
Zarz'4dzenie nr 5

Rektora Llniwersytetu w Biatymstoku
z dnia 30.05.2006 r.

w spruwie zasad realizacji puez Univ)ersytet w Bialymstoku
projektdw wspdlfinansowanycl, z Funduszy Unii Europejskiej (UE)

i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Na podstawie art 66 ustawy z dnia 2l lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyZszym (Dz. U
z 2005 r Nr 164, poz. 1365), Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku, rozporzqdzenta Rady Unii
Europejskiej (WE) nr 126011999 z dnia 2l czervtca 1999 r. ustanawiaj4cego przepisy ogolne
w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. U UE,Lnr 161 poz 1z 1999 r.) oraz rozporz4dzema

Komisji Europejskiej (WE) nr 43812001 z dnia 2 marca 2001 r ustanawiaj4cego szczegolowe
zasady wykonania rozporzqdzenia Rady Unii Europejskiej (WE) nr 1260/1999 dotycz4cego
zarz4dzania i systemow kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz
U UE L nr 63 poz 2l z 2001 r ), a t^k|e innych przepis6w reguluj4cych wykorzystanie
instrumentow tinansowych UE i EOG

tl

Ilekroc w niniejszym Zarzqdzeniu jest mowa o:

I ) f-unduszach - nale2y przez to rozumiei wszelkie Srodki linansowe pochodzqce z Funduszy

UE iEOG
2) projekcie - nale|y pnez to rozumiec przedsigwzigcia wsp6lfinansowane ze lrodel

okreSlonych w pkt l, realizowane w oparciu o niniejsze zarzqdzenie zgodnie z zasadami

okreslonymi w rozporz4dzeniach, dokumentach programowych oraz instrukcjach
wlaSciwych organ6w Unii Europejskiej i instytucji krajowych odpowiedzialnych za ich

wdra2anie,

4)

b)

projekcie partnerskim - nale2y pnez to rozumiei wsp6lny projekt jednostek

organizacyjnych UwB i innych podmiotow prawnych tworz4cych partnerstwo powolane
w celu opracowania i realizacji okre6lonego projektu zglaszanego do finansowania
z funduszy,
okresie realizacji projektu - nalezy przez lo rozumiei czas od momentu podpisania

umowy na doflnansowanie projektu finansowanego z funduszy, do chwili calkowitego
rozficzenia rzeczowego i finansowego projektu oraz zlo2enia sprawozdan i raport6w
koncowych,
kosztach kwalifikowalnych - nale2y przez to rozumiei wszelkie koszty poniesione
w ramach realizaqi projektu, kt6re zgodnie z wytycznymi dokument6w programowych,
kwalifikuj4 si9 do refundacji ze Srodk6w funduszy,
prefinansowaniu - nale'y przez to rozumiei koniecznosi przejsciowego sfinansowania
calo6ci lub czgSci wydatk6w na realizacjg projektu ze Srodk6w wlasnych beneficjenta,
wynikaj4c4 z zasady okresowej refundacji wydatkow, obowi4zujqcej w ramach niekt6rych
funduszy,
wkladzie wlasnym - nale2y przez to rozumiei naklady finansowo-neczowe dysponowane
przez jednostkg organizacyjn4 za pomoc4 kt6rych zgodnie ze szczegolowymi zasadamr

funduszy - beneficjent jest zobowi4zany wspolrealizowac projekt,
jednostkach uprawnionych UwB - nale2y pftez lo rozumiei jednostki posiadaj4ce

zdolnoSc do realizacji projektu. S4 nimi wydzialy, jednostki migdzywydzialowe, jednostk

i\

s)

7)

8)



pozawydzialowe, jednostki o96lnouczelniane, jednostki organizacyjne administracji
centralnej. po otrzymaniu akceptacji Prorektora ds Ekonomicznych i Kontakt6w z

Regionem ,

9) Zespole Projektowym - nale2y pnez to rozumiei grupg os6b powolanych przez

Dziekana/Kierownika jednostki organizacyjnej realizuj4cej projekt finansowany
z Funduszy, w celu naleZ1.tego nim zarz4dzania

10)Kierowniku / Koordynatorze / projektu - nale2y pruez to rozumie6 osobq upowaZnion4
przez Rektora do reprezentowania UwB wobec instl'tucji i os6b w zakresie wynikajqcym
z realizacji projektu,
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Prorektor ds Ekonomicznych i Kontaktow z Regionem, z upowaznienia Rektora,
sprawuje nadzor nad wykonywaniem czynnosci zwiEzanych z projektami. zalwierdza
wnioski projektowe i podpisuje umowy na dofinansowanie z funduszy
Wnioski o przyznanie dofinansowania z funduszy, przed ich podpisaniem przez

Prorektora ds. Ekonomicznych i Kontaktow z Regionem, wymagaj4 akceptacji
Dziekana,/Kierownika jednostki organizacyjnej oraz potwierdzenia przez Kwestoril
zdolnoSci do flnansowania Projektu.
Podpisanie um6w w sprawie dofinansowania projektow wymaga uprzedniej akceptacji
Umowy przez radcq prawnego (pod wzglgdem fbrmalno-prawnym) oraz Kwestora UW
Po podpisaniu umowy wykonywanie zwi4zanych z projektami czynnoSci przez osoby

inne niz wymienione w ust i moze nast4pic jedynie na podstawie imiennego
pelnomocnictwa, udzielonego przez Prorektora ds Ekonomicznych i Kontakt6w z

Regionem na wniosek Dziekana./Kierownika jednostki organizacyjnej
W razie zaistnienia koniecznoSci, na wniosek Dziekana./Kierownika jednostkr

organizacyjnej realizujqcej projekt, Rektor lub Prorektor ds Ekonomicznych i Kontaktow
z Regionem podpisuje dokumenty, zabezpieczalyce prawidlowE realizacjp Umowy c
dofi nansowanie projektu
Koszt przygotowania i wydania zabezpieczeh prawidiowej realizaqi Projektu ponosi
jednostka organizacyjna realizuj4ca projekt.

Q3

Projekty realizowane sq przez uprawnione jednostki organizacyjne UwB
Jednostka organizacyjna UwB zamierzaj4ca zglosic projekt do jednostki zarzqdzaj4cej

funduszem zobowiqzana jest do:
powiadomienia wlaSciwego Dziekana/Kierownika jednostki organizacyjnej o(az

Kierownika Wschodniego Osrodka Transferu Technologii (WOTT) co najmniej na 2

tygodnie przed terminem zloZenia wniosku projektowego do wlaSciwej instytucji.
zloienia w WOTT o6wiadczenia podpisanego przez Dziekana/ Kierownika jednostki

organizacyjnej oraz Kwestora o posiadaniu i przeznaczenru wystarczaj4cych Srodkow

finansowych w celu pokrycia:
a) wkladu wlasnego, w przypadku projektu, w kt6rym zgodnie z zasadami funduszy

konieczne jest zagwarantowanie pokrycia czg6ci koszt6w kwalifikowalnych projektu,

b) kosztow prefinansowania projektu, w sytuacji w kt6rej zgodnie z zasadami funduszy
poniesione przez projektodawcg wydatki sq refundowane.

Wykonanie zapisow ust 2 pkt 2 jest podstaw4 do zlozenia wniosku w ramach funduszy.
W przypadku, gdy jednostka organizacyjna nie dysponuje Srodkami finansowymi
wystarczaj4cymi do pokrycia wkladu wlasnego i prefinansowania projektu, Prorektor ds
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I W celu nalezltego zarzqdzania projektam i jednostka realizujEca projekt powoluje, decyzj4
Dziekana./Kierownika jednostki organizacyjnej, Zespol Projektowy skladai4cy si9 z.

I ) Kierownika / Koordynatora"/ projektu,
2) osoby/os6b odpowiedzialnych za dzialania finansowe i ksiggowe,
3) osoby/os6b odpowiedzialnych za monitoring projektu oraz inlormacjg i promocjg,
4) innych osob, kt6rych udzial w realizacji projektu, z uwagi na jego specyfikg, jest

2.

J

konieczny.
Szczegolowy zakres obowi4zk6w os6b
Dziekan/K ierownik jed nostk i organ izacyjnej.
Zespol Projektowy wspolpracuje z innymi
realizaqi projektu

4 Zesp6l Projektowy powolywany jest na okres realizacji projektu.

$s

Uprawnione do realizacji projekt6w jednostki organizacyjne ponoszq peln4 odpowiedzialnoSc
finansow4 z tytulu realizacji projekt6w

$6

L Ustala siq nastgpuj4cy obieg i spos6b przechowania dokumentacji projektu:
l) oryginaly dokumentacji hnansowej przechowuje sip w Kwesturze (na zasadzie

wyodrgbnionej ksi ggowo6ci),
oryginaly dokumentacji technicznej oraz kopie wszystkich innych dokumentow (np.

dokumentacji przetargowej) przechowuje sip w jednostce realizuj4cej projekt,
oryginaly dokumentacji przetargowej przechowuje sig w Dziale Zamowieri Publicznych,
oryginaly innych dokument6w przechowuje sip w jednostce realizuj4cej projekt,
kopie dokumentacli z\\iqz^nq z zabezpieczeniem wta6ciwej realizacji projektu
(zabezpieczenie um6w) ewidencjonuje i przechowuje Kwestura,
jednostka realizujqca projekt zobowi4zana jest przekazywac do WOTT kopie

dokumentow sprawozdawczych przygotowywanych dla wla6ciwych insty'tucji, w tym

takze korespondencji istotnej dla przebiegu realizacji projektu.
Przechow)ryvanie dokumentacji projektu musi byi zgodne ze szczeg6iowymi wytycznymi
zawartymi we wla5ciwych dokumentach programowych oraz w umowie w sprawie

fi nansowania danego projektu
JeZeli umowa w sprawie doflnansowania projektu przewiduje inne warunki obiegu i

przechowyruvania dokumentacji projektu, jednostka organizacyjna realizuj4ca projekt
zobowi4zana jest je wypelnic

Ekonomicznych i Kontakt6w z Regionem moize wyraziA zgodg na finansowanie projektu
kredytem
W przypadku projekt6w, w kt6rych wymagane jest potwierdzenie przez organ kolegialny
projektodawcy dysponowania i przeznaczenia 6rodkow finansowych wystarczajqcych do

zapewnienia plynnoSci finansowej projektu, Senat UwB na wniosek Prorektora ds

Ekonomicznych i Kontakt6w z Regionem, podejmuje uchwalg intencyjn4 okreSlaj4c4

wysoko6i wkladu finansowego na zadanie, na kt6re przeznacza sig Srodki finansowe.
Rejestr wszystkich Projekt6w realizowanych przezUwB prowadzi WOTT

wymienionychwustlokreSla

jednostkami UwB, w celu prawidlowej
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Jednostka organizacyjna realizuj4ca projekt ma obowi4zek niezwlocznie powiadomii
Prorektora ds. Ekonomicznych i Kontaktow z Regionem o terminie kontroli w zakresie oceny

rzeczowej, operacji finansowych oraz system6w zarzqdzania i kontroli projektu

$8

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

INIWERSYTETIJ

prof., dr h


