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 ‚E-cohesion’ – nowy element w okresie programowania 2014-2020

 2015 – państwa członkowskie zostają zobowiązane do utworzenia 
elektronicznego systemu obiegu dokumentów, który pozwoli na wymianę 
dokumentów pomiędzy instytucjami programu i beneficjentami 

 Obowiązek zostaje nałożony na Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

SL 2014 - dlaczego?



SL2014 umożliwia monitorowanie projektu, jego zarządzanie finansowe, 
weryfikację projektu, ułatwia proces audytu.

 Administrowanie projektem zaczyna się od momentu podpisania umowy o 
dofinansowanie  (en. Subsidy Contract)

 Program zapisuje wszystkie dane dotyczące wdrażania projektu/programu  w 
tym elementy dotyczące finansów oraz dane merytoryczne 

 Nowy format weryfikacji i certyfikacji wydatków poprzez kontrolera pierwszego 
stopnia – większość formalności wykonuje się z zachowaniem formy 
elektronicznego przesyłu danych/dokumentów

SL 2014 – Jak działa?



Działania PW/PR w SL2014

Informacje o częściowych wnioskach o 
płatność w projekcie

Informacje o zatrudnionym personelu
przy realizacji projektu

Przygotowanie Raportu z postępów 
Partnera

Korespondencja z kontrolerem

Informacje o przeprowadzonych 
postępowania w zakresie zamówień 

publicznych oraz informowanie o 
podpisanych umowach

Kontroler Pierwszego Stopnia (KPS)

PW + PR Dodatkowo PW

Przygotowanie i przesłanie Raportu 
z postępów Projektu do WS

Korespondencja i dostarczanie całej 
dokumentacji do instytucji 

programu

PL/EN
• Raport z postępu partnera – Partner progres report
• Raport z postępu projektu – Partner progres report
• Kontroler Pierwszego Stopnia  (KPS) - First Level  Control  (FLC)
• Częściowy wniosek o płatność – Partial payment claim



Schemat przepływu dokumentów w SL2014
PW (LT) PR (PL) PR (DE)

KPS (LT) KPS (PL) KPS (DE)

Raport z postępu partnera
Partner Progres Report

Raport z postępu projektu
Project Progres Report

PW (LT)

WSIZ (Ministerstwo Rozwoju PL)REFUNDACJA



 Każdy z partnerów w projekcie (PW+PR) raportuje postęp finansowy oraz postęp 
merytoryczny. Raport zostaje wysłany do swojego KPS.
(Raport z postępów partnera – Partner progres report)

 KPS weryfikuje postęp finansowy i rzeczowy (wskaźniki). Sprawdzana jest zgodność 
raportu (działań włączonych do raportu)  z: zatwierdzonym przez KM wnioskiem o 
dofinansowanie, dokumentami programu, prawem krajowym i unijnym, wytycznymi dla 
EWT oraz wytycznymi dla kontrolerów.

 Każdy KPS zatwierdza raport z postępów partnera (od razu lub po poprawkach) dla 
danego PW/PR.

 Po zatwierdzeniu przez KPS, na koncie PW w SL2014 pojawi się nowy status 
„zatwierdzono”. W momencie kiedy każdemu z partnerów zostanie zatwierdzony raport (w 
tym PW+PR), PW przystępuje do wypełnienia wspólnego raportu.
(Raport z postępów projektu – Project progres report)

 Wspólny raport zostaje wysłany do WS. WS weryfikuje raport pod kątem merytorycznym i, 
jeżeli wszystko się zgadza, przesyła wniosek o płatność do IZ.

 IZ na podstawie wniosku o płatność przelewa kwotę we wniosku na kont PW.

Schemat przepływu dokumentów w SL2014



 Dostęp do SL2014 jest gwarantowany po uzyskaniu odpowiednich danych od 
Partnera Wiodącego (PW) / Partnera Regularnego (PR) 
… na podstawie przesłanego do Wspólnego Sekretariatu (WS) dokumentu 

Oryginalna nazwa dokumentu
Application for granting an access for the person authorised to work in SL2014
Do pobrania: https://southbaltic.eu/reporting

 Wszystkie działania wykonane przez autoryzowany personel projektu w 
programie SL2014 są traktowane jak działania wykonane w imieniu PW/PR

 PW jest odpowiedzialny wyłącznie za działania wykonane przez swój personel i 
nie ponosi odpowiedzialności za pozostałych partnerów (SL2014)

SL 2014 - obowiązki



 Znajomość dokumentów programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020
 Dokument programu
 Podręcznik Beneficjenta
 Aneksy dla polskich beneficjentów (ostatnie strony Podręcznika Beneficjenta)

 Znajomość dokumentów pomocniczych dla programu SL2014
 Szybki przewodnik po SL2014 (nowość!)
 Podręcznik beneficjenta dla SL2014

 Znajomość przepisów prawa krajowego i prawa unijnego w szczególności:
 Prawo pracy
 Zamówienia publiczne
 Prawo podatkowe

SL 2014 - obowiązki



SL 2014 - obowiązki

Podręcznik beneficjenta
Rozdział VI Project Implementation
Podrozdział 7 i 8

Rozdział VIII Aneksy
Aneks 3 i 4



SL 2014 - obowiązki



 Brak znajomości dokumentów programu (bardzo poważny problem)
 Cost sharing - Koszty zerowe (niekwalifikowalne żadne wydatki)
 Brak znajomości prawa pracy – przypadek osób pracujących w większym 

wymiarze niż 276h , karta czasu pracy liczona w tysięcznych minuty 
 Premie, dodatki do wynagrodzeń – brak zapisów w regulaminie pracy, 

regulaminie wynagradzania jednostek
 Nieznajomość rozporządzenia o wydatkach dot. diet, zakwaterowania i 

transportu pracowników
 Załączanie zbyt małej ilości informacji (załączników)
 Załączanie zbyt obszernej ilości informacji (załączników)
 Problemy z wypełnieniem excela – „Listy dokumentów”
 Złe opisy merytoryczne / źle szacowane wskaźniki

Problemy zidentyfikowane po poprzednim 
okresie sprawozdawczym



SL2014 – Podstawowe informacje

STRONA STARTOWA PROJEKTU

Polscy beneficjenci logują się za 
pomocą konta na ePUAP.

Pozostali beneficjenci (z innych 
krajów) logują się za pomocą 
opcji 3 – login i hasło.



SL2014 – Podstawowe informacje

2 3 4 5 61

1. Wniosek o płatność (dostęp PW)
2. Częściowy  wniosek o płatność (dostęp dla PW+PR)
3. Korespondencja z  instytucjami programu (PW+PR)
4. Harmonogram płatności (PW+PR)
5. Zatrudnienie (PR+PW)
6. Zamówienia publiczne (PR+PW)



SL2014 – Podstawowe informacje
1. Wniosek o płatność
 Widoczny dla PW i PR
 Możliwy do zarządzania wyłącznie przez PW
 Należy rozumieć Payment claim jako tzw. project progress

report, czyli Raport z postępów projektu

2. Częściowy wniosek o płatność

 Widoczny dla PW i PR
 Możliwy do zarządzania przez PW i PR
 Należy rozumieć Partial payment claim jako tzw. partner

progress report, czyli Raport z postępów partnera

3. Korespondencja z instytucjami programu

 Widoczny dla PW i PR
 PW może prowadzić korespondencję z KPS lub IZ lub WS
 PR może prowadzić korespondencję wyłącznie z KPS
 Uwaga! Wiadomości widzą wszystkie instytucje programu
 E-mail: większość korespondencji Pismo: ważne dokumenty



SL2014 – Podstawowe informacje
1. Harmonogram płatności
 Do zarządzania dla PW i PR
 Sekcja powinna być wypełniona jako jedna z pierwszych. 

Zalecany układ kwartalny. 

2. Zatrudnienie

 Do zarządzania dla PW i PR
 Rejestracja osób zatrudnionych przy projekcie
 Zmienne zaangażowanie w projekcie (% etatu) w trakcie 

trwania projektu – generowanie nowych stanowisk 

3. Zamówienia publiczne

 Do zarządzania dla PW i PR
 Rejestracja zamówień publicznych w projekcie
 Dodawanie elektronicznych dokumentów przetargowych 



SL2014 – Rejestracja wniosku o płatność

1. Wpisujemy datę okresu sprawozdawczego
2. Wybieramy typ wniosku o płatność. Uwaga przy częściowym wniosku o płatność 

zaznaczamy dwie opcje: Reporting payment claim + Payment claim for reimbursment
3.    Zaznaczamy zielony przycisk OK



SL2014 – Jak wygląda wniosek częściowy?

2 3 4 51

1. Projekt (dostęp PW+PR)
2. Postęp rzeczowy (dostęp dla PW+PR)
3. Postęp finansowy (PW+PR)
4. Informacja (PW+PR)
5. Załączniki  (PR+PW)



Kilka wskazówek



SL2014 – postęp rzeczowy

 Opisy w tych częściach powinny być krótkie zwięzłe i na temat!

DOBRA BRAKTYKA:
A3.2  - Organization of conference „XYZ”. 23-24/03/17 - Gdańsk, Poland. No of participants 100.
A.1.2 - Kick off conference of XYZ project . 20/11/16 - Kalmar, Sweden. 

ZŁA PRAKTYKA:
The project realized only one of planned activities. We also had an opportunity to do a study visit and it was so
funny.



SL2014 – postęp rzeczowy a załączniki



SL2014 – postęp finansowy

Zalecane
Użycie Excela



SL2014 – postęp finansowy

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Link do strony internetowej z 
przelicznikiem na 97 stronie 
Podręcznika Beneficjenta

Kurs z miesiąca, w którym 
składamy raport dla wszystkich 
wydatków poniesionych w 
sprawozdawanym okresie 
rozliczeniowym



SL2014 – postęp finansowy a opisy

Pamiętamy o 
oznakowaniach i 
nalepkach!!

Jak opisać dokument 
księgowy?
- Patrz podręcznik 
beneficjenta + 
aneksy dla polskich 
beneficjentów



Dziękuję!
Marta Bocianowska| RPK Pomorskie | m.bocianowska@pomorskie.eu


