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Kontrola towarzyszy każdemu projektowi, któremu udzielone zostało wsparcie

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

2014-2020.

Kontrole mogą być przeprowadzane w siedzibie Instytucji Zarządzającej RPO

WP (IZ) na podstawie dostarczonych dokumentów lub w każdym miejscu

bezpośrednio związanym z realizacją projektu. Jeżeli jest to konieczne do

stwierdzenia kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach realizacji

projektu, Beneficjent jest obowiązany okazać również dokumenty niezwiązane

bezpośrednio z jego realizacją.

Zobowiązanie do poddania się kontroli prowadzonej przez IZ zostało jest w treści 

umowy o dofinansowanie projektu.

Założenia ogólne procesu kontroli projektów.



3

Kontrola może wystąpić w trakcie realizacji projektu tzw. kontrola pośrednia

lub na jego zakończenie, poprzedzając ostateczne rozliczenie projektu.

Kontrola jest także prowadzona w okresu trwałości projektu. 

Przeprowadzenie kontroli ma na celu zapewnienie, że wydatki w ramach

RPO WP ponoszone były zgodnie z prawem oraz zasadami unijnymi

i krajowymi, w tym pod kątem prawidłowości przeprowadzenia zamówień

w ramach projektu.

Wstępna kontrola postępowań o udzielenie zamówienia odbędzie się

podczas weryfikacji wniosku o płatność w ramach którego wystąpi wydatek

związany z udzielonym zamówieniem.

Założenia ogólne procesu kontroli projektów  - cd.
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Typy kontroli.

Kontrolę projektów ze względu na sposób prowadzenia dzieli się na:

- kontrolę dokumentacji,

- kontrolę na miejscu.

Kontrola projektów na dokumentach realizowana jest w siedzibie

jednostki kontrolującej. Obejmuje ona sprawdzenie oryginałów lub

uwierzytelnionych kopii/skanów dokumentów przekazanych przez

Beneficjentów, a także wytworzonych i/lub przechowywanych na poziomie

IZ RPO WP.

Kontrola projektów na miejscu realizowana jest w siedzibie jednostki

kontrolowanej. Jest formą weryfikacji wydatków kwalifikowanych

potwierdzającą, że współfinansowane towary i usługi zostały rzeczywiście

dostarczone, wydatki zadeklarowane przez Beneficjentów na operacje

zostały faktycznie poniesione, a realizacja operacji jest zgodna

z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.
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Kontrole planowe
Kontrole na zakończenie realizacji 

projektów

Kontrole pośrednie

Kontrole trwałości 

Kontrole dokumentacji

Kontrole doraźne
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Typy kontroli.
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Kontrola na dokumentach w siedzibie jednostki kontrolującej obejmować będzie:

• 100 % wniosków o dofinansowanie,

• 100 % projektów na etapie podpisywania umów o dofinansowanie,

• 100 % wniosków o płatność w tym weryfikacja zachowania zasady 

przejrzystości  w zakresie zamówień publicznych o wartości szacunkowej 

od 10 000 zł do 30 000 euro,

• 100 % weryfikacja zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 

30 000 euro w zakresie występowania podstawowych naruszeń ustawy Pzp

i Wytycznych IZ RPO WP przed zadeklarowaniem wydatków do KE. 

Istnieje także możliwość objęcie tą  formą weryfikacji zamówień udzielonych 

przez Beneficjentów przed zawarciem umów o dofinansowanie projektów,

Kontrola dokumentacji.
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Typy kontroli projektów na miejscu.

1. Kontrola planowa - przeprowadzaną zgodnie z Rocznym Planem Kontroli

(RPK), która może mieć następującą formę:

• kontroli w trakcie realizacji projektu - kontrola pośrednia;

• kontroli na zakończenie realizacji projektu

• kontroli po zakończeniu realizacji projektu – kontrola trwałości

(okres trwałości liczony jest od daty przekazania płatności końcowej)

2. Kontrola doraźna.

Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie Beneficjenta jest 

formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że: 

• współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, 

• faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie 

i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność,

• zadeklarowane przez Beneficjentów w związku z realizowanymi projektami 

wydatki zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne z wymaganiami 

programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi. 
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Przeprowadzana jest poza zatwierdzonym Rocznym Planem Kontroli.

Marszałek Województwa ma prawo do przeprowadzenia kontroli

doraźnych w szczególności w przypadku:

• uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub

otrzymania informacji z instytucji zewnętrznych o wystąpieniu

nieprawidłowości,

• konieczności sprawdzenia wdrożenia przez Beneficjenta zaleceń

zawartych w wystąpieniach pokontrolnych (kontrola sprawdzająca),

• wystąpienia opóźnień w realizacji projektu,

• konieczności pilnego zweryfikowania wydatków ujętych w Rocznym

zestawieniu wydatków.

Kontroli podlegają co do zasady obszary opisane w Zawiadomieniu

o kontroli.

Kontrola doraźna.



Kontrola na miejscu realizacji projektu.

W trakcie kontroli Zespół Kontrolujący sprawdza, na podstawie dokumentów
właściwych ze względu na postęp w realizacji projektu – prawidłowość realizacji
projektu oraz poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

Zespół Kontrolujący może dokumentować fizyczny postęp lub efekty realizacji
projektu za pomocą zdjęć.

Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych podczas kontroli.
Dowodami są w szczególności dokumenty i inne nośniki informacji, rzeczy, opinie
biegłych, wyniki oględzin, jak również pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia.

W ramach kontroli w miejscu realizacji przeprowadza się, w obecności Beneficjenta
oględziny. Z czynności kontrolnej, polegającej na oględzinach
oraz przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń - sporządza się protokół, który
podpisują osoba kontrolująca i pozostałe osoby uczestniczące w tej czynności.
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IZ RPO WP

Zarząd Województwa Podkarpackiego

Departament Wspierania 

Przedsiębiorczości

Oś priorytetowa I RPO WP
Departament Audytu i Kontroli

Oddział kontroli finansowej 

beneficjentów RPO

Oddział kontroli merytoryczno-technicznej projektów 

w zakresie wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw 

osi priorytetowej I RPO

Oddział kontroli merytoryczno-technicznej projektów 

w zakresie wsparcia innowacyjności i rozwoju gospodarczego 

osi priorytetowej I RPO



Proces kontroli projektów na miejscu

Przygotowanie do 
kontroli

Powołanie zespołu 
kontrolującego

Upoważnienie  do 
przeprowadzenia kontroli

Przekazanie informacji o 
przeprowadzeniu kontroli

Przygotowanie merytoryczne  
do kontroli

Przeprowadzenie 
kontroli

Kontrola realizacji projektu  
na podstawie list 
sprawdzających

Informacja 
pokontrolna

Przygotowanie na 
podstawie zebranego 

materiału dowodowego 
informacji pokontrolnej

Zalecenia 
pokontrolne

Ewentualne przygotowanie 
zaleceń pokontrolnych

Kontrola 
sprawdzająca

Sprawdzenie realizacji 
zaleceń pokontrolnych
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Etapy kontroli projektów na miejscu

1. Przygotowawcze czynności kontrolne

• powołanie Zespołu Kontrolującego (ZK)

Skład Zespołu Kontrolującego obejmuje:
- pracownika Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości
- pracownika Departamentu Audytu i Kontroli

Przy projektach szczególnie skomplikowanych lub w przypadku kontroli
na miejscu projektów wymagających posiadania specjalistycznej
wiedzy z danej dziedziny – skład Zespołu Kontrolującego może zostać
poszerzony o innych pracowników UMWP.

• zebranie informacji o projekcie

• przygotowanie upoważnień do kontroli
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Etapy kontroli projektów na miejscu
2. Przekazanie zawiadomienia o kontroli

na przynajmniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia
czynności kontrolnych drogą pocztową (ewentualnie również w wersji
elektronicznej), w przypadku kontroli doraźnych - nie później niż na
1 dzień roboczy przed rozpoczęciem kontroli. Za datę poinformowania Beneficjenta
uznaje się datę przesłania faxem/emailem zawiadomienia
o kontroli.

3. Przeprowadzenie czynności kontrolnych – maksymalnie 7 dni roboczych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. konieczność uzyskania opinii
ekspertów zewnętrznych) czynności kontrolne mogą ulec zawieszeniu jednakże na
czas nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych. W przypadku zawieszenia trwającego
dłużej niż 7 dni kalendarzowych, kontrolujący jest zobowiązany przesłać do
kierownika jednostki kontrolowanej pisemną informację o zawieszeniu czynności
kontrolnych, zawierającą szczegółowe uzasadnienie i określającą nowy termin
zakończenia czynności kontrolnych.
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Etapy kontroli projektów na miejscu

4. Sporządzenie i przekazanie informacji pokontrolnej

Informacja pokontrolna jest sporządzana w formie pisemnej w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach w terminie 21 dni kalendarzowych od zakończenia
kontroli, zawiera ona ustalenia stanu faktycznego oraz ewentualne pisemne
wyjaśnienia złożone podczas kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej.

W przypadku akceptacji Informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej
przekazuje do DWP podpisany egzemplarz Informacji pokontrolnej w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia doręczenia.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki
przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem Informacji pokontrolnej,
umotywowanych zastrzeżeń lub uwag co do treści i ustaleń w niej zawartych.
Zastrzeżenia lub uwagi, Beneficjent powinien zgłosić pisemnie w terminie 14 dni od
dnia doręczenia informacji pokontrolnej. Niezgłoszenie zastrzeżeń lub uwag w ww.
terminie jest traktowane jako brak uwag do zapisów Informacji pokontrolnej.
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Etapy kontroli projektów na miejscu

Informacja pokontrolna zawiera w szczególności:

• tryb i zakres kontroli,

• opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego,

• opis ewentualnych uchybień/nieprawidłowości/naruszeń prawa wraz
ze wskazaniem podstawy prawnej, przyczyn ich powstania, zakresu skutków
finansowych wraz z dokumentami je potwierdzającymi, wnioski
i rekomendacje wynikające z przeprowadzonej kontroli,

• pouczenie o prawie jednostki kontrolowanej do zgłoszenia zastrzeżeń oraz uwag co
do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, prawie odmowy podpisania
informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej, a także o prawie
złożenia wyjaśnień oraz terminach
i sposobie wykonania tych praw.

Odmowa podpisania nie wstrzymuje procedury sformułowania zaleceń pokontrolnych
lub podjęcia działań w celu rozwiązania umowy/porozumienia
o dofinansowanie projektu.
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Etapy kontroli projektów na miejscu
5. Ewentualne sformułowanie i przekazanie zaleceń pokontrolnych

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień w realizacji projektu
wymagających podjęcia działań naprawczych Marszałek Województwa
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania/nieotrzymania
w wyznaczonym terminie Informacji pokontrolnej, kieruje do jednostki kontrolowanej
Zalecenia pokontrolne.

Zalecenia pokontrolne zawierają w szczególności:

• podstawę prawną sformułowania zaleceń,

• opis uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli,

• zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli uchybień i
nieprawidłowości wraz z określeniem terminu ich wykonania oraz sposobu
powiadomienia o ich realizacji.

Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany, w terminie wyznaczonym w
zaleceniach pokontrolnych, do poinformowania na piśmie o działaniach podjętych w
celu uwzględnienia uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku
niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania.
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Etapy kontroli projektów na miejscu

Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych

Przeprowadzana jest w siedzibie jednostki kontrolującej w oparciu o przesłane
przez beneficjenta informacje i dokumenty potwierdzające realizację zaleceń.

W przypadku, nie przekazania informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych lub gdy
przekazane dokumenty nie wskazują na realizację zaleceń pokontrolnych może
zostać przeprowadzona kontrola sprawdzająca w trybie kontroli doraźnej.
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Kontrole krzyżowe.

Ze względu na występujące przypadki przedkładania do refundacji wydatków realizowanych z innych
programów wspólnotowych przeprowadzane są kontrole krzyżowe.

Wyróżniamy następujące typy kontroli krzyżowych:

• kontrolę krzyżową programu, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego
finansowania wydatków w ramach jednego PO/RPO,

• kontrolę krzyżową horyzontalną, której celem jest wykrywanie
i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach różnych PO/RPO perspektywy
finansowej 2014-2020,

• kontrolę krzyżową międzyokresową, której celem jest wykrywanie
i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach PO dwóch perspektyw
finansowych.
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Nieprawidłowość.

Zgodnie z art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. nieprawidłowość
oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego
stosowania prawa unijnego, wynikające z działania
lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie
EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez
obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;
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Przykładowe źródła informacji o nieprawidłowościach .

• działania wewnątrz systemu

 kontrola projektu

 weryfikacja wniosku o dofinansowanie

 weryfikacja wniosku o płatność

 kontrola procedur zawierania umów

• informacja z zewnątrz:

 donos

 informacja prasowa

 wyniki kontroli innej instytucji

 wyrok sądowy

 zgłoszenie faktu w ramach współpracy organów kontrolnych
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NIEPRAWIDŁOWOŚĆ.
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W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, 

Instytucja Zarządzająca:

• dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowanych ujętych 

we wniosku o płatność o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo

(jeżeli nieprawidłowość wykryto przed zatwierdzeniem wniosku o płatność)

• nakłada korektę finansową oraz wszczyna procedurę odzyskiwania 

od Beneficjenta kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej 

wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia  27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych 

(jeżeli nieprawidłowość wykryto po zatwierdzeniu wniosku o płatność)



Najczęściej  występujące nieprawidłowości w realizacji projektów –
na podstawie doświadczeń z wdrażania perspektywy finansowej  
RPO WP 2007-2013.

• Nieprawidłowe przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień – naruszenia 
Wytycznych IZ RPO WP na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień 
współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku o których nie stosuje się ustawy 
Prawo zamówień publicznych, 

• Dokonywanie zmian o istotnym znaczeniu dla projektu, które miały wpływ na 
prawidłową realizacje projektu i wysokość otrzymanego dofinansowania bez 
uprzedniego uzyskania zgody IZ. 
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Najczęściej  występujące nieprawidłowości w realizacji projektów –
na podstawie doświadczeń z wdrażania perspektywy finansowej  
RPO WP 2007-2013.

• Przedstawianie do refundacji wydatków Beneficjenta, które są niekwalifikowalne 
np.:

- nie są związane z realizacją projektu;

- nie mieszczą się w katalogu wydatków kwalifikowalnych ujętych we 
wniosku o dofinansowanie;

- poniesionych niezgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego 
(np. dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością 

gospodarczą gotówką zamiast za pośrednictwem rachunku 
bankowego, 

w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, przekracza 
równowartość 15.000 euro (obecnie 15.000 zł).
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Wskaźnik „wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach”.

Wskaźnik ten powinien odzwierciedlać wzrost zatrudnienia u Beneficjenta jako
bezpośredni skutek zakończenia projektu. Służy on do pomiaru liczby etatów
w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Wartość docelowa wskaźnika powinna odnosić się do ustalonej, jako wartość bazowa
przeciętnej miesięcznej liczby etatów w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku.

Wartość docelowa powinna zostać osiągnięta w roku złożenia przez Beneficjenta
wniosku o płatność końcową i utrzymana powinna zostać w okresie trwałości projektu.

Jest to wskaźnik tzw. „przed-po”, który mierzy wzrost zatrudnienia
w przedsiębiorstwie, będący bezpośrednią konsekwencją realizacji projektu. Jeżeli
dzięki projektowi zatrudnione zostaną 4 osoby, ale z innego działu zwolnione 2 osoby,
to przyrost będzie wynosił 2 etaty.
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Udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, 

w stosunku o których 

nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Wytyczne  IZ RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień 

współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie 

stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych określają warunki 

i procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane/ 

/dostawy/usługi przez Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 

WP na lata 2014-2020.

Mają one zastosowanie w przypadku udzielania zamówień przez Beneficjentów, 

którzy nie są podmiotem zobowiązanym, zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej 

stosowania.



Udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, 

w stosunku o których 

nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
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PODSTAWOWA ZASADA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ:

Zamówienia powinny być udzielane zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy

o finansach publicznych - tj. w sposób celowy i oszczędny,

z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych

nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących

osiągnięciu założonych celów (pkt 5 Wytycznych)



Udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, 

w stosunku o których 

nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób

zapewniający w szczególności zachowanie zasad równego

traktowania wykonawców, przejrzystości, uczciwej konkurencji

oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu

interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności

przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy w ramach

realizowanego zamówienia (pkt 6 Wytycznych).



Udzielanie zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, 

w stosunku o których 

nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby

utrudnić uczciwą konkurencję.

Warunki udziału w postępowaniu należy określać w sposób proporcjonalny

do przedmiotu zamówienia. Nie mogą one zawężać konkurencji poprzez

ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do

osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców.

Kryteria oceny ofert nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanawianie

wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów

projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców (kryteria nie mogą

się odnosić do właściwości wykonawcy)



Tryby udzielania zamówień  opisane w Wytycznych

IZ RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień 

współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku o których 

nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
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• Zasada konkurencyjności

• Uproszczona zasada konkurencyjności

• Zasada rozeznania rynku  



Zasada konkurencyjności
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Zasada konkurencyjności ma zastosowanie do zamówień publicznych,

których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 tys. zł netto,

udzielanych przez Beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym

zgodnie z art.3 ustawy Pzp do jej stosowania.

Podstawowym miejscem publikacji ogłoszeń jest strona internetowa

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Takie ogłoszenie można opublikować także na swojej stronie

internetowej, o ile Beneficjent posiada taką stronę.

W przypadku zamówień publicznych owartości równej lub wyższej niż

próg określony w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy

Pzp–ogłoszenie o zamówieniu należy dodatkowo umieścić w Dzienniku

Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp dla

zamówień publicznych o takiej wartości.



Zasada konkurencyjności
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Zasada konkurencyjności
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Zasada konkurencyjności
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Jeżeli wszczęcie postępowania następuje przed podpisaniem umowy

o dofinansowanie w celu upublicznienia ogłoszenia należy wysłać

zapytania ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców,

o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego

zamówienia publicznego oraz opublikować ogłoszenie na swojej stronie

internetowej, o ile zamawiający posiada taką stronę i na stronie

internetowej Instytucji Zarządzającej tj.:

www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl.



Zasada konkurencyjności – obowiązki zamawiającego
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Jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, Beneficjent

zobowiązany jest zamieścić dokumentację projektową (projekt

budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar

itp.) na swojej stronie internetowej, o ile posiada własną stronę

internetową lub wskazać sposób udostępnienia tej dokumentacji (np.

wirtualny dysk, siedziba zamawiającego, itp.).

Bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, zamawiający powinien

umożliwić oferentom udział w spotkaniu, na którym oferty zostaną

otwarte.

Przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką przeznaczył na

sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania zamawiający powinien

poinformować wykonawców o ilości złożonych ofert, a także podać nazwy

i adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert oraz informacje

dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert.



Uproszczona  zasada konkurencyjności
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Uproszczona zasada konkurencyjności ma zastosowanie do zamówień, 

których szacunkowa wartość wynosi od 10 tys. zł netto do 50 tys. zł 

netto włącznie.

Ogłoszenie o zamówieniu należy upublicznić na swojej stronie 

internetowej, o ile Beneficjent posiada taką stronę oraz na stronie 

internetowej oraz na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej tj.:

www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl.



Uproszczona  zasada konkurencyjności
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Zasada Rozeznania Rynku 
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Zasada rozeznania rynku ma zastosowanie do zamówień, których

szacunkowa wartość wynosi poniżej 10 tys. zł netto.

Udzielając zamówienia w oparciu o zasadę rozeznania rynku, Beneficjent 

jest zobowiązany:

• wysłać zapytania ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych  

wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców 

danego zamówienia, lub

• dokonać rozeznania rynku poprzez porównanie co najmniej trzech 

cenników, katalogów, ofert ze stron internetowych.

Zamówienie udzielone na podstawie telefonicznego rozeznania rynku nie

spełnia zasad, o których mowa w pkt. 5 oraz 6 Wytycznych, w związku

z czym wydatki z nim związane zostaną uznane jako koszt

niekwalifikowany projektu.



NARUSZENIE ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
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W przypadku naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określonych

w Wytycznych IZ RPO WP, mających skutki finansowe, które mają lub

mogą mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii po przez obciążenie budżetu

Unii nieuzasadnionym wydatkiem, Instytucja Zarządzająca dokonuje:

• pomniejszenia wydatków kwalifikowanych lub 

• nakłada korektę finansową przy zastosowaniu zasad określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz 

wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem 

zamówień



Nowelizacja Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020
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W dniu 14 października 2016r. Opublikowano w Dzienniku Urzędowym

Rzeczpospolitej Polskiej znowelizowaną wersję Wytycznych.

Zgodnie z Rozdziałem 4 pkt. 15 powyżej wskazanych Wytycznych

„Dostosowanie postanowień wytycznych programowych do nowo

wprowadzonych Wytycznych jest przeprowadzane przez właściwą IZ PO

w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy […]”

W nowej wersji Wytycznych zrezygnowano m.in. z obowiązku publikacji

przez podmioty niezobowiązane do stosowania Pzp zapytań w Dzienniku

Urzędowym UE w przypadku udzielania zamówień, których wartość

przekracza próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 tej ustawy. Decyzja w zakresie publikacji w DUUE została 

pozostawiona Beneficjentom.



Nowelizacja Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020
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W nowej wersji Wytycznych przeformułowano zapisy odnoszące się do

wydatków, których wartość mieści się w przedziale 20 tys. zł – 50 tys. zł.

Doprecyzowano, że w przypadku tych wydatków konieczne jest

przeprowadzenie rozeznania rynku, polegającego na upublicznieniu

zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta lub wysłaniu

do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

Procedura ta ma prowadzić do wskazania ceny rynkowej nabywanego

dobra, usługi czy dostawy. Jednocześnie z Wytycznych usunięto punkt

dający możliwość uzupełniania wymogów w tym zakresie przez IZ.

IZ będą mogły jedynie wskazać inną stronę, na której publikowane być

powinny zapytania ofertowe.



Dariusz Gergont

Oddział kontroli merytoryczno-technicznej projektów w zakresie 
wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw osi priorytetowej I RPO

e-mail: d.gergont@podkarpackie.pl
tel. (017) 747 61 04
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Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
Departament Wspierania Przedsiębiorczości 

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

e-mail: dwp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję za uwagę


