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Podstawa kontroli – umowa o dofinansowanie

TRYB KONTROLI
Kontrola DORAŹNA
Kontrole doraźne przeprowadza się gdy zachodzi sytuacja
nieprawidłowości lub opóźnieo w realizacji projektu przez Beneficjenta.

podejrzenia

Kontrola PLANOWA
Prowadzona na podstawie Rocznych Planów Kontroli. Jeśli nieprawidłowości nie
stwierdzono a projekt przewidziano w planie kontroli, kontrola powinna byd
przeprowadzona w okresie realizacji projektu i nie później niż przed dokonaniem
płatności koocowej.

Cel kontroli

Celem kontroli jest weryfikacja prawidłowości realizacji projektu polegająca na
sprawdzeniu:
•
•
•

zgodności projektu i wydatków z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
faktycznie poniesionych i zadeklarowanych wydatków,
dostarczenia i wykonania współfinansowanych towarów i usług

Kontrola na wielu etapach – możliwośd uznania
wydatków za niekwalifikowalne na każdym z etapów
Ocena wniosku
o
dofinansowanie

Kontrola na
miejscu
realizacji
projektu

Projekt
Weryfikacja
wniosku o
płatnośd

Kontrola
procedur
zawierania
umów

Cykl życia projektu

WoD

UoD

WoP

Ocena wniosku o
dofinansowanie

Kontrola procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem

Kontrole na miejscu realizacji projektów

Kontrola wniosków o płatność

Kontrola trwałości
6

Organizacja kontroli
•

Informacja o terminie kontroli /kontrola planowa/

•

Informacja o zakresie kontroli (dokumenty)

•

Przedstawienie upoważnienia

•

Weryfikacja dokumentacji projektu

•

Weryfikacja postępu rzeczowego i finansowego

•

Zgodnośd z politykami horyzontalnymi

Funkcje kontroli w procesie realizacji projektu

wspomaganie
zarządzania

oddziaływanie
prewencyjne

zapobieganie
powstawaniu uchybieo i
nieprawidłowości

wykrywanie uchybieo i
nieprawidłowości

Jak przygotowad się do kontroli?
•

zgromadzid w jednym miejscu oryginały dokumentów dot. realizacji projektu,

•

zapewnid pełny wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne
związane z realizacją projektu,

•

dostarczyd dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników np. umowy abonenckie;

•

wyznaczyd oraz upoważnid do składania oświadczeo i wyjaśnieo osoby bardzo dobrze
zorientowane w projekcie, która będą w każdej chwili dostępne dla ZK,

•

stworzyd warunki organizacyjno – techniczne umożliwiające sprawne przeprowadzenie
kontroli,

•

zapewnid pełny dostęp do urządzeo, obiektów, terenów i pomieszczeo, w których
realizowany jest projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego
projektu.

•

zapewnid pełen dostęp do systemu komputerowego, a także wszystkich
dokumentów i plików komputerowych związanych z finansowym i technicznym
zarządzaniem projektem;

•

umożliwid kontakt i przeprowadzenie rozmów z innymi osobami ze strony
Beneficjenta biorącymi udział w realizacji projektu;

Powyższe obowiązki zostały zapisane w umowie
o dofinansowanie:

Obszary kontroli na miejscu
1. Dokumenty związane z realizacją projektu
2. Proces zarządzania projektem
3. Stan zaawansowania, zgodnośd z
harmonogramem
4. Środki trwałe
5. Zgodnośd z umową o dofinansowanie
6. Finansowa realizacja projektu
7. Ewidencja księgowa
8. Kwalifikowalnośd wydatków

9. Informacja i promocja
10. Archiwizacja

Dokumenty do kontroli
1. Dokumenty związane z realizacją projektu
1. Umowa o dofinansowanie z załącznikami
2. Wniosek o dofinansowanie wraz z Aneksami (jeśli dotyczy)
Czy Beneficjent posiada oryginały dokumentów?

2. Proces zarządzania projektem
1. Wywiad z właścicielem, pracownikami Beneficjenta.
Czy Beneficjent lub osoba upoważniona posiada pełną wiedzę
nt. realizowanego projektu?
3. Stan zaawansowania, zgodnośd z
harmonogramem
1. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego z dokumentacją i stanem
faktycznym m.in. wizyta ekspertów UKE
Czy stan zaawansowania rzeczowego jest zgodny z raportowanym do CPPC?
Czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z zatwierdzonym HRF?

4. Środki trwałe
1. Rejestr środków trwałych, spis inwentarzowy elementów infrastruktury
zakupionej w ramach projektu, dokumenty OT itp.

Czy Beneficjent wie jakie środki trwałe zakupił w ramach projektu?
Czy jest możliwośd przypisania środków trwałych do projektu?
Czy środki trwałe są identyfikowalne na podstawie numeru seryjnego itp.?
Czy rejestr środków trwałych był modyfikowany i czy urządzenia były wymieniane?
5. Zgodnośd z umową o dofinansowanie
1. Weryfikacja poniesionych wydatków pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie

Czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalnośdi?
Czy wydatki znajdują się w katalogu kosztów kwalifikowalnych?
Itp…

6. Finansowa realizacja projektu
1. Weryfikacja operacji wykonanych na rachunku bankowym wyodrębnionego na
potrzeby projektu
Zgodnie z umową o dofinansowanie:

Czy Beneficjent wydatkuje środki przeznaczone w formie zaliczki zgodnie z
przeznaczeniem na rzecz projektu?
7. Ewidencja księgowa
1. Wyciąg z ewidencji księgowej dla wydatków objętych projektem
2. Polityka rachunkowości, zakładowy plan kont (jeśli dotyczy)
3. Wyciąg z informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów

8. Kwalifikowalnośd wydatków
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Faktury VAT
Umowy z wykonawcami/ protokoły odbioru
Rozeznanie rynku (zamówienia)
Wydatki potwierdzające poniesienie wydatku
Wizyta w terenie w celu weryfikacji zakupionych środków trwałych
Itp..

Czy wydatek może zostad uznany za kwalifikowalny w ramach wsparcia?

9. Informacja i promocja
1. Oznaczenie dokumentów wytworzonych w ramach realizowanego projektu np. umowy
z dostawcami
2. Oznaczenie środków trwałych

10. Archiwizacja

1. Weryfikacja miejsca przechowywania dokumentacji projektu
2. Weryfikacja sposobu przechowywania dokumentacji
Czy dokumentacje przechowywana jest w jednym miejscu?
Czy dokumentacja przechowywana jest w segregatorach oznaczonych i opisanych
zgodnie Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów
i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu ?

Zespół Kontrolujący może sprawdzid czy przedmiot projektu został
ubezpieczony zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie:

Dokumenty wymagane podczas kontroli

Zakres rzeczowy

• Oględziny produktów projektu (sprzęt, wytworzone oprogramowanie,
wybudowany obiekt);
• Oględziny miejsca przechowywania dokumentów;
• Oględziny materiałów promocyjnych zakupionych w ramach projektu;
• Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcie wskaźników produktu
i rezultatu;
• Określenie realnych możliwości zakooczenia realizacji projektu
w wymaganym terminie;
• Sprawdzenie
podstawowych
dokumentów
formalno-prawnych
związanych z projektem i kontraktami;

Zamówienia publiczne
•
•
•

Dokumentacja związana z udzielonym zamówieniem
Aneksy do umowy z wykonawcą
Protokoły odbioru/testy

Zgodnie z umową o dofinansowanie

Zakres finansowy
•

Oryginały dokumentów finansowo księgowych potwierdzających
wydatki wraz z wydrukiem z przelewu;

poniesione

•

Ewidencja księgowa wyodrębniona na potrzeby projektu, ewidencja środków
trwałych;

•

Wnioski o płatnośd objęte kontrolą wraz z załącznikami;

•

Kontrolę systemu księgowania wydatków kwalifikowalnych przez Beneficjenta,
sposób archiwizowania danych finansowo – księgowych;

•

Badanie śladu rewizyjnego (zlecenie, wykonanie, odebranie, FV, księgowanie,
płatnośd)

W czasie wizyty kontrolnej Kontrolujący:

•

•
•

przeprowadza rozmowę z upoważnionym przedstawicielem Beneficjenta
i wywiady z innymi osobami ze strony Beneficjenta biorącymi udział w realizacji
projektu
uzyskuje wyjaśnienia nt. procedur, wydatków i innych zagadnieo związanych
z realizacją projektu;
sprawdza na próbie dokumentację finansową i rzeczową wynikającą z realizacji
projektu, jak np.
sprawdza w ewidencji środków trwałych ujęcia
zakupionych/amortyzowanych urządzeo, umowy, dokumentację związaną
z wyborem przez beneficjenta wykonawców i dostawców towarów i/lub usług,
dokonuje oględzin przedmiotu projektu, zbiera wyjaśnienia, uzyskuje wyjaśnienia
zagadnieo związanych z realizacją projektu,

•

•
•

gromadzi niezbędne załączniki i dowody podczas przeprowadzania kontroli (np.
pisemne wyjaśnienia, zdjęcia, wypisy z dokumentów, kserokopie dokumentów
źródłowych, protokół oględzin i inne dokumenty stanowiące podstawę do
potwierdzenia stanu faktycznego)
przeprowadza wizytację w miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie Beneficjenta
jeśli jest to uzasadnione
sporządza dokumentację fotograficzną zakupionych/ amortyzowanych środków
trwałych finansowanych w ramach projektu (wraz z danymi identyfikacyjnymi, np.
tabliczką znamionową)

Wyniki kontroli - Informacja pokontrolna
Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej lub
zgłoszenie do niej zastrzeżeo nie wstrzymuje
wykonania zaleceo pokontrolnych. W przypadku
zgłoszenia zastrzeżeo do Informacji pokontrolnej
z przekroczeniem wskazanego beneficjentowi
terminu Dyrektor CPPC ma prawo odmówid ich
rozpatrzenia.

21 dni na
sporządzenie

14 dni na
zgłoszenie
zastrzeżeo
14 dni na
rozpatrzenie
zastrzeżeo
7 dni na
podpisanie

Realizacja zaleceo pokontrolnych
•

podmiot kontrolowany jest zobowiązany, w terminie wyznaczonym w zaleceniach
pokontrolnych, do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie
realizacji zaleceo pokontrolnych lub o przyczynach niepodjęcia stosownych działao
zmierzających do wdrożenia tych zaleceo,

•

niewykonanie przez beneficjenta zaleceo pokontrolnych w terminie wskazanym
w informacji pokontrolnej stanowi podstawę do rozwiązania umowy o
dofinansowanie !!!

Najczęściej
występujące
uchybienia
/
nieprawidłowości w projektach 8.4 POIG
„nieprawidłowośd”
Zgodnie z art. 1a Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1681/94 oraz art. 2 pkt 7
Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 za nieprawidłowośd dla celów Rozporządzenia
Komisji (WE) należy uważad:
 jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego


wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego,



które spowodowało lub mogło spowodowad szkodę w ogólnym budżecie
Wspólnot Europejskich w związku z finansowaniem nieuzasadnionego wydatku z
budżetu Wspólnoty.

„uchybienie”
nie będące nieprawidłowościami wszelkie inne odstępstwa od przepisów prawa oraz
regulacji wewnętrznych systemu zarządzania i kontroli PO.

Przykłady uchybieo / nieprawidłowości
• Niestosowanie zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zamówieo publicznych
• Zatajenie związków kapitałowych i osobowych Zamawiającego z Wykonawcą
• Przeprowadzenie fikcyjnego postępowania
• Przedstawianie wydatków niekwalifikowanych jako kwalifikowane
• Rozliczenia płatności - dokumenty księgowe potwierdzające wydatki zawierają błędy
• Rozliczenia płatności - dokumenty księgowe potwierdzające wydatki zostały
sfałszowane
• Projekt realizowany jest niezgodnie w wnioskiem aplikacyjnym lub umową lub
przepisami prawa (np. prawem budowlanym)
• Realizacja zadao nie przewidzianych projektem

Przykłady uchybieo / nieprawidłowości
•
•
•
•
•
•
•

•

Podwójne finansowanie
Zawyżenie wydatków
Rozpoczęcie realizacji projektu przed okresem kwalifikowalności wydatków
określonym w umowie o dofinansowanie
Niepełna realizacja wskaźników produktu
Brak realizacji celów projektu
Brak uruchomienia urządzeo, zakupione urządzenia nie zostały przyjęte do
ewidencji środków trwałych, urządzenia zostały przekazane do firm zewnętrznych
zmiany lub modyfikacje zakresu rzeczowego projektu bez zgody instytucji
udzielającej wsparcia (np. zakup innych urządzeo niż wskazanych w liście
wydatków kwalifikowanych)
• zakupiona technologia odbiega od zapisów wniosku o dofinansowanie

Skutki wystąpienia nieprawidłowości

W przypadku wykrycia przez właściwe instytucje kontrolne nieprawidłowości czy też
oszustwa finansowego, każdy z projektodawców musi się liczyd z konkretnymi reperkusjami
(sankcji).
Dotkliwośd i rodzaj kary każdorazowo są uzależnione od wagi nieprawidłowości oraz
skutków jakie popełniona nieprawidłowośd niesie dla prawidłowej realizacji projektu.
Sankcje zastosowane w stosunku do beneficjenta, który przedstawił nieprawdziwe
dokumenty różnią się od sankcji dla podmiotu, który zastosował niewłaściwe przepisy
przetargowe czy wręcz posunął się do fałszerstwa części dokumentacji.

Odpowiedzialnośd karna
Art. 297 § 1. KK Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki
bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego,
przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne,
pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla
uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji,
subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
• Przestępstwo określone art. 297 § 1 Kodeksu karnego jest przestępstwem
formalnym.

• Z jego popełnieniem mamy do czynienia już wówczas, gdy sprawca przedłoży
fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne pisemne
oświadczenia.

W zależności od wagi nieprawidłowości, reperkusje niezgodnych z prawem działao
Beneficjentów mogą przybrad następującą formę:
 Kara pozbawienia wolności – jest oczywiście stosowana w przypadku udowodnienia
beneficjentowi naruszenia przepisów kodeksu karnego w trakcie procesu sądowego.
W zależności od dostosowanej kwalifikacji czyny, beneficjantem skazany na karę
pozbawianie wolności, karę pozbawianie wolności w zawieszeniu.
 Zwrot wszystkich środków dofinansowania – sankcja ta jest stosowana w zależności od
stwierdzonej wagi w nieprawidłowości. Jeżeli zostanie wykryte, iż beneficjent złożył
fałszywe dokumenty, które były podstawą przyznania dofinansowania, wówczas będzie
musiał zwrócid całą wysokośd otrzymanego dotychczas dofinansowania. Tak więc całkowity
zwrot środków jest najczęściej orzekany w przypadku skazania beneficjenta za
przestępstwo naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich (nadużycie
finansowe).
 Wykluczenia z otrzymania dofinansowania – z taka sytuacją będziemy mieli do czynienia
w przypadku wykorzystania przez beneficjenta środków niezgodnie z przeznaczeniem i tym
samym niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego projektu. Wówczas beneficjent nie
będzie mógł otrzymad dofinansowania ze środków unijnych przez okres 3 lat.
 Zwrot środków otrzymanych jako refundacja wydatków uznanych za nieprawidłowe –
działanie to może byd stosowane zarówno w odniesieniu do projektów już zakooczonych,
jak i będących w trakcie realizacji. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniach
zrefundowanych już ze środków unijnych, beneficjent może zostad poproszony o ich zwrot.
W przypadku odmowy ze strony beneficjenta może zostad zastosowane potrącenie
środków z kolejnej transzy refundacji (projekt w trakcie realizacji) lub koniecznośd
rozpoczęcia postępowania windykacyjnego (projekt zakooczony).

 Odmowa refundacja wydatków uznanych za nieprawidłowe – z tym przypadkiem
możemy się spotkad w sytuacji, gdy nieprawidłowości zostanie wykryta w odniesieniu do
wydatków beneficjenta, które nie zostały mu dotychczas zrefundowane
 Potrącenie środków uznanych za nieprawidłowe z kolejnej transzy refundacji– jest także
orzekana w przypadku uznania tylko niektórych działao w ramach realizacji projektu za
nieprawidłowe. Jednak dotyczy przypadku, gdy projekt jest w trakcie realizacji
i beneficjent nie dokonał jego rozliczenia. Wówczas można oczekiwad, iż określone przez
instytucję kontrolną nieprawidłowo wykorzystane środki, zostaną beneficjentowi
potrącone wraz z kolejnej transzy refundacji
 Naprawienie szkody –sankcja ta polega na konieczności ponownego przeprowadzenia
działao, które zostały uznane za nieprawidłowo i nie mają istotnych konsekwencji
finansowych dla realizacji projektu. Z taką sytuacją możemy się spotkad, jeżeli został
popełniony błąd przy składaniu wniosku o płatnośd lub w trakcie procedur przetargowych
Podkreślid należy, iż przedstawione sankcje najczęściej nie występują pojedynczo, ale są
stosowane jednocześnie (np. zwrot całego dofinansowania oraz wykluczenie
z otrzymanie środków unijnych w przyszłości).

Zgłoszenie podejrzenia nieprawidłowości
(skargi)

Niezbędne elementy zgłoszenia:
•

nazwa firmy Beneficjenta;

•

nr projektu;

•

wskazad w jaki sposób Beneficjent naruszył przepisy/ opisad działania, które
zdaniem skarżącego są nieprawidłowe

Zgłoszenie podejrzenia nieprawidłowości
(skargi) - przykłady
•

skarga na stosowanie nieuczciwych praktyk ograniczających konkurencję/
stosowanie cen poniżej cen rynkowych

•

skarga na "podkupywanie" abonentów

•

doniesienie, że Beneficjent realizuje inwestycję bez odpowiednich pozwoleo/
bezumowne i bezpodstawne korzystanie z infrastruktury przepustów
teletechnicznych wykonanych przez skarżącego/ instalacja przyłączy
światłowodowych bez zgody właściciela budynku/ skarga na fałszowanie
oświadczeo dotyczących zgody na przeprowadzenie ułożenia kabla

Zgłoszenie podejrzenia nieprawidłowości
(skargi) – przykłady cd.
•

skarga na braki w inwentartyzacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej/ skarga
konkurencji na udzielenie dotacji na realizację projektu w miejscowości rzekomo
niekwalifikowalnej

•

skarga abonenta na dostawę Internetu/ na słabą jakoś usługi/ na brak możliwości
podłączenia

•

skarga podwykonawcy na dotrzymywanie warunków umowy/ brak płatności

•

doniesienia dotyczące powiązao między Beneficjentami

•

zgłoszenie zmowy przetargowej

KONTROLA NA ZAKOOCZENIE REALIZACJI PROJEKTU
• Kontrola na zakooczenie realizacji projektu obligatoryjnie przeprowadzana jest
przez właściwą IP/IW po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatnośd koocową,
przed akceptacją tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem projektu.
• Czynności kontrolne polegają na sprawdzeniu kompletności i zgodności
z przepisami oraz właściwymi procedurami dokumentacji związanej z realizacją
projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym
uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowośd poniesionych
wydatków.
Kontrola na zakończenie realizacji projektu może objąć sprawdzenie
efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu np. czynności
techniczne przeprowadzane przez ekspertów UKE.

Po co prowadzona jest kontrola po zakooczeniu
projektu?
Celem kontroli po zakooczeniu realizacji projektu jest potwierdzenie, że:
•

•
•
•

•

•
•

w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1
rozporządzenia ogólnego, a więc w szczególności czy majątek wytworzony w wyniku
realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem
cel projektu został zachowany
beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu
beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem
(kontrola w tym zakresie może byd prowadzona w okresie do 3 lat od dnia zamknięcia
Programu Operacyjnego)
nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwośd odzyskania przez
beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowany w okresie realizacji
projektu
nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania
projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 55 ust. 2
i 3 rozporządzenia ogólnego (kontrola w tym zakresie może byd prowadzona w okresie
do 3 lat od dnia zamknięcia PO/RPO).

Trwałośd projektu
W ciągu 3 lat od: daty zakooczenia realizacji projektu

projekt nie może podlegad znaczącej modyfikacji !!!

Znaczna modyfikacja
Kwestia pojęcia „znaczącej modyfikacji” była przedmiotem analiz podczas 20. posiedzenia
COCOF dnia 24 września 2008 r. Zgodnie ze stanowiskiem KE przesłanki dotyczące
zasadniczej modyfikacji określone w art. 57 należy czytad w następujący sposób:
Częśd 1:
• Czy nastąpiła zmiana charakteru własności elementu infrastruktury? albo
• Czy nastąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej?

Częśd 2:
• Czy ta zmieniona sytuacja wpływa na charakter operacji? albo
• Czy ta zmieniona sytuacja wpływa na warunki do realizacji operacji? albo
• Czy ta zmieniona sytuacja powoduje uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez
przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny?
Jeśli udzielono odpowiedzi pozytywnej na przynajmniej jedno pytanie z części pierwszej
i równocześnie udzielono odpowiedzi pozytywnej przynajmniej na jedno pytanie z części
drugiej, wówczas dany przypadek jest objęty zakresem stosowania art. 57. Nadmienid
przy tym należy, iż pomiędzy powyższymi warunkami musi zachodzid związek
przyczynowo – skutkowy, przy czym zagadnienia z części 1 są przyczyną, a z części 2 skutkiem.

Każdy przypadek analizowany pod kątem zachowania zasady trwałości rozpatrywany jest
indywidualnie.

Kluczowe w odniesieniu do badania zachowania zasady trwałości jest pojęcie „zasadniczej
modyfikacji”, o której jest mowa w regulacjach prawnych dotyczących trwałości – oceny
faktu wystąpienia zasadniczej modyfikacji dokonują odpowiednie instytucje systemu
zarządzania funduszami europejskimi w trybie kontroli. Przy tej ocenie należy kierowad się
zasadą proporcjonalności (korekty finansowe związane z naruszeniem zasady trwałości
projektu, powinny byd proporcjonalne, tzn. nie muszą wiązad się ze zwrotem 100% kwoty
dofinansowania),

Zakaz podwójnego finansowania

Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie całkowite lub
częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych wspólnotowych lub krajowych.

Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:
 zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów
współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności.
 zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub
Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu
paostwa w oparciu o Ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z
późn. zm.
 zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie
zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy
strukturalnych lub Funduszu Spójności.

Podwójnym finansowaniem nie jest w szczególności:

 finansowanie wkładu własnego ze środków zarówno zwrotnych jak i bezzwrotnych
pozyskanych ze źródeł zewnętrznych przez beneficjenta (z zastrzeżeniem sytuacji,
w której beneficjent jako wkład własny wnosi do projektu wkład niepieniężny, który był
wcześniej współfinansowany ze publicznych środków krajowych lub wspólnotowych –
taka sytuacja będzie uznana za podwójne finansowanie);
 pozyskanie środków na prefinansowanie wkładu wspólnotowego w formie kredytu lub
pożyczki, pod warunkiem, iż nie zostaną umorzone.

Archiwizacja- co należy zachowad?


oryginalny formularz zgłoszonego wniosku



pismo informujące o akceptacji wniosku i przyznaniu dofinansowania



umowę o dofinansowanie projektu



faktury i inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków



wyciągi z konta bankowego projektu

Archiwizacja- co należy zachowad?


sprawozdania i dokumenty potwierdzające zawarte w nich informacje



wnioski płatnicze



umowy z wykonawcami wraz z dokumentacją dotyczącą sposobu wyłonienia
wykonawcy



wszelkie istotne pisma wysłane i otrzymywane, w tym zwłaszcza korespondencję
dotyczącą zmian w projekcie



protokoły odbioru



dokumenty potwierdzające osiągnięcie przez beneficjentów ostatecznych
określonych rezultatów

Tryb kontroli trwałości obowiązujący w CPPC
•
•

Ankieta wypełniana przez Beneficjenta + wizyta UKE
Kontrola na miejscu + wizyta UKE

CPPC może przeprowadzid kontrolę na miejscu zrealizowanego projektu
pomimo przesłania wypełnionej Ankiety przez Beneficjenta
W przypadku nieprawidłowo wypełnionej ankiety lub wątpliwości
dotyczących zawartych informacji – kontrola na miejscu

Zadania Urzędu Komunikacji Elektronicznej
zlecone przez CPPC w ramach Działania 8.4 POIG
•UKE wykonuje zadania na rzecz CPPC na podstawie zawartego pomiędzy instytucjami
Porozumienia
•CPPC wystawia UKE zlecenia wykonania czynności technicznych na konkretne projekty
Zakres zlecenia obejmuje:
Dokonywanie pomiaru przepływności łączy internetowych w celu sprawdzenia, czy
infrastruktura zbudowana w ramach projektu zapewnia użytkownikom koocowym
dostęp do Internetu o przepływności minimalnie 2 Mb/s.

Zadania Urzędu Komunikacji Elektronicznej
zlecone przez CPPC w ramach Działania 8.4 POIG
•
•

Eksperci UKE powinni zawiadomid Beneficjenta telefonicznie, mailowo
o planowanej wizycie na minimum 5 dni.
Eksperci UKE powinni przedstawid zakres weryfikacji oraz wstępną listę dokumentów
niezbędnych do prawidłowej realizacji zlecenia

Przed podjęciem wykonania czynności technicznych eksperci UKE są zobligowani
przedstawid upoważnienie.
W przypadku zastrzeżeo do prowadzących czynności przez ekspertów UKE prosimy
o kontakt z pracownikami Wydziału Kontroli i Nieprawidłowości w CPPC !

DZIĘKUJĘMY ZA UWAGĘ
CENTRUM PROJEKTOW POLSKA CYFROWA
Departament Systemu Zarządzania i Kontroli

