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Szanowni Państwo, 

Paraliż społeczno-gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa dotyczy także 

Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji, dlatego prosimy Grantobiorców o wyrozumiałość. 

W związku z licznymi błędami we wnioskach o opłatność oraz w celu przyśpieszenia pracy, 

opracowaliśmy poradnik zawierający wymagania formalne, do których należy się stosować 

przy składaniu wniosków. Prosimy o stosowanie się do poniższych uwag w celu 

zminimalizowania ilości poprawek do składanych wniosków, a tym samym upłynnienia pracy 

KPAI w kwestii sprawdzania ww. wniosków.  

 

Lista dokumentów wraz z niezbędnymi objaśnieniami, które należy załączyć do wniosku o 

płatność (pośrednią/końcową) w ramach projektu Fundusz Badań i Wdrożeń oraz listę 

najczęściej popełnianych błędów: 

1. Wypełniony formularz wniosku o płatność: 

• w wersji papierowej i elektronicznej (EXCEL) – wniosek sporządzony na 

odpowiednim, aktualnym formularzu dostępnym na stronie KPAI oraz podpisany 

przez osobę do tego upoważnioną; 

• wartość dofinansowania objęta wnioskiem- obliczona proporcjonalnie (prace 

badawcze i prace rozwojowe) do dokumentów finansowych przedstawionych w 

zestawieniu dokumentów; 

• numer konta i nazwa banku muszą być zgodne z umową o dofinansowanie; 

• Harmonogram finansowy- musi być wypełniony zgodnie z wnioskiem o 

dofinansowanie, punkt D.4; 

• Zestawienie dokumentów : 

- musi być wypełnione zgodnie z danymi wpisanymi na dokumentach księgowych 

dołączonych do wniosku (pole przedmiot musi być tożsame z nazwą towaru/usługi 

wynikające z dokumentów); 

mailto:biuro@kpai.pl


 
 

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o.  

Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń, e-mail: biuro@kpai.pl; fbiw@kpai.pl 

NIP: 956-23-04-164| REGON: 341468242 

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS: nr KRS 0000491815; Kapitał zakładowy 1 035 000,00 zł 

 
 

- w przypadku gdy na dokumentach księgowych są również zawarte koszty nie 

kwalifikowalne w kolumnie koszty kwalifikowalne (ostatnia kolumna) objęte 

wnioskiem wpisujemy tylko koszty podlegające kwalifikowalności zgodnie z 

wnioskiem o dofinansowanie; 

-kolumna data zapłaty- w przypadku dokonywania kilku przelewów za dany dokument 

wpisujemy wszystkie daty przelewu zgodnie z załączonymi potwierdzeniami 

przelewów/wyciągiem bankowym, rubryka ta pozostaje niewypełniona w przypadku 

dokumentów wewnętrznych zawierających materiały/ sprzęt niezbędny do 

wykonywania prac/badań; 

• Wskaźniki - muszą być przepisane wszystkie wskaźniki z wniosku o dofinansowanie 

punkty C.1, C.2, C.3, ponadto należy dołączyć oświadczenie jaki wskaźnik został 

osiągnięty (w przypadku utworzenia miejsca pracy należy podać dane, którego 

pracownika dotyczy osiągnięta wartość), jeśli wskaźniki nie zostały osiągnięte należy 

dołączyć oświadczenie o terminie ich osiągnięcia; 

• Załączniki – należy wymienić wszystkie załączniki, które są dołączone do wniosku o 

płatność ponadto potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną; 

 

2. Każdy  dokument księgowy musi być opisany zgodnie z instrukcją opisu faktur 

zamieszczoną przy wniosku o płatność. 

3. Potwierdzenie zapłaty za dokumenty księgowe - liczy się data księgowania przelewu. 

Jeżeli przelew został dokonany z innego rachunku bankowego niż dedykowany dla 

danego przedsięwzięcia, wtedy należy załączyć wyjaśnienie. 

4. Zapytania ofertowe muszą zawierać: 

• Potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego, 

• Potwierdzenie upublicznienia zapytań ofertowych na stronie internetowej 

Grantobiorcy, albo na innej stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania 

zapytań ofertowych, 

• Dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku, 

• Treść wszystkich ofert, które wpłynęły a także potwierdzenie w jaki sposób i 

kiedy oferta wpłynęła do zamawiającego, 

• Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty, 
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• Potwierdzenie powiadomienia oferentów  o wynikach postępowania 

ofertowego, 

• Potwierdzenie upublicznienia rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na stronie 

internetowej, 

• Umowa z oferentem oraz inne dokumenty będące załącznikiem do umowy 

przedstawione w zapytaniu ofertowym. 

5. Do wniosku należy dołączyć : deklaracje ZUS DRA, RCA, RSA wraz z 

potwierdzeniem wysyłki do ZUS (potwierdzenie wysyłki musi mieć status 

przetworzony).Ponadto deklaracje ZUS ZUA wraz z potwierdzeniem wysyłki w 

przypadku pracowników nowozatrudnionych(potwierdzenie wysyłki musi mieć status 

przetworzony). 

6. Konieczne jest także dołączenie umów o pracę, aneksów do umów o pracę, 

oddelegowań, kart czasu pracy pracowników zatrudnionych w projekcie oraz 

potwierdzeń dokonanych przelewów wynagrodzeń, przelewów do ZUS i US.  

7. Protokoły potwierdzenia wykonania prac, protokoły odbiorcze. 

8. Oświadczenie o podatku VAT. 

9. Oświadczenie MŚP. 

10. Oświadczenie RODO. 

11. Inne dokumenty, które Grantobiorca uzna za niezbędne do prawidłowej 

weryfikacji wniosku o płatność, mające/mogące mieć wpływ na prawidłowość 

rozliczenia wydatków we wniosku o płatność. 

Najczęściej popełniane błędy: 

1. Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem – Przy pieczątce za zgodność z 

oryginałem powinna znaleźć się data i własnoręczny podpis osoby do tego 

upoważnionej. Jeżeli pieczątka za zgodność dotyczy zakresu stron, to strony muszą być 

ponumerowane (nie ma wtedy obowiązku podpisywania każdej strony). 

2. Dokumenty księgowe muszą być odpowiednio opisane- przykład dostępny w instrukcji 

wypełniania wniosku o płatność. 
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3. Logotypy – powinien być logotyp Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 

nie Europejskiego Funduszu Społecznego. Prawidłowe logotypy są dostępne na naszej 

stronie internetowej. 

4. Dokumenty potwierdzające zgodność z oryginałem są podpisywane przez osoby 

nieupoważnione. 

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji wypełniania wniosku o płatność znajdującym 

się na naszej stronie internetowej https://kpai.pl/fundusz-badan-i-wdrozen-2/wniosek-o-

platnosc/ 
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