
 
 

 

 

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 w ramach projektu Fundusz Badań i Wdrożeń- Voucher Badawczy: 

1. Wypełniony formularz wniosku o płatność w wersji papierowej i elektronicznej 

(PDF) – wniosek musi być sporządzony na odpowiednim formularzu (dostępny na 

stronie KPAI w zakładce III nabór) i podpisany przez osobę upoważnioną: 

• Pole „wartość dofinansowania objęta wnioskiem” przy prefinansowaniu wynosi 

max 80% wartości dofinansowania z kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem wskazanych na załączonej fakturze, jeśli faktura wystawiona jest na 

mniejszą kwotę niż maksymalny poziom dofinansowania wskazany w umowie o 

powierzenie grantu, 80% liczymy ze wskazanej na fakturze kwocie, rozpatrzmy więc 

dwa przypadki: 

1) 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 100 000,00 zł netto, 

biorąc pod uwagę powyższe, „wartość dofinansowania objęta wnioskiem” we 

wniosku o płatność prefinansującą wynosi 64 000,00 zł netto. 



 
 

 

 

2) 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. 

 

• W polu „formularz wniosku o płatność prefinansującą/ końcową/ refundacyjną” 

należy pozostawić właściwy rodzaj płatności a niewłaściwe skreślić; 

• numer rachunku bankowego i nazwa banku musi być spójna z danymi zawartymi 

w umowie o powierzenie grantu; w przypadku gdy rachunek zawarty w umowie jest 

nieprawidłowy bądź został zamknięty, należy złożyć pismo dot. zmiany numeru 

rachunku bankowego w umowie o powierzenie grantu, wtedy też Kujawsko- 

Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. przygotuje odpowiedni aneks do umowy  

• Harmonogram finansowy – musi być wypełniony zgodnie z wnioskiem o 

dofinansowanie, punkt D.4 Koszty realizacji; zatem należy w tym polu wpisać 

dokładnie to samo co uwzględnione zostało w złożonym w Kujawsko Pomorskiej 

Agencji Innowacji sp. z o.o. 

• Zestawienie dokumentów – musi być wypełnione zgodnie z danymi wpisanymi na 

fakturze/fakturach dołączonej/dołączonych do wniosku (Pole przedmiot musi być 

tożsame z nazwą towaru/usługi z faktury/faktur, czyli spisujemy dokładnie to co ujęto 

na fakturze); 

• Wskaźniki – w tym polu należy wpisać wszystkie wskaźniki zawarte we wniosku o 

dofinansowanie-  w punktach C.1, C.2, C.3, w przypadku prefinansowania kolumna 

„wartość osiągnięta” nie jest brana pod uwagę, ponieważ wszystkie wskaźniki nie 

zostały jeszcze osiągnięte 

• Załączniki – w tym polu należy wpisać wszystkie załączniki, które są dołączone do 

wniosku, np. zapytanie ofertowe, protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty, 

nadesłane oferty, umowy, aneksy, oświadczenie o podatku VAT, wszelkie 



 
 

 

 

potwierdzenia- tj. wydruki e-maili, zrzuty ekranu a także inne dokumenty, 

potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację przedsięwzięcia. 

 

2. Faktury muszą być opisane w oryginale zgodnie z instrukcją opisu faktur zamieszczoną 

przy wniosku o płatność (do KPAI sp. z o.o. należy dostarczyć jej kopię poświadczoną 

za zgodność z oryginałem). 

3. Potwierdzenie opłacenia faktury (nie dotyczy wniosku o płatność prefinansującą) – 

liczy się data księgowania przelewu. Jeżeli przelew został dokonany z innego rachunku 

bankowego niż dedykowany dla danego przedsięwzięcia, wtedy należy załączyć 

wyjaśnienie. 

4. Zapytanie ofertowe (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 

5. Potwierdzenie rozesłania zapytania ofertowego do co najmniej 3 jednostek naukowych. 

6. Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej 

Grantobiorcy, albo na innej stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania 

zapytań ofertowych. 

7. Oferta z uczelni wraz z załącznikami (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 

8. Potwierdzenie w jaki sposób i kiedy wpłynęła oferta do zamawiającego. 

9. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty (kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem). 

10. Potwierdzenie w jaki sposób i kiedy oferent był powiadomiony o wynikach 

postępowania ofertowego (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 

11. Potwierdzenie upublicznienia rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na stronie 

internetowej. 

12. Umowa z jednostką naukową (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 

13. Protokół zdawczo-odbiorczy (końcowy) prac (nie wymagane przy wniosku o płatność 

prefinansującą, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).  

14. Inne protokoły, aneksy i faktury, jeżeli wynika to z umowy z jednostka naukową. 

15. Oświadczenie o podatku VAT (wzór dostępny na stronie internetowej KPAI). 

 



 
 

 

 

Lista najczęściej popełnianych błędów: 

1. Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem. 

Przy pieczątce za zgodność z oryginałem powinna znaleźć się data i własnoręczny 

podpis osoby do tego upoważnionej czy też wskazanej do reprezentowania 

Grantobiorcy w przedmiotowym projekcie. Jeżeli pieczątka za zgodność dotyczy 

zakresu stron, to strony muszą być odpowiednio ponumerowane (nie ma wtedy 

obowiązku podpisywania każdej strony).  

 

2. Pole „data zapłaty” we wniosku o płatność. 

Przy wniosku o płatność prefinansującą pole „data zapłaty” w zestawieniu 

dokumentów powinno zostać puste. Faktura nie została jeszcze opłacona, pole te 

zostanie uzupełnione dopiero w momencie złożenia wniosku o płatność końcową. 

 

3. Opisy faktur 

Faktura musi być odpowiednio opisana na dwóch stronach i wydrukowana w 

dupleksie.  

- Na pierwszej stronie dokument powinien zawierać co najmniej informacje o 

współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020; 

- Na odwrocie dokumentu (lub na pierwszej stronie – jeśli brakuje miejsca na 

odwrocie) należy zamieścić: 

a) informacje dotyczące zgodności wydatku z umową o powierzenie grantu i nazwą 

przedsięwzięcia, 

b) informacje dotyczące związku wydatku z przedsięwzięciem poprzez zaznaczenie, 

do której lub których zadań/kategorii wydatku przedstawionych we wniosku o 

dofinansowanie przedsięwzięcia odnosi się wydatek ujęty w danym dokumencie wraz 

ze wskazaniem kwoty kwalifikowalnej, 

c) numer księgowy, pod którym dokument księgowy został zarejestrowany. 



 
 

 

 

Zatem: 

Pierwsza strona: 

Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Pierwsza strona lub rewers dokumentu: 

Wydatek zgodny z Umową o powierzenie grantu nr ……………………………… 

na realizację przedsięwzięcia pn. …………………………………… 

 

Wydatek zgodny z wnioskiem o dofinansowanie w ramach kategorii: 

1. nazwa kategorii – odpowiadająca kwota wydatków kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem 

2. nazwa kategorii – odpowiadająca kwota wydatków kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem 

… 

Numer księgowy: …………………………………… 

 

4. Logotypy 

Należy mieć na uwadze fakt iż Grantobiorcy są zobowiązani do używania 

prawidłowych logotypów na wszelkiego rodzaju dokumentach i materiałach, które są 

związane z realizacją przedsięwzięcia. Są one dostępne na stronie internetowej 

Kujawsko Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. Należy mieć w szczególności na 

uwadze fakt, iż projekt „Fundusz Badań i Wdrożeń- Voucher Badawczy” finansowany 

jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nie prawidłowe jest więc 

umieszczanie loga Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

 



 
 

 

 

5. Zapytania ofertowe i strona internetowa 

Zapytanie ofertowe musi być zamieszczone na stronie internetowej Grantobiorcy bądź 

innej stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych zgodnie 

z terminami podanymi w niniejszym dokumencie. Należy pamiętać że w dniu 

upublicznienia należy także zapytanie ofertowe rozesłać do jednostek naukowych. 

Strona internetowa Grantobiorcy powinna zawierać informacje umożliwiające jej 

identyfikacje, to znaczy dane firmy realizującej dany projekt.  

 

Przypominamy że szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji wypełniania wniosku o 

dofinansowanie, znajdującym się na naszej stronie internetowej https://kpai.pl/fundusz-badan-

i-wdrozen-voucher-badawczy/wniosek-o-platnosc-2/ .  

Przed przystąpieniem do kompletowania dokumentów, w celu zminimalizowania błędów  

prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i listą dokumentów. 

 

 

https://kpai.pl/fundusz-badan-i-wdrozen-voucher-badawczy/wniosek-o-platnosc-2/
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