
 

 

Informacje uzupełniające dot. sprawozdawczości 

 

1. Ostatni okres sprawozdawczości dla raportów partnera projektu  

Terminy składania raportów partnerskich do kontrolerów z art. 23 są określone w 

umowach o dofinansowanie projektu. 

W zależności od długości trwania projektu może się zdarzyć, że po regularnym 

przedostatnim, sześciomiesięcznym okresie sprawozdawczym pozostanie jeszcze 

jeden lub dwa miesiące realizacji projektu. W tym przypadku istnieje - po uzgodnieniu 

ze wszystkimi partnerami projektu, w szczególności z partnerem wiodącym (a partner 

wiodący poinformuje o tym fakcie Wspólny Sekretariat) - możliwość przedłużenia 

przedostatniego okresu sprawozdawczego o pozostały miesiąc / dwa miesiące. Tym 

samym stanie się on końcowym okresem sprawozdawczym dla całego projektu. By 

skorzystać z tej opcji w projekcie, odpowiedni partner projektu powinien poinformować 

właściwego kontrolera z art. 23 najpóźniej w terminie składania swojego 

przedostatniego planowego raportu partnerskiego. 

2. Wydatki poniżej 5.000 EUR w okresie sprawozdawczym  

Jeżeli wydatki kwalifikowalne partnera projektu wynoszą mniej niż 5.000 EUR w okresie 

sprawozdawczym, możliwe jest rozliczenie ich w następnym okresie sprawozdawczym 

wraz z raportem partnerskim za ten okres. By skorzystać z tej opcji, partner projektu 

informuje o swojej decyzji w sprawie ujęcia wydatków w późniejszym okresie 

sprawozdawczym zarówno partnera wiodącego, jak i właściwego kontrolera z art. 23. 

Partner wiodący powinien ująć tę informację w raporcie z realizacji projektu, 

kierowanym do WS. 

Z powyższej opcji nie można skorzystać w przypadku ostatniego okresu 

sprawozdawczego. 

3. Terminy składania raportów  

W celu poprawy kontroli przepływu środków pieniężnych w programie, terminy 

składania raportów z realizacji projektów będą wpisywane do wszystkich nowych umów 

o dofinansowanie projektów lub w przypadku aneksów do istniejących umów o 

dofinansowanie. Zgodnie z przyszłymi regulacjami raporty partnera wiodącego z 

realizacji projektu muszą być składane do Wspólnego Sekretariatu w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od certyfikacji ostatniego raportu partnerskiego w danym okresie 

sprawozdawczym. Termin składania raportu końcowego z realizacji projektu będzie 

wydłużony o kolejne 14 dni kalendarzowych.  

Partnerzy wiodący bez odpowiedniej regulacji w umowie powinni również stosować się 

do w/w terminów. 


