o których nie powiedzieliśmy, a o których Pani zdaniem warto jeszcze
poinformować teraźniejszych oraz przyszłych Beneficjentów? 

Bardzo ułatwia i przyśpiesza rozliczanie, gdy dokumenty dołączone do wniosku
o płatność są uporządkowane i czytelnie opisane. Zaoszczędza to również kłopotu
Beneficjentom, ponieważ nie są proszeni o dodatkowe wyjaśnienia. 

Co mogłaby Pani poradzić tym Beneficjentom, którzy właśnie otrzymali
wsparcie unijne i stoją przed nimi obowiązki związane z rozliczeniem
finansowym?

Beneficjentom, którzy właśnie podpisali umowę o dofinansowanie, przede wszystkim
radzę zapoznać się w dokumentami regulującymi zasady realizacji oraz rozliczania
projektu. Warto dokładnie przeczytać umowę o dofinansowanie, Wytyczne w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013, oraz instrukcję wypełniania wniosku o płatność, która jest
dostępna w generatorze wniosku o płatność.
I oczywiście zachęcam do jak najszybszego złożenia wniosku o płatność i skorzystania
ze środków dostępnych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

TEMAT MIESIĄCA
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Panie Dyrektorze, środki unijne dystrybuowane
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko (PO IiŚ) stanowią ważne źródło
finansowania rozwoju uczelni wyższych. Na co
ośrodki akademickie mogą przeznaczać uzy ska -
ne z Programu dofinansowanie?

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dysponuje
środkami unijnymi w kwocie 588 mln euro z przez na -
cze niem na wsparcie inwestycji szkół wyższych. Jest
to znaczny zastrzyk finansowy dla uczelni, które dzięki
temu rozbudują swoją bazę dydaktyczną.
Wykorzystanie środków unijnych pozwoli więc
pośrednio zaspokoić rosnące zapotrzebowanie
na wykwali fi ko wa nych absolwentów kierunków
ścisłych, technicznych oraz przyrodniczych, a tym
samym odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy.

Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, celem
nadrzędnym Priorytetu XIII: Infrastruktura szkolnictwa wyższego jest rozwój uczelni
wyższych jako nowoczesnych ośrodków akademickich.
Wsparcie w ramach środków dostępnych w Priorytecie przeznaczone zostanie na
budowę, rozbudowę i modernizację bazy dydaktycznej i laboratoryjnej uczelni.
Kształcenie studentów na kierunkach ścisłych, technicznych i przyrodniczych odbywać
się będzie na wysokim poziomie, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych (infrastruktura ICT1, sieci uczelniane, infrastruktura
e-learning). W projektach zakłada się również wsparcie dla infrastruktury
towarzyszącej: m.in. zaplecza sportowo-rekreacyjnego oraz bibliotek uczelnianych.

Lista projektów Priorytetu XIII PO IiŚ, która ma szanse na dofinansowanie
powiększyła się ostatnio o 9 projektów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego wyasygnowało dodatkowe 300 mln złotych, by wesprzeć kolejne
projekty. Skąd pochodzą dodatkowe fundusze?

Pozyskanie dodatkowych 300 mln złotych na projekty inwestycyjne było możliwe 
po przeprowadzeniu szacunków finansowych w oparciu o analizę obecnego kursu
euro. Pozwoliło to na zwiększenie puli środków na projekty złożone w konkursie
wstępnie rozstrzygniętym w maju br. Obecnie w ramach środków PO IiŚ Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje wesprzeć 35 inwestycji, z czego 26 to projekty
kluczowe, o strategicznym znaczeniu dla kraju. Część uczelni realizujących je zawarła
już z MNiSW umowy o dofinansowanie, pozostałe będą mogły je zawrzeć po
pozytywnym zakończeniu oceny projektów. Ponadto, w wyniku procedury
konkursowej, co najmniej 9 projektów ma szansę uzyskać dofinansowanie. 

Według jakich kryteriów dokonano wyboru najlepszych projektów? 

Wszystkie projekty, zarówno z listy projektów indywidualnych dla PO IiŚ, 
jak i te zgłaszane w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Ośrodek
Przetwarzania Informacji (Instytucja Wdrażająca), oceniane są według identycznych
kryteriów, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO IiŚ. 
Każdy projekt oceniany jest wg. kryteriów formalnych oraz merytorycznych. Podczas
oceny formalnej wniosków o dofinansowanie oprócz kompletności i spójności
złożonych dokumentów ocenia się strategiczny charakter projektu, skalę jego
oddziaływania, kompleksowość projektu – w tym komponent ICT – oraz przeznaczenie
wsparcia dla rozwoju bazy dydaktycznej w ramach kierunków priorytetowych.
Ocenie merytorycznej podlegają m.in. doświadczenie Beneficjenta w realizacji
projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz jakość kształcenia. Premiuje
się projekty o największym potencjale dydaktycznym, spełniające główne zalecenia
Procesu Bolońskiego2, zapewniające wysoką jakość kształcenia oraz programu
rozwoju dydaktyki i badań. 

ROZMOWY O PROJEKTACH
WYWIAD Z PANEM DANIELEM MAKSYMEM, 
zastępcą dyrektora Departamentu Finansowania Szkół
Wyższych MNiSW

Daniel Maksym
zastępca dyrektora Depar-
tamentu Finansowania
Szkół Wyższych MNiSW 

1)  ICT (Information and Communication Technologies). Celem działania ICT jest wzmocnienie bazy
technologicznej i naukowej Europy, poprawa infrastruktury komunikacyjnej (Internet, telefonia 
komórkowa, sieci audio-wizualne).

2)   Proces Boloński – zapoczątkowany został 19 czerwca 1999 roku. Wtedy to ministrowie odpowiedzialni za
szkolnictwo wyższe z 29 krajów Europy podpisali Deklarację Bolońską. Zobowiązali się do utworzenia do
2010 roku wspólnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area). 
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Ponadto, w ocenie uwzględnia się przewidywany wzrost liczby studentów, którzy
skorzystają ze wspartej infrastruktury oraz planowany wzrost liczby stanowisk pracy
do prowadzenia zajęć praktycznych. Każdy z projektów oceniany jest również przez
ekspertów z dziedziny analizy finansowej i ekonomicznej oraz budownictwa. 
Jednym z kryteriów wyboru projektów jest również stopień gotowości projektu 
do realizacji. Premiowane są bowiem te inwestycje, które już na etapie aplikowania
wskazują, iż są już mocno zaawansowane i mogą być sprawnie realizowane. 
Tak sformułowane kryteria pozwalają na wybór najlepszych inwestycji dla szkół wyższych.

Jakie projekty uzyskały dofinansowanie z MNiSW? 

Wśród projektów, które uzyskały dotychczas dofinansowanie znajdują się projekty
kluczowe, z Indykatywnej listy projektów indywidualnych dla PO IiŚ, publikowanej
w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego jako przedsięwzięcia inwestycyjne
niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia strategicznych celów rozwojowych
dla danego sektora gospodarki bądź regionu. Mają one w znaczącym stopniu
przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 
Wpisane na Listę projekty oceniane były pod względem zgodności z priorytetami
Strategii Rozwoju Kraju, pozytywnego wpływu na wykonywanie ponadregionalnych
funkcji uczelni, oraz rozwoju kierunków kształcenia uznanych w programie PO IiŚ za
priorytetowe, tj. nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. 
Warto podkreślić, iż inwestycje, które uzyskają wsparcie w ramach Listy są bardzo
zróżnicowane pod względem planowanych kosztów przedsięwzięcia, w tym
wysokości dofinansowania. Znajdują się tu zarówno projekty z minimalną wysokością
kosztów kwalifikowanych, tj. 20 mln złotych (np. projekt Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego) oraz dwa tzw. projekty duże, dla których koszt
przekracza 50 mln euro. 
Reasumując, do chwili obecnej z Beneficjentami projektów kluczowych zawarto 
14 umów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 727 760 mln PLN.
Pierwsza umowa o dofinansowanie podpisana została już 30 grudnia 2008 r.
i dotyczyła realizacji Centrum Naukowo – Dydaktycznego Wydziału Inżynierii
i Kształtowania Środowiska – „Centrum Wodne” SGGW3 , które służyć ma studentom

i naukowcom zajmującym się badaniami eksperymentalnymi związanymi
z problematyką wody. Uczelnia na ten cel uzyskała dofinansowanie w kwocie
33 960 mln PLN. 
Wśród dotychczas podpisanych umów największe dofinansowanie, na poziomie
111 400 mln PLN uzyskał projekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
pn. Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne. W wyniku jego realizacji
powstanie budynek Międzyuczelnianego Centrum NanoBioMedycznego (CNBM),
w którym dzięki połączeniu potencjału dydaktycznego i naukowego czterech
poznańskich uczelni (Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Medycznego,
Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza), oraz w oparciu
o nowoczesną i innowacyjną infrastrukturę, realizowana będzie unikatowa w skali
kraju oferta naukowo-dydaktyczna. 

ROZMOWY O PROJEKTACH

3) Więcej informacji w biuletynie nr 2
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Podpisano już 14 umów z uczelniami na realizację ich projektów. Z iloma jeszcze
szkołami Ministerstwo planuje podpisać umowy w tym roku?

Zakładamy, iż w ciągu najbliższego półrocza uda nam się podpisać umowy
z pozostałymi 12 Beneficjentami projektów kluczowych. Chciałbym podkreślić, iż w tym
gronie znajdą się również Beneficjenci projektów dużych, tj. takich, których koszt
ogółem przekracza 50 mln euro. Są to projekty Beneficjentów: Uniwersytetu
Warszawskiego: Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego
„CeNT” oraz Uniwersytetu Gdańskiego: Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii
Uniwersytetu Gdańskiego, z którymi planujemy zawarcie umów o dofinansowanie
w lipcu bieżącego roku. Liczymy również, że do końca tego roku możliwe będzie
zawarcie umów z Beneficjentami projektów wyłonionych w konkursie.

Zakładając, że do końca 2009 roku podpisanych zostanie co najmniej 26 umów
o dofinansowanie, jaką kwotę dofinansowania MNiSW może przekazać
ośrodkom akademickim?

Łączna kwota dofinansowania na jaką planowane jest zawarcie umów
o dofinansowanie do końca 2009 r., to około 1 774 420 000 PLN. Należy jednak
rozróżnić kwotę, na którą zawarte zostaną umowy, a rzeczywistą kwotę, która zostanie
przekazana uczelniom, zależną w dużym stopniu od samych Beneficjentów, czyli od
sprawnej realizacji projektów, tj. rozstrzygania postępowań przetargowych, czy też
rozliczania otrzymanych środków w przedłożonych wnioskach o płatność etc.

Każda uczelnia, starając się o środki musiała przedstawić zakładane efekty
realizacji swojego projektu w krótkiej i długiej perspektywie. Jak Ministerstwo,
biorąc pod uwagę zgłoszone projekty, całościowo ocenia wpływ ich realizacji
na rozwój szkolnictwa wyższego?

Inwestycje w nową lub też zmodernizowaną infrastrukturę szkół wyższych będą miały
kluczowe znaczenie dla rozwoju szkolnictwa wyższego w perspektywie następnych
lat. Specyfika wspieranych w ramach PO IiŚ projektów polega na stworzeniu
uczelniom takich warunków materialnych, technicznych oraz laboratoryjnych, które

pozwolą na zapewnienie kształcenia studentów na poziomie zgodnym z założeniami
Deklaracji Bolońskiej i Strategii Lizbońskiej. W praktyce oznacza to wykształcenie
absolwentów najbardziej poszukiwanych kierunków, którzy wypełnią lukę na
krajowym rynku pracy oraz będą mogli śmiało konkurować ze swoimi rówieśnikami
z krajów „starej” UE. 

A jakie korzyści z realizacji projektów widzi Pan dla Polski i jej rozwoju
gospodarczego?

Realizację projektów inwestycyjnych skierowanych do polskich uczelni wyższych
należy widzieć w szerszym kontekście, tj. urzeczywistniania celów zakładanych
w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013, jako realizacji celów
polityki regionalnej Unii Europejskiej, zmierzających do zwiększenia spójności
społeczno-gospodarczej poszczególnych regionów UE. Inwestycje w przysłowiowe
„mury” należy postrzegać de facto jako inwestycje w absolwentów i ich kapitał
intelektualny. Dobrze wykształceni absolwenci kierunków priorytetowych, czyli
absolwenci nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, w przyszłości przyczynią
się do rozwoju nowoczesnych dziedzin gospodarki.

Powiedział Pan, że z efektów skorzystają na pewno studenci i absolwenci
dofinansowanych uczelni. Czego życzyłby Pan młodym ludziom, którzy będą
korzystać z efektów dotacji?

Studentom podejmującym naukę na kierunkach priorytetowych życzę wytrwałości,
jak również satysfakcji z podjętego wyboru. Warto sobie uświadomić, iż dzięki
dofinansowaniu inwestycji uczelni, na której studiują, będą mogli skorzystać
z niepowtarzalnej okazji do kształcenia się w nowoczesnych, doskonale
wyposażonych obiektach dydaktycznych.

Dziękuję za rozmowę

ROZMOWY O PROJEKTACH
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Pani Dyrektor, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej jest Beneficjentem Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka. Proszę opisać
krótko projekt, na który otrzymaliście Państwo
dotacje unijne.

Głównym celem realizowanego przez nas projektu pt.
„Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę
i społeczeństwo” jest przygotowanie nauki, gospo-
darki i społeczeństwa na potencjalne zmiany klima-
tyczne. Jest to interdyscyplinarny projekt badawczo-
-rozwojowy o strategicznym znaczeniu dla
gospodarczego rozwoju Polski. Prowadzone w ra-
mach projektu badania będą mieć bezpośrednie za-
stosowanie w praktyce w wielu gałęziach gospodarki.
Projekt ma także szczególny wymiar społeczny, przy-
czyniając się do rozwiązania najbardziej aktualnych
problemów społecznych. 

Otrzymanie wsparcia unijnego to niewątpliwie wielki sukces dla Państwa, 
jako Beneficjenta. 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu było znaczącym wydarzeniem
w Instytucie. Nie było jednak czasu na świętowanie, gdyż już następnego dnia
musieliśmy podjąć działania organizacyjne. Uruchomienie realizacji projektu to duże
wyzwanie także dla komórek zaangażowanych w jego rozliczanie. 

Oczywiście na realizację projektu potrzebne są fundusze. Proszę powiedzieć,
jak w praktyce wygląda wypłata środków? 

W umowie o dofinansowanie projektu podpisanej z Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego określone zostały: typ płatności, kwoty oraz terminy,
w których o te środki będziemy występować. Ustalonym typem płatności została
„zaliczka”, a okresem „kwartał”. Zgodnie z harmonogramem płatności wniosek
o pierwszą transzę zaliczki złożyliśmy w Ministerstwie 20 stycznia 2009 r., został on
zaakceptowany 3 lutego i już w drugiej połowie lutego wnioskowana kwota wpłynęła
na rachunek bankowy projektu. 
Wydatki poniesione w projekcie w kolejnych miesiącach raportujemy składając
w MNiSW wnioski o płatność. Wnioskami tymi rozliczamy otrzymaną zaliczkę.
O kolejne transze środków możemy wystąpić po rozliczeniu co najmniej 70%
poprzedniej transzy. 

Z Pani punktu widzenia, który z obowiązków związanych z rozliczeniem
finansowym najłatwiej wypełnić, a który przysparza najwięcej trudności?

Najłatwiejszą czynnością jest przygotowanie dokumentacji potwierdzającej
poniesienie kosztów. Dokumentacja ta dołączana jest do wniosku o płatność za dany
okres rozliczeniowy. Są to czynności polegające przede wszystkim na kserowaniu
dokumentów, potwierdzaniu ich za zgodność z oryginałem, przygotowaniu
wydruków oraz starannym skompletowaniu i uporządkowaniu dokumentów.
Jednakże, działania te, w przypadku dużego projektu, są bardzo pracochłonne.
W realizowanym przez na projekcie rozliczamy się co miesiąc, a dokumentacja
składana w MNiSW to 3-4 pełne segregatory. 

Pewnych trudności przysparza nam obsługa generatora wniosków o płatność. Jest to
narzędzie informatyczne służące opracowywaniu wniosków o płatność. Każdy wniosek
sporządzany jest w tym programie, a następnie drukowany i składany zarówno w formie
papierowej, jak i elektronicznej. W naszej pracy z generatorem odczuliśmy, szczególnie
podczas przygotowywania pierwszych wniosków, brak instrukcji obsługi programu od
strony informatycznej. Dostępna jest instrukcja wypełniania poszczególnych pól
w Generatorze wniosku, ale mówi ona o aspektach merytorycznych. 

INNOWACJA W REGIONIE
WYWIAD Z PANIĄ ALICJĄ ROSZKOWSKĄ 
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Beneficjentem działania PO IG 1.3.1.

Alicja Roszkowska
p.o. zastępcy dyrektora 
ds. ekonomicznych – Główny
Księgowy w Instytucie 
Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w Warszawie
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Ogromne wsparcie w przebrnięciu przez aspekty techniczne obsługi Generatora
otrzymaliśmy ze strony Ministerstwa Nauki. Sądzimy jednak, ze kilku „potknięć
i niespodzianek” moglibyśmy uniknąć mając szczegółową instrukcję obsługi tego
programu. 
Byłoby dobrze, gdyby zostały wprowadzone pewne usprawnienia w działaniu
generatora, np. możliwość importowania do odpowiedniego pola więcej niż jednej
daty zapłaty do 1 dokumentu finansowego.

Czy wszystkie zgłoszone wydatki zostały zakwalifikowane do zrefinansowania
w ramach dotacji? 

Instytut złożył 7 wniosków, z których 6 zostało sprawdzonych przez MNiSW. Wszystkie
wydatki raportowane w 6 ocenionych wnioskach zostały zakwalifikowane do
finansowania ze środków dotacji.
Budżet naszego projektu został opracowany z uwzględnieniem zasad
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, a teraz jest starannie realizowany. Dodam także, że obowiązujące
w Instytucie procedury dotyczące zakupów dostaw i usług, zapewniają zgodność
wydatkowania środków z umową o dofinansowanie projektu. Mam na myśli cały zbiór
procedur regulujących pełen proces zakupu od jego uruchomienia, poprzez zawarcie
umowy i monitorowanie jej realizacji, aż do przyjęcia towaru lub usługi wraz z fakturą,
jej akceptację merytoryczną i formalną oraz płatność. Każdy z etapów procesu
realizowany zgodnie z obowiązującymi procedurami zapewnia zgodność zakupu, po
pierwsze, z zasadami kwalifikowalności i umową o dofinansowanie, a po drugie,
z wymaganiami odnoszącymi się do dokumentowania poniesionych kosztów. 

Oczywiście, realizacja każdego projektu jest niezwykle dynamiczną sytuacją wywołującą
szereg szczegółowych pytań dotyczących, między innymi kwalifikowalności kosztów.
Jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, jak na dane pytanie odpowiedzieć, kierujemy 
je do osoby opiekującej się naszym projektem w Ministerstwie Nauki. Zawsze
otrzymujemy zwrotną odpowiedź. Ważne jest, aby rozstrzygać wątpliwości przed
podjęciem działań. 

Jaką radę dałaby Pani przyszłym Beneficjentom w kwestii rozliczenia finansowego.
Na co powinni zwrócić szczególną uwagę?

Myślę, że Beneficjent przygotowujący się do rozliczania finansowego projektu
powinien dokonać weryfikacji swoich procedur wewnętrznych. Celem tego działania
jest upewnienie się, że od strony organizacyjnej i formalno-prawnej gotowi jesteśmy
do prawidłowego wydatkowania, a także dokumentowania i rozliczania środków
dotacji. „Konfrontacja” obowiązków nałożonych na Beneficjenta w umowie
o dofinansowanie z procedurami obowiązującymi u tego Beneficjenta, powinna
pokazać obszary wymagające uzupełnienia lub dodatkowego uregulowania. 

Jak wspomniałam, przygotowanie wniosku o płatność w Generatorze oraz
dokumentacji potwierdzającej raportowane wydatki jest pracochłonne oraz odbywa
się pod dużą presją czasową. Ważne jest, aby prace nad przygotowaniem kolejnego
rozliczenia prowadzone były systematycznie przez cały miesiąc, a nie kumulowały się
na ostatnie dni przed wymaganym termin złożenia wniosku.
Warto też zaplanować w budżecie projektu środki na wdrożenie pewnych rozwiązań
usprawniających pracę. W naszym projekcie znakomitym ułatwieniem są na przykład
specjalnie zaprojektowane pieczątki opisu merytorycznego oraz dekretacyjne. Przed
ich opracowaniem zapoznaliśmy się między innymi z wymaganiami Ministerstwa
Nauki w zakresie opisywania dokumentów finansowych oraz promocji projektu. 
Szczególną uwagę należy zwrócić także na stałe podnoszenie kwalifikacji personelu
zaangażowanego w rozliczanie finansowe projektów.

Dziękuję za rozmowę

INNOWACJA W REGIONIE
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NA OSI „WIEDZA – INNOWACJA”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie

z organizacjami i instytucjami reprezentującymi środowiska

biznesu, nauki i mediów podejmuje działania na rzecz

promowania nauki, jako podstawy rozwoju gospodarczego

i społecznego Polski.

Jednym z efektów tej współpracy było powołanie w ubiegłym

roku „Paktu dla Wiedzy”. To inicjatywa mająca na celu promocję

„wiedzy jako jedynego trwałego źródła wzrostu gospodarczego”.

Istotną rolę w realizacji misji Paktu mogą odegrać fundusze

europejskie, wspierając realizację wybitnych projektów

naukowo-badawczych.

Na łamach biuletynu będziemy prezentować Państwu opinie

przedstawicieli instytucji naukowych, organizacji pozarządowych,

środowisk gospodarczych oraz medialnych na temat wiedzy,

innowacji i gospodarki. 

Zapraszamy do lektury

PYTANIA DO SYGNATARIUSZY „PAKTU DLA WIEDZY”
Proszę dokończyć zdanie „Nauka to dla mnie...” 
nieskończone poszukiwania i pasja.

„Wiedza to jedyne trwałe źródło wzrostu
gospodarczego” – jak Pan interpretuje te słowa?
Wiedza to jedyne trwałe źródło wzrostu gospodarczego 
– pod warunkiem, że zostanie zastosowana w praktyce.
Źródłem innowacji są instytuty badawcze, zatrudniające
ok. 24 tys. osób, a ich wiedza materializuje się w postaci
nowego produktu, technologii lub usługi.

Co należy zrobić, aby wzmocnić współpracę
pomiędzy naukowcami a przedstawicielami 
sektora gospodarczego w Polsce?
Konieczne jest stworzenie nowych, śmiałych mechanizmów
finansowych wspierania działalności innowacyjnej oraz
wzmocnienie instytutów badawczych. W celu wdrożenia
osiągnięcia naukowego niezbędna jest współpraca
instytutów badawczych, przedsiębiorstw oraz instytucji
udzielających wsparcia finansowego.

Które z polskich odkryć ma dla Pana szczególne znaczenie?
Polskie odkrycia to:

- sens historyczno-cywilizacyjny – Mikołaj Kopernik, 
- sens naukowo-technologiczny – Maria Curie-Skłodowska, 
- astronomia – prof. Aleksander Wolszczan – odkrycie pierwszych planet spoza

Układ Słonecznego,
- Jerzy Pniewski i Marian Danysz – hiperjądro i stany izomeryczne hiperjąder, 
- Hieronim Jakubowski – homocysteiny – wyznacznik zagrożeń chorobowych

w organizmie.

Szczególne znaczenie mają dla mnie te odkrycia i wynalazki, które stanowią siłę
napędową rozwoju cywilizacyjnego, a jednocześnie nie szkodzą życiu i zdrowiu
człowieka, a wręcz przyczyniają się do polepszenia ludzkiej egzystencji. 

Leszek Rafalski
przewodniczący Rady
Głównej Jednostek 
Badawczo-
-Rozwojowych
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NA OSI „WIEDZA – INNOWACJA”

Proszę dokończyć zdanie „Nauka to dla mnie …”
Dziedzina życia, w której Polacy odnosili wielkie sukcesy,
ale od dziesięcioleci odgrywają już niestety marginalne
role. Nauka to dla mnie szansa na awans cywilizacyjny
całego kraju.

„Wiedza to jedyne trwałe źródło wzrostu
gospodarczego” – jak Pan interpretuje te słowa? 
Naśladownictwo nie pozwala na trwały sukces. Nie
zapewnia tego również oferowanie czegoś po niższych
kosztach. Tylko tworząc coś niepowtarzalnego zdobywamy
prawdziwą przewagę nad innymi. By tego dokonać
potrzeba właśnie wiedzy, innowacyjnego podejścia oraz
odważnego myślenia.

Co należy zrobić, aby wzmocnić współpracę pomiędzy naukowcami 
a przedstawicielami sektora gospodarczego w Polsce? 
Naukowcy powinni bardziej wsłuchiwać się w to, czego potrzebują przedsiębiorcy.
Powinno im zależeć na zleceniach od firm, nawet wtedy, gdy nie są one wysoko
budżetowe. Instytucje odpowiedzialne za polską naukę powinny promować dobre
praktyki współpracy naukowców i przedsiębiorców.

Które z polskich odkryć ma dla Pana szczególne znaczenie? 
Szczególnie jestem dumny z odkryć Marii Curie-Skłodowskiej. Mają one znaczenia dla
nas do dziś, a ponadto jej postać nadal pozostaje wzorcem kobiety-naukowca.

Andrzej Godlewski 
szef działu krajowego
i opinii dziennika
„Polska The Times” 
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n Czy będą możliwe rozliczenia na podstawie not księgowych? 
Tak, jest to możliwe, o ile noty księgowe stwierdzają fakt dokonania operacji
gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierają co najmniej: 

a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy)
uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, 

b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej,
której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej
odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty, 

c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli
przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych, 

d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji
gospodarczych - oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający
powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.
Noty księgowe powinny także spełniać inne wymogi, które są określone dla
dowodów księgowych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
(Dz. U. Nr 152, poz. 1475). 

n Jak udokumentować koszty wynagrodzeń za pracę osób zatrudnionych
przy przygotowaniu wniosku, jeżeli te osoby są etatowymi pracownikami
jednostki?

Ważne będą wszystkie dokumenty przyjęte w Ustawie o Rachunkowości. Np. na
kartach czasu pracy można umieścić zapis poszerzający obowiązki pracownika
o zadania związane z realizacją projektu.

n W jaki sposób należy udokumentować koszty wynagrodzeń pracowników
partnera projektu w konsorcjum naukowo - przemysłowym,
zaangażowanych w realizację badań? Czy niezbędne będzie wystawienie
przez partnera faktury VAT koordynatorowi?

Nie ma konieczności przedstawiania we wniosku o płatność faktury VAT wystawionej
przez partnera konsorcjum. Akceptowane będą następujące dokumenty: listy płac,
indywidualne karty czasu pracy i zestawienie wynagrodzeń w projekcie, umowy o dzieło,
umowy zlecenia, rachunki wraz z ewentualnym protokołem odbioru wykonanych prac,
potwierdzenia wykonania płatności wynagrodzeń w postaci wyciągu z rachunku
bankowego, podpisanej przez pracownika listy płac lub poświadczenia odbioru gotówki.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
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n Czy wystarczającym dokumentem potwierdzającym poniesione koszty
w projekcie z tytułu wynagrodzeń będzie raport stanowiący wyciąg
z łącznej listy płac zawierający następujące elementy: wynagrodzenie
brutto (bez wyszczególniania składników tj: wynagrodzenia zasadniczego,
dodatku stażowego), narzuty na ZUS (składka emerytalna, rentowa,
wypadkowa oraz składka na fundusz pracy), liczbę godzin
przepracowanych w projekcie oraz kwotę do wypłaty dla pracownika?

Oprócz zaproponowanej powyżej dokumentacji, należy także załączyć informacje na
temat zakresu obowiązków poszczególnych pracowników. Ponadto zaleca się
wprowadzenie indywidualnych kart czasu pracy osób pracujących na rzecz projektu.

n Czy można w inny sposób niż godzinowe rozliczenie kart pracy rozliczyć
pracę pracowników, np. rozliczać ich zadaniami?

Godzinowe rozliczenie pracy pracowników pozwoli na ustalenie i weryfikację czasu
poświęconego wyłącznie projektowi. W celu weryfikacji spełnienia tego warunku
konieczne jest wskazanie godzin przepracowanych nad projektem. Wskazanym jest,
aby karta pracy zawierała także opis realizowanych zadań. Dodatkowo, możliwe jest
rozliczenie czasu pracy danego pracownika poprzez podanie procentowego udziału
czasu pracy poświęconego na realizację projektu.

n Czy w konsorcjum naukowo-przemysłowym jednostka naukowa
ogłaszając przetarg na dostawy, usługi poniżej 14000 euro może wybrać
tego przedsiębiorcę, z którym tworzy konsorcjum?

Jeśli jest to zgodne z Ustawą PZP jednostka naukowa może wskazać takiego
przedsiębiorcę. Jednak należy zwrócić uwagę na to, iż przedsiębiorca, który jest
partnerem w konsorcjum nie może być uprzywilejowany w dostępie do informacji, stąd
nie powinien uczestniczyć w przygotowaniu oraz przeprowadzaniu postępowania
przetargowego.

n Czy oryginały faktur VAT na sprzęt i oprogramowanie, wystawione 
na poszczególnych członków konsorcjum, muszą być w posiadaniu
koordynatora? 

Wystarczy, że koordynator będzie posiadał kopie faktur poświadczone za zgodność
z oryginałem oraz inne towarzyszące wnioskowi o płatność dokumenty, rozliczające
zakupy członków konsorcjum (protokoły odbioru, dokumenty OT).

n W jaki sposób należy ustalić stawkę amortyzacyjną?
Stawkę amortyzacyjna należy ustalać zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

n Jeżeli sprzęt jest zakupiony w pierwszym miesiącu, gdzie rozpoczyna się
pierwsze z dziewięciu zadań, a będzie wykorzystane przez wszystkie
zadania, to cenę zakupu należy rozdzielać na zadania, czy wystarczy, że
zakup ujmiemy tylko w jednym zadaniu?

Jeżeli zakup jest dokonywany w jednym zadaniu to powinien być uwzględniony tylko
w tym zadaniu. 
W przypadku amortyzacji trzeba ją rozpisać na wszystkie dziewięć zadań. 

n Czy personel zaangażowany do pracy przy portalu internetowym to koszt
ogólny, czy koszt personelu badawczego?

Personel techniczny (np. administrator, webmaster) zaangażowany do pracy przy
portalu internetowym będzie kosztem w kategorii „koszty ogólne", natomiast praca
osoby tworzącej merytoryczną zawartość tego portalu będzie rozliczana w kategorii
"Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych w realizację projektu".

n Czy zakup budynku w ramach realizowanego projektu musi nastąpić na
drodze przetargu? 

Nie, ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień, których celem
jest nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości,
w szczególności dzierżawy i najmu (art. 4, punkt 3 i).

PYTANIA I ODPOWIEDZI
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HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH PO IG
(nowe nabory w 2009 r.)

KALENDARIUM

Działanie PO IG Poddziałanie Data rozpoczęcia naboru Miejsce ogłoszenia naboru Termin ukończenia
naboru

Wartość dofinansowania
dla projektów w ramach
całego naboru

Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.2 
Wzmocnienie potencjału 
kadrowego nauki

Projekt Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – tryb indywidualny
Wsparcie dla odbiorców ostatecznych:

Program VENTURES Konkurs 2
sierpień/wrzesień 2009

Strona internetowa FNP:
www.fnp.org.pl 31 października 2009 1 000 000 PLN

Program TEAM Konkurs 2
lipiec/sierpień 2009

Strona internetowa FNP:
www.fnp.org.pl 30 września 2009 15 500 000 PLN

Działanie 1.3 
Wsparcie projektów B+R na rzecz
przedsiębiorców realizowanych
przez jednostki naukowe

Poddziałanie 1.3.2 
Wsparcie ochrony własności przemysłowej 

2 konkurs
I połowa września 2009

Strony internetowe:
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.nauka.gov.pl
www.opi.org.pl

II poł. września 2009 13 742 393 PLN 1

(3 134 670 euro)

RAZEM – I Oś Priorytetowa PO IG 2 1 993 615 071 PLN
(454 747 963 euro)

RAZEM – II Oś Priorytetowa PO IG 2 975 586 132 PLN 
(222 533 333 euro)

RAZEM – I i II Oś Priorytetowa PO IG 2 2 969 201 203 PLN 
(677 281 296 euro)

1) Kwota w PLN została wyliczona w oparciu o kurs wymiany walut, ogłoszony przez EBC na dzień 29.01.2009 r. Zostanie ona zaktualizowana przed podpisaniem umów o dofinansowanie projektu, w oparciu o stosowny
kurs euro (kurs wymiany walut z przedostatniego dnia roboczego w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym udzielono wsparcia).

2) Łączna wartość wszystkich projektów, w tym także już realizowanych.
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W dniach 16-19 czerwca 2009 r. w Poznaniu odbyły się targi ITM Polska – największe 
w Europie Środkowo-Wschodniej targi nowoczesnych technologii przemysłowych. 
Ich celem jest promocja nowoczesnych technologii oraz wymiana wiedzy
i doświadczeń pomiędzy światem biznesu, przemysłu i nauki. 

Jak co roku swoją ofertę przedstawiły również najlepsze polskie jednostki naukowe
i jednostki badawczo-rozwojowe zgromadzone w „Salonie Nauka dla Gospodarki”. 

Swoje stanowisko wystawowe posiadało również MNiSW, przy którym pracownicy
chętnie udzielali licznie przybyłym zwiedzającym informacji, m.in. na temat
programów operacyjnych, którymi zarządza Ministerstwo Nauki.
Udział przedstawicieli polskiej nauki w targach współfinansowany był ze środków
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Honorowy patronat nad targami sprawowali minister gospodarki oraz minister nauki 
i szkolnictwa wyższego. 

W SKRÓCIE
TARGI ITM POLSKA 
– SALON NAUKA DLA GOSPODARKI
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