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Krajowy Punkt Kontaktowy Programów 
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Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

www.kpk.gov.pl W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 

https://www.facebook.com/Krajowy-Punkt-Kontaktowy-Program%C3%B3w-Badawczych-UE-408143559349465/
http://www.youtube.com/user/kpkpbue
https://www.linkedin.com/company/405781?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:405781,idx:2-1-3,tarId:1447691762474,tas:national contact point
https://twitter.com/kpk_pl


Część 3 

Participant Portal – elektroniczny system 

obsługi grantów 



Elektroniczny system podpisywania 

Umowy grantowej 

Sprawozdań finansowych 

Zmian umowy grantowej 



LEAR 

Wyznaczanie ról dla instytucji 

Utrzymywanie aktualnych danych w 
systemie 

Widzi wszystkie złożone projekty w 
instytucji 



ROLE 



Role - ćwiczenie 
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Zapewni brak możliwości dalszego 

edytowania i wygeneruje PDF  
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Na tym etapie tylko PF-SIGN może 

odblokować sprawozdanie w celu 

dokonania 

zmian lub podpisać je i przesłać do 

koordynatora  

PF-SIGN 
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PF-SIGN 
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OPCJONALNE 

PF-SIGN 
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Sprawozdanie podpisane i wysłane do 

koordynatora. Jest tu dostępne 
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Brakujące Sprawozdanie Finansowe 

Czasami koordynator może zadecydować o 

wysłaniu raportu bez załączonych 

sprawozdań finansowych niektórych 

partnerów (np. partner nie zamieścił 

sprawozdania na czas). Koszty tych 

partnerów nie zostaną wzięte pod uwagę w 

danym okresie sprawozdawczym, będą mogły 

być zaraportowane przez danych partnerów w 

następnym okresie sprawozdawczym. 
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PcoCo, CoCo 
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PcoCo, CoCo 

Raport wysyłany w jednym pakiecie (raport 

merytoryczny+sprawozdania finansowe partnerów) 
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PARTNERZY (włączając koordynatora) 
 

 Sprawozdanie finansowe    PaCo, CoCo, PCoCo PF-SIGN 

 /wprowadzenie danych/ 

 

 

KOORDYNATOR 
 

 Sprawozdania finansowe 

 /sprawdzenie/ 

 

 

 



Wiarygodność finansowa 

Koordynator 
Żądane dofinansowanie 

EU projektu wynosi 
ponad 500 tyś EUR 

Ważne przez 18 miesięcy 

Nie dotyczy: 

podmiotów publicznych, 
organizacji 

międzynarodowych oraz 
pojedynczych 
beneficjentów 



Wiarygodność finansowa 

Przedsiębiorca-partner na którego przypada 1 mln euro dofinansowania, 
którego komisja sprawdzała(przy okazji innego projektu) pod kątem 
wiarygodności finansowej 25 miesięcy przed otrzymaniem informacji o 
wygraniu konkursu będzie podlegał kolejnemu sprawdzeniu? 

 

   TAK   NIE 



Wiarygodność finansowa 

Przedsiębiorca, który samodzielnie aplikuje do SME instrument 2 faza 
o 3 mln dofinansowania, który nie był sprawdzany pod kątem 
wiarygodności finansowej przez KE, w przypadku wygrania  konkursu 
będzie podlegał sprawdzeniu? 

 

   TAK   NIE 



PARTICIPANT PORTAL 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

HORIZON 2020 on-line MANUAL 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guid

e.html 

 

HORIZON 2020 DOCUMENTS 

/Annotated Grant Agreement/ 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html 

 

   RESEARCH ENQUIRY SERVICE 

  

 http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 
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Krajowy Punkt 

Kontaktowy  

Programów 

Badawczych UE 
Instytut Podstawowych Problemów 

Techniki  

Polskiej Akademii Nauk 

 

ul. Krzywickiego 34 

02-078 Warszawa  

 

tel:        +4822 828 74 83  

fax:       +4822 828 53 70  

e-mail:  kpk@kpk.gov.pl 

Barbara Trammer 
e-mail: barbara.trammer@kpk.gov.pl 

 

 

Bartosz Majewski 
e-mail: bartosz.majewski@kpk.gov.pl 

 

 

 

Iwona Kucharczyk 
e-mail: iwona.kucharczyk@kpk.gov.pl 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
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