
 
 

 

 

Szanowni Państwo, 

Poniżej przedstawiamy FAQ w ramach realizacji projektu Fundusz Badań i 

Wdrożeń – Voucher Badawczy, czyli najczęściej zadawane pytania: 

1. Kiedy i w jakiej formie należy złożyć wniosek o przedłużenie terminu realizacji 

przedsięwzięcia? 

Wniosek o przedłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia należy złożyć w formie 

papierowej na 14 dni przed końcem realizacji projektu. Należy zwrócić uwagę na okres 

kwalifikowalności wydatków w poszczególnych rundach oraz na datę pierwszego 

prawnie wiążącego zobowiązania zaciągniętego przez firmę (umowa z jednostką 

naukową). Wniosek ten należy odpowiednio uzasadnić. Trzeba pamiętać, że 

przedsięwzięcie nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.  

 

2. Czy mogę złożyć wniosek o płatność refundacyjną/ końcową szybciej niż wskazuje 

na to data zawarta w umowie? 

Zgodnie z umową o powierzenie grantu oraz Regulaminem konkursu, Grantobiorca 

składa wniosek o płatność końcową lub płatność w formie refundacji nie później niż do 

14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Okres tych 14 

dni przeznaczony jest do skompletowania dokumentacji niezbędnej do przedłożenia 

wniosku o płatność, wszelkie płatności poniesione w tym terminie nie są 

kwalifikowalne. W przypadku gdy Grantobiorca zakończył realizację przedsięwzięcia 

szybciej, odebrał protokół zdawczo-odbiorczy i dokonał wszystkich płatności, jak 

najbardziej istnieje możliwość złożenia wcześniej wniosku o płatność końcową/ 

refundacyjną wraz z niezbędnymi załącznikami.  

 

3. Formą płatności wskazaną we wniosku o dofinansowanie jest prefinansowanie. 

Czy środki na realizację przedsięwzięcia otrzymam po złożeniu zabezpieczenia w 

postaci weksla? 

Wsparcie wypłacane jest nie wcześniej niż po ustanowieniu i wniesieniu przez 

Grantobiorcę zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu. 

Jednak to nie wszystkie warunki, zgodnie z definicją zawartą w umowie: 

Prefinansowanie – należy przez to rozumieć płatność określonej części kwoty 

dofinansowania na realizację przedsięwzięcia, ujętej we wniosku o płatność, 

przekazanej na wyodrębniony rachunek bankowy Grantobiorcy, przeznaczonej na 

pokrycie części wydatków kwalifikowalnych odpowiadających dofinansowaniu, przed 

ich poniesieniem, na podstawie dokumentów księgowych. Ta forma płatności nie jest 

więc zaliczką, dofinansowanie zostaje przekazane na rachunek Grantobiorcy w 

momencie zaakceptowania przez Kujawsko- Pomorską Agencje Innowacji sp. z o.o.  



 
 

 

 

wniosku o płatność prefinansującą, po okazaniu odpowiednich dokumentów, w tym 

dokumentów księgowych.  

 

4. Płatność za realizację przedsięwzięcia z jednostką naukową została podzielona na 

dwie faktury z różnym terminem płatności. Czy otrzymam całość kwoty na którą 

opiewa jedna z nich po jej przedstawieniu, zaś drugą opłacę z własnych środków 

w późniejszym terminie?  

Nie otrzymają Państwo całości kwoty. Omówmy to na konkretnym przypadku: w 

umowie o powierzenie grantu Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem 

wynoszą: 100 000,00 zł z kolei wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 80 000,00 

zł. Faktura została wystawiona na 40 000,00 zł netto, biorąc pod uwagę powyższe, 

„wartość dofinansowania objęta wnioskiem” we wniosku o płatność prefinansującą 

wynosi w tym przypadku 25 600,00 zł netto. 

 

5. Nie zdążyłem złożyć wniosku o prefinansowanie. Co w takim wypadku mam 

zrobić? 

W tej sytuacji przysługiwać będzie Państwu refundacja wydatków, to znaczy że całość 

faktury muszą Państwo opłacić z własnych środków. Przysługujące Państwu 

dofinansowanie zostanie przekazane na rachunek bankowy w momencie 

zaakceptowania przez Kujawsko- Pomorską Agencję Innowacji wniosku o płatność 

refundacyjną.  

 

6. Czy czas realizacji prac określony w umowie z jednostką naukową musi być 

tożsamy z terminami zawartymi w umowie Grantobiorcy z Kujawsko-Pomorską 

Agencją Innowacji sp. z o.o.? 

Kujawsko Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. nie jest stroną umowy z jednostką 

naukową. To Grantobiorca ustala warunki umowy z jednostką badawczą i bierze na 

siebie odpowiedzialność za wszelkie terminy i ustalenia w niej zawarte. Należy jednak 

pamiętać, że data księgowania płatności za wystawioną fakturę musi mieścić się w 

okresie kwalifikowalności wskazanym w umowie z KPAI sp. z o.o., zatem warto się 

zabezpieczyć i ustalić wcześniejszy termin umożliwiający zakończenie prac i ich 

odbiór, tak aby wszystkie formalności zostały wykonane w okresie kwalifikowalności 

wydatków.  

 

 

 


