
 

Załącznik nr 6 do Regulaminu 

Etapy przygotowania i realizacji projektu 

 

Etapy przygotowania i realizacji projektu 

I. Inicjowanie projektu 

Krok 0. Pomysł na projekt 

Krok 1. Opracowanie przez autora koncepcji projektu zarysu projektu (krótkiego opisu merytorycznego). 

Krok 2. Wypełnienie przez autora koncepcji projektu formularza „Zgłoszenie koncepcji projektu" (załącznik nr 1 do 
Regulaminu). 

Krok 3. Uzyskanie przez autora koncepcji projektu akceptacji kierownika jednostki, w której realizowany ma być projekt (np. 
Dziekan, Kierownik jednostki międzykolegialnej/pozakolegialnej/jednostki administracji). 

Krok 4. Złożenie formularza „Zgłoszenie koncepcji projektu" w odpowiedniej jednostce koordynującej. 

Krok 5. Jednostka koordynująca weryfikuje formularz „Zgłoszenie koncepcji projektu" i przekazuje do Dyrektora 
Departamentu Finansów i Zamówień Publicznych - akceptacja pod względem finansowym (w tym wyrażenie zgody na 

wniesienie przez UEK wkładu własnego, jeśli dotyczy). 

Krok 6. Decyzja Prorektora (w przypadku projektów realizowanych przez Kolegia, Katedry, jednostki międzykolegialne, i 
ogólnouczelniane) lub właściwego Dyrektora (w przypadku projektów realizowanych przez jednostki pozakolegialne) o 
udzieleniu lub nie udzieleniu autorowi projektu zgody na przygotowanie wniosku o dofinansowanie. 

Krok 7. Jednostka Koordynująca informuje autora koncepcji projektu o udzieleniu / nieudzieleniu zgody na przygotowanie 
wniosku i realizację projektu. 

Krok 8. Jednostka koordynująca przekazuje formularz „Zgłoszenie koncepcji projektu” do wpisu w Centralnym 
Rejestrze Projektów w Departamencie Finansów i Zamówień Publicznych. 

Krok 9. Kierownik jednostki koordynującej wyznacza spośród pracowników danej jednostki koordynującej opiekuna 
projektu, który będzie współpracować z autorem koncepcji projektu na etapie przygotowania projektu (i w przypadku 

uzyskania finansowania realizacji). 

II. Przygotowanie projektu 

Krok 1. Uzyskanie dostępu do systemu informatycznego (o ile jest stosowany) pozwalającego na sporządzenie i składanie 
dokumentacji aplikacyjnej lub założenie na wniosek autora koncepcji projektu konta niezbędnego do sporządzania i 
składania dokumentacji aplikacyjnej w odpowiednim systemie informatycznym (jeśli instytucja finansująca tego wymaga). 

Krok 2. Opracowanie przez autora koncepcji projektu wraz z zespołem projektowym, przy wsparciu odpowiedniej jednostki 
koordynującej wniosku, zgodnie z wytycznymi danego programu/konkursu na formularzu opracowanym przez Instytucję 
finansującą (zawierający z reguły: opis projektu, w tym cele projektu i wskaźniki realizacji, grupy docelowe, zadania, 
harmonogram, budżet wraz z opisem pozycji, potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i 

partnerów, opis zarządzania projektem). 

Krok 3. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie: korekta i zatwierdzenie przez radców prawnych umowy 
konsorcjum, konsultacja z partnerami i podpisanie umowy. W procesie podpisywania umowy konsorcjum autora koncepcji 
projektu wspiera odpowiednia jednostka koordynująca. 

Krok 4. Autor koncepcji projektu składa w jednostce koordynującej wniosek, najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą 
zamknięcia konkursu lub naboru wniosków, ostateczną wersję wniosku wraz z załącznikami, celem przedłożenia go do 
podpisu Dyrektorowi Departamentu Finansów i Zamówień Publicznych oraz Prorektorowi ds. Projektów i 

Współpracy lub właściwemu dyrektorowi jednostki pozakolegialnej (zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami). 



 

Krok 5. Podpisanie wniosku przez osoby upoważnione. 

Krok 6. Przesyłanie przez autora projektu do instytucji finansującej elektronicznej wersji wniosku wraz z załącznikami, 
zgodnie ze stosownymi wytycznymi właściwymi dla danego konkursu. 

Krok 7. Otrzymanie wyników oceny wniosku. Jednostka koordynująca informuje autora projektu o wynikach oceny 

wniosku przez instytucję finansującą. W przypadku, gdy autor projektu pierwszy otrzyma taką informację (poprzez system 
elektroniczny lub pocztą tradycyjną), niezwłocznie przekazuje ją do jednostki koordynującej. 

Krok 8. W przypadku wezwania przez instytucję finansującą do dokonania uzupełnień/wyjaśnień we wniosku jednostka 
koordynująca, informuje autora projektu o konieczności ich przygotowania. Następnie weryfikuje, przygotowane przez autora 
projektu uzupełnienia/wyjaśnienia i przekazuje do podpisu Prorektorowi ds. Projektów i Współpracy lub 

właściwemu dyrektorowi jednostki pozakolegialnej (zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami) - jeżeli jest to 

wymagane. 

Krok 9. W przypadku konkursów, w których przewidziany jest etap negocjacji – to autor projektu prowadzi negocjacje z 
instytucją finansującą lub z konsorcjantami na podstawie pełnomocnictwa do negocjacji przygotowanego przez 

jednostkę koordynującą (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu). 

Krok 10. Jednostka koordynująca  występuje do Dyrektora Departamentu Finansów i Zamówień Publicznych z 

wnioskiem o otwarcie rachunku bankowego do obsługi finansowej projektu oraz o otwarcie kont kosztowych. 

Krok 11. Jednostka koordynująca odpowiada za koordynacje całości działań niezbędnych do zawarcia umowy o 
finansowanie projektu (m.in. przygotowanie załączników do umowy, akceptacja umowy przez radcę prawnego, 

przekazanie do podpisu osobie upoważnionej) w tym dotrzymanie wskazanych przez instytucję finansującą terminów. 

Krok 12. Po Podpisaniu umowy o finansowanie projektu skan przekazywany jest kierownikowi projektu a oryginał 

zostaje w jednostce koordynującej. 

III. Realizacja projektu 

Krok 1. Wybór kierownika projektu – w zależności od rodzaju projektu akceptacja kandydatki/ta przez Prorektora ds. 

Projektów i Współpracy lub właściwego dyrektora jednostki pozakolegialnej. 

Krok 2. Przygotowanie przez opiekuna projektu w jednostce koordynującej pełnomocnictwa dla kierownika projektu 

(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu). 

Krok 3. Wypełnienie przez kierownika projektu formularza „Zgłoszenia projektu” i przekazanie do sekretariatu 

Departamentu Finansów i Zamówień Publicznych w celu zarejestrowania w Centralnym Rejestrze Projektów. 

Krok 4. Przygotowanie przez kierownika projektu propozycji zarządzania projektem i podziału kosztów pośrednich – z 

uwzględnieniem potrzeb projektów oraz kosztów ogólnego zarządu - w zależności od rodzaju projektu akceptacja przez 
Prorektora ds. Projektów i Współpracy lub właściwego dyrektora jednostki pozakolegialnej. 

Krok 5. Powołanie zespołu projektowego – przygotowanie przez kierownika projektu zakresów obowiązków i 

dokumentów do zatrudnienia osób w projekcie. 

Krok 6. Utworzenie biura projektu (jeżeli skala projektu to uzasadnia). 

Krok 7. Realizacja zadań projektowych. 

Krok 8. Bieżące zasilanie przez kierownika projektu Centralnego Rejestru Projektów – w zakresie objętym raportowaniem 
do rejestru oraz przekazywanie przez kierownika projektu, na prośbę opiekuna projektu w jednostce 



 

koordynującej UEK, informacji na temat stopnia realizacji projektu, poziomu osiągnięcia wskaźników itp. 

Krok 9. Przygotowywanie przez członków zespołu projektowego raportów z realizacji projektu/wniosków o płatność, 

zgodnie z zapisami umowy o finasowanie projektu. 

Krok 10. Złożenie do instytucji finansującej raportu końcowego / końcowego wniosku o płatność. 

IV. Zamknięcie projektu 

Krok 1. Akceptacja przez instytucję finansującą raportu końcowego/końcowego wniosku o płatność. 

Krok 2. Zwrot do instytucji finansującej niewykorzystanych środków. 

Krok 3. Przygotowanie dokumentów do archiwizacji. 

Krok 4. Wypełnienie przez kierownika projektu formularza „Karty zamknięcia projektu” i przekazanie do jednostki 

koordynującej. 

Krok 5. Opiekun projektu przekazuje informacje Dyrektorowi Departamentu Finansów i Zamówień Publicznych w celu 

odnotowania informacji o zakończeniu projektu w Centralnym Rejestrze Projektów oraz zamknięcia kont księgowych i 
rachunku bankowego (jeśli dotyczy). 

 


