Załacznik nr 1 do pisma okólnego Kanclerza nr 2/2013 z dnia 07.05.2013 r.

Zestawienie potencjalnych źródeł finansowania inwestycji budowlanych uczelni publicznej z budżetu państwa

Lp.

Termin składania
wniosków w roku
poprzedzającym
rozpoczęcie
inwestycji
budowlanej

Rodzaj dotacji celowej, część
budżetu państwa

Przeznaczenie inwestycji
budowlanych

Podstawa prawna

Wymagane dokumenty

do 15.02.

38. Szkolnictwo Wyższe

1. Zaakceptowany przez Rektora, program inwestycji
budowlanej i podpisany przez Kanclerza i Kwestora,
2. Uchwała Senatu Uczelni o zgodzie na realizację
inwestycji.

do 30.06.

Zadania inwestycyjne ujęte
w programach wieloletnich
(38. Szkolnictwo Wyższe, na
działalność dydaktyczą)

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
4. Pisemne zobowiązanie uczelni do pokrycia ze
środków własnych różnicy pomiędzy wartością
kosztorysową inwestycji budowlanej, a kwotą dotacji
celowej oraz środkami pochodzącymi z innych źródeł.

DZIAŁALNOŚĆ
DYDAKTYCZNA

1.

W przypadku zdarzenia losowego
niezależnego od Uczelni powodującego
zakłócenie jej działalności wniosek może
być złożony bez zachowania w/w
terminów

Rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 8
sierpnia 2011 r. w sprawie trybu
udzielania oraz zasad rozliczania
dotacji na dofinansowanie lub
finansowanie kosztów realizacji
inwestycji uczelni publicznej
(Dz. U. Nr 179, poz.1068)

5. Umowy zawarte przez uczelnię z bankiem lub
pożyczkodawcą albo wydane przez nich dokumenty
potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub
pożyczki.
6. Dokumenty potwierdzające przyznanie
dofinansowania z innych źródeł albo zapewnienie ich
przyznania z uwzględnieniem planowanych kwot i
terminów ich przekazywania.
7. Wniosek Rektora do MNiSW o przyznanie dotacji
celowej w 2 egzemplarzach.

Terminy rozliczenia dotacji celowej

Dokumenty
potwierdzające
rozliczenie dotacji
celowej

1.do 31 stycznia następnego roku, gdy
dotacja celowa przeznaczona jest na
pokrycie kosztów inwestycji budowlanej
przez okres dłuższy niż rok. Jeżeli inwestycja
jest finansowana lub dofinansowana z
budżetu państwa w łącznej kwocie
stanowiącej minimum 50% wartości
kosztorysowej to podlega obowiązkowi
przeprowadzania corocznej oceny stopnia
realizacji założonych celów.

ROPORT ROCZNY

1. Dotacje celowe na dofinansowanie lub finansowanie inwestycji są
przekazywane w transzach.Wysokość dotacji oraz sposób i warunki
jej przekazywania oraz rozliczania określa umowa z ministerstwem.

ROPORT ROCZNY wraz
z oświadczeniem Rektora
o kwalifikowalnosci
wydatków poniesionych
na realizację projektu
potwierdzonym przez IŻ
lub IP

2. Jeżeli cykl realizacji inwestycji jest dłuższy niż rok, rektor jest
zobowiazany do wykorzystania części dotacji przewidzianej na dany
rok w wysokości określonej w umowie. Obniżenie lub podwyższenie
wysokości dotacji w danym roku może nastąpić na wniosek rektora
jedynie z uzasadnionych przyczyn.

ROZLICZENIE
KOŃCOWE

3. Wykorzystanie dotacji celowej następuje poprzez zapłatę za
wykonanie zadania rozumianego jako realizację celów inwestycji, na
które przeznaczona była dotacja. Dotacje przyznane na dany rok
budżetowy należy wydatkować do 31 grudnia danego roku.
Oznacza to, że nastąpi zarówno zafakturowanie przedmiotu
dostawy/usługi/robót budowlanych oraz przelew środków
finansowych z rachunku bankowego uczelni do kontrahenta.
Dotacje niewykorzystane do końca roku budżetowego podlegają
zwrotowi do budżetu państwa do dnia 31 stycznia następnego
roku. Odsetki narosłe na rachunku bankowym uczelni, naliczone od
przekazywanych przez Ministerstwo środków dotacji celowej,
podlegają zwrotowi w terminie do 15 stycznia następnego roku
po roku, w którym została udzielona dotacja celowa, na rachunek
bankowy urzędu obsługującego Ministra.Od kwot dotacji zwróconych
po terminie nalicza się odsetki w wysokości okreslonej, jak dla
zaległości podatkowych, począwszy od dnia następnego po dniu, w
którym upłynął termin zwrotu dotacji.

2. do 31 marca nastepnego roku - gdy
dotacja celowa jest przeznaczana na
realizację inwestycji wspólfinansowanej ze
źródeł zagranicznych.

3. do 60 dni od dnia, uregulowania ostatniej
płatności związanej z finansowaniem
inwestycji, po zakończeniu i przekazaniu do
użytku inwestycji

4. do 90 dni od dnia dokonania ostatniej
płatności w ramach udzielonej dotacji
celowej.

ROZLICZENIE
KOŃCOWE wraz z
oświadczeniem Rektora o
kwalifikowalności
wydatków poniesionych
na realizację projektu
potwierdzonym przez IŻ
lub IP

Inne informacje

4. Jeżeli wartość kosztorysowa inwestycji została obniżona w czasie
jej realizacji, to łączną kwotę dotacji celowej przyznanej na
dofinansowanie lub finansowanie tej inwestycji minister obniży o taki
sam procent, o jaki została obniżona wartość kosztorysowa inwestycji
oraz pisemnie zawiadamia, o tym uczelnię.
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Lp.

Termin składania
wniosków w roku
poprzedzającym
rozpoczęcie
inwestycji
budowlanej

Rodzaj dotacji celowej, część
budżetu państwa

Przeznaczenie inwestycji
budowlanych

Podstawa prawna

Wymagane dokumenty

Terminy rozliczenia dotacji celowej

1.Kopia pozwolenia na budowę oraz pozwolenia
konserwatora zabytków jeśli wymaga tego charakter
inwestycji.
1. do 28 lutego natępnego roku, nie
2.Informacja o możliwości i planach udostępniania
przedmiotu inwestycji podmiotom trzecim.
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia
3.Oświadczenie o dysponowaniu środkami lub
otrzymania pierwszej raty dotacji na
posiadaniu przyrzeczenia ich otrzymywania w
inwestycję budowlaną realizowaną przez
przypadku, gdy inwestycja ma być wykorzystywana
okres dłuższy niż rok.
również do innych celów niż badania naukowe lub prace
rozwojowe, wspólfinansowania ze źródeł funduszy
strukturalnych lub z innych źródeł.

do 31.08

28. Nauka
DZIAŁANOŚĆ
BADAWCZA
(inwestycje służące
potrzebom badań
naukowych lub prac
rozwojowych)

2.

Rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa wyższego z dnia
13.10.2010 r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania
oraz rozliczania środków
finansowych na inwestycje
budowlane służące potrzebom
badań naukowych lub prac
rozwojowych (Dz. U. Nr 209, poz.
1379)

Inne informacje

1. Warunkiem przekazania jednostce naukowej dotacji na inwestycję
budowlaną jest złożenie przez jednostkę harmonogramu płatności
wynikającego z terminów płatności okreslonych w umowie zawartej
przez tę jednostkę z wykonawcą inwestycji, w terminie nie dłuższym
RAPORT ROCZNY (zał. niż 5 miesięcy od daty otrzymania decyzji.
nr 2 do rozporządzenia)

2. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane
zadania, na które dotacja była udzielona. Przekazanie środków na
rachunek uczelni nie oznacza wykorzystania dotacji. Dotacje
przyznane na dany rok budżetowy należy wydatkować do 31
grudnia danego roku. Oznacza to, że nastąpi zarówno
2. do 60 dni od dnia zakończenia inwestycji
RAPORT KOŃCOWY zafakturowanie przedmiotu dostawy/usługi/robót budowlanych oraz
4. W przypadku inwestycji wspólfinansowanej z innej
budowlanej
(zał. nr 3 do
przelew środków finansowych z rachunku bankowego uczelni do
części budżetu państwa- opinię dysponenta tej części
rozporządzenia) wraz z kontrahenta.Dotacje niewykorzystane do końca roku budżetowego
budżetu.
kopią dokumentu
podlegają zwrotowi do budżetu państwa do dnia 31 stycznia
stwierdzającego przyjęcie następnego roku. Od kwot dotacji zwróconych po terminie
5.Inne dokumenty świadczące o przygotowaniu
inwestycji na stan
nalicza się odsetki w wysokosci określonej jak dla zaległości
jednostki naukowej do podjęcia inwestycji, terminowego
środków trwałych, kopię podatkowych, począwszy od dnia następnego po dniu, w którym
jej zakończenia oraz efektywnego wykorzystania
protokołu odbioru
przedmiotu inwestycji.
upłynął termin zwrotu dotacji.
końcowego inwestycji,
potwierdzoną za
3. Jednostka naukowa, która otrzymała dotację na inwestycję
zgodność z oryginałem
budowlaną realizowaną przez okres dłuższy niż rok, składa raport
przez Kwestora, kopię
roczny wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do rozporządzenia, w
6. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania
decyzji o przyjęciu obiektu
terminie do dnia 28 lutego następnego roku, nie wcześniej jednak
nieruchomością na cel budowlany.
do użytkowania.
niż po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania pierwszej raty
dotacji.

7.Informacje o sposobie finansowania kosztów
utrzymania i użytkowania przedmiotu inwestycji
budowlanej.

W przypadku zdarzenia losowego
niezależnego od Uczelni powodującego
zakłócenie jej działalności wniosek może
być złożony bez zachowania w/w
terminów

Dokumenty
potwierdzające
rozliczenie dotacji
celowej

8. Informacje o sposobie wspólnego uzytkowania
przedmiotu inwestycji budowlanej oraz zasadach
dostępu do inwestycji jednostek naukowych
niewchodzących w skład reprezentowanego przez nią
podmiotu.
9. Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję
budowlaną w 2 egzemplarzach wg wzoru (zał. Nr 1 do
rozporządzenia).

4. Jednostka naukowa, która otrzymała dotację na inwestycję
budowlaną, w terminie do 60 dni od dnia jej zakończenia dokonuje
rozliczenia przyznanej dotacji wraz z odsetkami, w formie
raportu koncowego, wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do
rozporządzenia.

