
RAPORT PARTNERA WIODĄCEGO Z 

REALIZACJI PROJEKTU 

Weryfikacja Wspólnego Sekretariatu  



1. Weryfikacja raportu przez WS 

 

2. Co sprawdzamy? 

 

3. Poprawki? Co dalej? 

 

4. Zakończenie weryfikacji WS  

 



Terminy – czyli ile czasu na co? 

• 10 dni roboczych - tyle czasu ma WS by wysłać wezwanie do poprawek 

 

• 5 dni roboczych - Państwa czas na uzupełnienie / korektę  

 

• 5 dni - czas na ponowną weryfikację WS 

 

• Ok. 5 dni - czas ILB potrzebny na wypłatę  

 

Staramy się zamknąć weryfikację raportu w 3 wezwaniach.  



*      tylko przy zamówieniach powyżej danej kwoty  

**     tylko przy pierwszym raporcie  

***    zazwyczaj dotyczy tylko pierwszego raportu, §7 UoD  

• Raport z realizacji projektu 

• Załącznik nr 1 

• Załącznik nr 2 

• Załącznik nr 3* 

• Certyfikaty ILB / LUW  

• Listy sprawdzające ILB / LUW  

• Porozumienie partnerskie** 

• Inne dokumenty wynikające z umowy o dof. np. dot. spełnienia warunków KM*** 

Dokumenty – czyli co powinno trafić do WS 



wzór 



UWAGA!!! Nowe formularze raportu! 

! 



CZĘŚĆ A 

 

Formularz Raportu  



Część informacyjna / poprawność danych 
• Wybór właściwego typu raportu 

• Jeśli był wniosek o zmiany w projekcie należy o tym poinformować w raporcie (pkt. 9). 

 

Nie wypełniamy w raporcie z projektu  



Część rzeczowa  

 

• krótko i na temat, ale konkretnie 

 

• wspólnie dla wszystkich partnerów 

 

• poprawne tłumaczenie tekstu  

 

• załadować należy jako dokument Word do systemu ILB 



UWAGA 

NOWOŚĆ!!! 



Punkt 8a: 
• Wspólny opis działań projektowych dla WSZYSTKICH PP  

• Nazwanie i wyjaśnienie wszystkich zmian w projekcie (rzeczowych i 
finansowych) 

• Krótka informacja o zawartych aneksach 

• Kontrole dot. działań w projekcie 

 

 

 

 

2. Inhaltlicher Teil / Część rzeczowa  

8a. Beschreibung der innerhalb des Berichtszeitraumes durchgeführten Maßnahmen im Projekt (insbesondere 
unternommene Aktivitäten, Initiativen, Treffen, Änderungen im Zeit- und Kostenplan mit Begründung, Informationen 
über unterzeichnete Nachträge, laufende Prüfungen zu Projektaktivitäten / -ausgaben) / 

      Opis działań projektowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym (w szczególności podjęte działania, inicjatywy,  
spotkania, zmiany w harmonogramie i planie kosztów wraz z uzasadnieniem, informacje o zawartych aneksach, o 

prowadzonych kontrolach dotyczących działań / wydatków projektowych) 

 



8b. Darstellung der im Berichtszeitraum erreichten Indikatoren (zur Bestätigung der Angaben unter Ziff. 11 "Indikatoren"). Sie 

soll insbesondere die laufende Nummer des Indikators, seine Bezeichnung sowie Hinweise, welche von den oben 

genannten Maßnahmen zu dem im laufenden Bericht angegebenen Indikatorwert beitragen. Darüber hinaus - je nach Art 

des Indikators - soll sie Folgendes enthalten: 

- bei "weichen" Maßnahmen (z.B. Treffen, Schulungen, Workshops) Angaben zum Ort, Datum, zur Anzahl der Teilnehmer 

- für Veröffentlichungen: Art und Titel 

- für Vereinbarungen: Datum und Vereinbarungsparteien 

- bei Infrastrukturmaßnahmen: Wert, Unterlage, auf deren Grundlage er ermittelt wurde 

- bei statistischen Daten: Zahlangabe, Erhebungsmethode, Quelldokument / Unterlage zur Bestätigung der Zahlangabe 

        

       Opis wskaźników osiągniętych w okresie sprawozdawczym (opis powinien potwierdzać dane zawarte w punkcie 11 

"Wskaźniki"). Informacja winna zawierać w szczególności liczbę porządkową wskaźnika, nazwę, wskazanie, które w/w 

działania składają się na wartość raportowaną w bieżącym raporcie. Ponadto w zależności od rodzaju wskaźnika: 

- w przypadku działań miękkich (np. spotkań, szkoleń, warsztatów) należy wskazać miejsce, datę, liczbę uczestników, 

- dla publikacji: rodzaj i tytuł 

- dla porozumień: datę i strony porozumienia 

- w przypadku działań infrastrukturalnych: wartość, dokument, na podstawie którego została ona określona 

- w przypadku danych statystycznych: ilość, metodę ustalenia, dokument źródłowy / potwierdzający wykazany stan 



Punkt 8b: 
• Dokładny opis wskaźników wymienionych w punkcie 11  

• Dotyczy wszystkich osiągniętych przez PP wskaźników 

 
Przykład 1  

Wskaźnik produktu projektu nr 3 (z tabeli w pkt. 11):  

2 konferencje w okresie sprawozdawczym 

• PP2, 1 konferencja dnia 04.11.2019 w Guben,  LU 28 

• PP6, 1 konferencja dnia 04.10.2019 w Zielonej Górze, LU 39 

 
Przyklad 2  

Wskaźnik produktu projektu nr 5 (z tabeli w pkt. 11):  

 1 publikacja w okresie sprawozdawczym 

• PP1, 1 publikacja (lub n.p. liczba egzemplarzy), książka, Wspólna historia regionu 
przygranicznego  

 

 

 

 



9. Mitteilung der Projektänderungen 
3)
 / Informacja o zmianach w projekcie 

3) 

 

3) soweit zutreffend / jeśli dotyczy 

 

10. Zusammenfassende Beschreibung der Projektumsetzung 
4)
 / Podsumowujący opis realizacji projektu 

4) 

 

4) 
bitte nur beim abschließenden Partnerbericht und abschließenden Projektbericht des Leadpartners ausfüllen / proszę wypełnić tylko w przypadku raportu końcowego  

   partnera projektu i raportu końcowego partnera wiodącego z realizacji projektu 

Informacja o wszystkich zmianach, nawet tych 

jeszcze niezatwierdzonych  

Tylko w przypadku raportu końcowego 



Wskaźniki 

• dwujęzycznie  

• zgodnie z umową o dofinansowanie  

• przy kolejnych raportach zwracać uwagę na wartość kumulatywną 

Jeśli w 2 raporcie osiągnięta została wartość docelowa, nie 

powielamy jej / dotyczy głównie współpracujących 

instytucji, zmodernizowanych obiektów itp.  

Dla projektu jako całość , 

nie dla PP 



3. Finanzieller Teil / Część finansowa   

16. Mittelabflussplanung (EFRE-Mittel) 8) / Plan refundacji (środki EFRR) 8)   

A. Wurde eine Änderung der Mittelabflussplanung gegenüber dem 

Zuwendungsvertrag durch die ILB genehmigt? / Czy ILB zatwierdził zmianę 

harmonogramu wykorzystania środków w stosunku do umowy o dofinansowanie? 

☐ 
Nein / Nie 

☐ 
Ja / Tak 

Wenn ja, wann? / 

Jeśli tak, kiedy?   

    

A. Hiermit wird eine Änderung der Mittelabflussplanung, wie unten dargestellt, 

beantragt / Niniejszym wnioskuje się o zmianę harmonogramu wykorzystania 

środków jak przedstawiono poniżej 

☐ 
Nein / Nie 

☐ 
Ja / Tak 

  

16.1  Je nach erfolgten bzw. beantragten Änderungen bitte in der Tabelle die aktuelle Mittelabflussplanung darstellen / 

         W zależności od dokonanych lub wnioskowanych zmian proszę przedstawić w tabeli aktualny plan wykorzystania środków   

Partner Zuwendung / Kwota  
Jahr 

       

Jahr 

      

Jahr 

      

Jahr 

      

Jahr 

      

Summe deutsche Partner / 

Suma partnerzy niemieccy 
            

Summe polnische Partner /  

Suma partnerzy polscy 
            

Gesamt / Razem             

Część finansowa 



 

• zgodnie z umową o dofinansowanie  

• przy kolejnych raportach zwracać uwagę na wartość kumulatywną 

Przyznane dofinansowanie, UoD 

Dotychczas wypłacona kwota / Kunden-

Portal ILB 

Suma z certyfikatów PP w danym raporcie  



Wniosek o płatność 



Zgodnie z UoD! 



ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU  


