
CZĘŚĆ B 
 

ZAŁĄCZNIKI 



JAK MOGĘ SAM SIEBIE  

SPRAWDZIĆ? 



Jak mogę sam siebie sprawdzić? 

Zalecamy przygotowanie małej tabeli kontrolnej 

z danymi ze wszystkich certyfikatów. 

Niemiecki Partner  Polski Partner  

  suma PP2 … … PP1 … … 
Suma 200,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 
EFRR 170,00 85,00     85,00     
Publiczne 15,00 5,00     10,00     
Prywatne 15,00 10,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 

 EFRR Suma na 
Partnerów 

DE 85,00 

PL 85,00 

170,00 



Załącznik Nr 1 



Tylko w przypadku Raportu partnera 

Z umowy o dofinansowanie, wspólny budżet 

dla wszystkich PP 

Proszę zaktualizować datę w przypadku korekt 

W przypadku 1. Raportu kolumna pozostaje pusta 

 

W przypadku kolejnych raportów należy sumować dane z 

poprzednich raportów.  

I. Koszty 



Poszczególne kategorie kosztów a zakładka „Zestawienie kwot w kategoriach wydatków” w Zał. 2 

I. Koszty 



I. Koszty 

Umowa o dofin. § 3, Pkt. 3 + Zał. 2, Kolumna 24  

Umowa o dofin. § 1, Pkt. 1  

Umowa o dofin.§ 3, Pkt. 6  



I. Koszty 

 

Zgodność z sumą 

wszystkich 

certyfikatów 



II. Finansowanie  

Suma wszystkich certyfikatów 

Jeśli Partner ma zarówno środki publiczne jak i 

prywatne w raporcie: 

Wkład własny – publiczne wydatki = środki prywatne  

To nie są wydatki niescertyfikowane 

przez kontrolera z art. 23 
Vom Projektpartner im Bericht deklarierte Gesamtausgaben: / Wartość 

wydatków zadeklarowanych przez partnera projektu w raporcie:      120,00 EUR 

Höhe der nicht zertifizierten Ausgaben (gemäß Anlage 1 zum Zertifikat): / 

Wartość wydatków niescertyfikowanych (zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

certyfikatu):  
 20,00 EUR 

Im Bericht zertifizierte förderfähige Gesamtausgaben: / Wartość 

scertyfikowanych wydatków kwalifikowanych w raporcie:       100,00 EUR 

darunter: / w tym: 

EFRE/EFRR:      85,00 EUR 

Eigenanteil / Wkład własny:      15,00 
EUR 

davon öffentliche Ausgaben / w 

tym wydatki publiczne 
     5,00 



Załącznik Nr 2 



! Należy stworzyć  Załącznik 2 

! Proszę nie uzupełniać własnego dokumentu – 

Załącznik 2 – o dane finansowe Partnerów. 

! Należy przeczytać instrukcję w zakładce „ ”. 

! Nie należy usuwać formuł. 



Należy wybrać właściwy rodzaj raportu 

Po wybraniu poprawnego rodzaju raportu 

zaciemniają się pola i nie można ich wypełniać  

Tylko w przypadku Raportu 

Partnera 



Poprawne kopiowanie i numerowanie 
partnerów, por. zakładka Pomoc 

 

 W celu skopiowania danych z arkusza " " proszę zaznaczyć 

najlepiej całe wiersze, klikając na pierwszy numer wiersza zawierającego wydatek [5] i przeciągając w 

dół przy wciśniętym lewym przycisku myszy do momentu zaznaczenia wszystkich wierszy z wydatkami.  

 Proszę nie kopiować przy tym pustych wierszy. 

 W celu wstawienia skopiowanych wierszy do arkusza " " w raporcie partnera wiodącego z 

reali-zacj projektu proszę kliknąć na pierwszy wolny wiersz. W przypadku pustego formularza jest to 

wiersz [7].  

 Jeśli w tym arkuszu znajdują się już jakieś dane, wówczas odpowiednio niżej. 

 W menu "Start" proszę kliknąć na małą strzałkę pod symbolem "Wklej" w celu wyświetlenia opcji wsta-

wiania. 

 Z kategorii "Wklej wartości" wybierz wklej " ". 



Zgodność z sumą certyfikatów 



Wprowadzenie numeru z Załącznika 3 / jeśli 
występuje  

Należy podać numer z listy z Załącznika nr 3 



 Sprawdzenie poprawności  

Nie usuwać formuł!! 

Jeśli w tych polach nie 

widnieją kwoty, wartości są 

poprawne.  

 

Jeśli tak, najprawdopodobniej 

dokument został 

nieprawidłowo przygotowany.  



Załącznik Nr 3 



 Każdy z partnerów przygotowuje i prowadzi  dla siebie Załącznik 3 

 Na etapie Raportu z projektu nie ma wspólnego Załącznika 3  

 Załącznik 3 musi zostać załadowany w portalu ILB dla każdego Partnera osobno 

 Załącznik 3 należy prowadzić kumulatywnie od pierwszego do końcowego raportu 

 Zgodność z Załącznikiem 2 (Numeracja)  

Proszę zaktualizować datę po korekcie  



Oświadczenie w sprawie trwałości operacji w 

myśl art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013  
Oświadczenie w sprawie zachowania trwałości 

operacji  w myśl art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 

Nowe załączniki 



WAŻNE  

Różne wartości po wypełnieniu dokumentów  

 

 

Kontrola / samodzielne sprawdzenie  

 

 

Kontakt z WS / ILB / LUW  

 

 

Korekta  

 

 

Wysyłka do portalu ILB 



Po otrzymaniu od WS wezwania do korekty, należy 
odpowiedzieć na wiadomość w skrzynce pocztowej w 
portalu klienta ILB. 

 

 

 

 

 

Korekty  

Nie wolno tworzyć nowego Raportu!!!  



Pytania …? 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiasaLuv-bZAhWHqaQKHYzEBcEQjRwIBg&url=https://wavelength.asana.com/develop-effective-communication/&psig=AOvVaw2L-Q8KJelv6dlSgAyYPHKn&ust=1520934270680966


Dziękuję za uwagę.  
 

Wspólny Sekretariat 

Program Współpracy INTERREG V A  

Brandenburgia – Polska 2014-2020 

Bischofstraße 1a 

15230 Frankfurt (Oder) 


