Kontrola projektów
realizowanych w ramach I osi priorytetowej
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020
Rzeszów, 18 i 19 grudnia 2017r.

Założenia ogólne procesu kontroli projektów.
Kontrola towarzyszy każdemu projektowi, któremu udzielone zostało wsparcie z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020. Jest to obowiązkowy proces występujący w związku z realizacją
projektu dofinansowanego ze środków UE.
Uprawnienia do przeprowadzania kontroli przez Instytucję Zarządzającą RPO WP
(IZ) wynikają z przepisów prawa, zasad programowych oraz zawartej umowy o
dofinansowanie projektu. Projekt może podlegać również innym kontrolom
realizowanym na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio przez Komisję
Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych, Instytucję Audytową (Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej)
lub Najwyższą Izbę Kontroli.
Instytucje te mogą weryfikować prawidłowość prowadzenia zamówień
publicznych, ocen oddziaływania na środowisko lub udzielania pomocy publicznej.
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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 weryfikację dokumentacji (skanów) 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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Typy kontroli.

Kontrola projektów

Kontrole pośrednie

Kontrole planowe

Kontrole na zakończenie
realizacji projektów

Kontrole doraźne

Kontrole trwałości

Kontrole dokumentacji
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Kontrola dokumentacji.
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 20 000 zł do 50 000 zł,
• 100 % weryfikacja zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 50 000 zł
w zakresie występowania naruszeń Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przed
zadeklarowaniem wydatków do KE (rozdział 6.5 – Zamówienia udzielane w ramach
projektów).
Istnieje także możliwość objęcie tą formą weryfikacji zamówień udzielonych
przez Beneficjentów przed zawarciem umów o dofinansowanie projektów.
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Kontrola planowa.
Przeprowadzana jest w oparciu o zatwierdzony Roczny Plan Kontroli (RPK).
Kontrola projektów w miejscu ich realizacji lub w siedzibie Beneficjenta jest
formą weryfikacji wydatków potwierdzającą, że:
• faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z umową o dofinansowanie
i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o płatność,

• współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone i są zgodne
z wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi
i krajowymi,
• zadeklarowane przez Beneficjentów w związku z realizowanymi
projektami wydatki zostały rzeczywiście poniesione.
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Kontrola planowa - cd.
Podczas kontroli planowej weryfikowane są ponadto pozostała zagadnienia
dotyczące realizowanego projektu, w szczególności dotyczące:
• osiągniecia, zakładanych w umowie o dofinansowanie wskaźników

produktu i rezultatu,
• prowadzonych przez Beneficjenta działania informacyjno - promocyjnych,
• zgodność realizacji projektu z politykami horyzontalnymi UE,

• przechowywanie i archiwizacja dokumentacji.

7

Kontrola doraźna.
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 tzw. wydatki późne.
Kontroli podlegają co do zasady obszary opisane w Zawiadomieniu
o kontroli.
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Kontrola realizacji wskaźników rezultatu
 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 wartości bazowej - określonej jako
przeciętna miesięczna liczby etatów w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku.
Wartość docelowa powinna zostać osiągnięta w momencie 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.
Przykład:
Jeżeli dzięki projektowi zatrudnione zostaną 4 osoby, lecz z innego działu, międzyczasie
zwolnione zostaną 2 osoby, to faktyczny przyrost będzie wynosił 2 etaty.
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Kontrola realizacji wskaźników rezultatu
 Liczba wprowadzonych innowacji

Wskaźnik ten powinien przedstawiać liczbę innowacji organizacyjnych i/lub
marketingowych
oraz
procesowych
i
produktowych,
wprowadzonych
w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu, zgodnie z informacjami
przedstawionymi w biznesplanie oraz przedłożonej opinii o innowacyjności.
 Liczba wdrożonych systemów TIK w przedsiębiorstwach

Przez wdrożenie systemu TIK w przedsiębiorstwie rozumie się implementację
w podmiocie gospodarczym systemu informatycznego obejmującego swym zakresem
całość lub część działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, wykorzystywanego
bezpośrednio w działalności przedsiębiorstwa.

10

Proces kontroli projektów na miejscu
Przygotowanie do
kontroli

Przeprowadzenie
kontroli

Informacja
pokontrolna

Zalecenia
pokontrolne

Kontrola
sprawdzająca

Upoważnienie do
przeprowadzenia kontroli

Kontrola realizacji projektu
na podstawie list
sprawdzających

Przygotowanie na
podstawie zebranego
materiału dowodowego
informacji pokontrolnej

Ewentualne przygotowanie
zaleceń pokontrolnych

Sprawdzenie realizacji
zaleceń pokontrolnych

Przekazanie informacji o
przeprowadzeniu kontroli

Przygotowanie merytoryczne
do kontroli
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Etapy kontroli projektów na miejscu

1. Przygotowawcze czynności kontrolne
•

podpisanie oświadczeń o nieistnieniu konfliktu interesów pomiędzy
członkami Zespołu Kontrolującego (ZK) a podmiotem kontrolowanym
Zespół Kontrolujący co do zasady składa się z dwóch osób i 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.

• przygotowanie upoważnień do kontroli,
• zebranie informacji o projekcie.
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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 (wersji papierowej) oraz w wersji elektronicznej
(e-mail, system SL 2014). Na uzasadniony pisemny wniosek Beneficjenta, złożony

niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, możliwa jest jednokrotna zmiana
terminu planowej kontroli na miejscu.

W przypadku kontroli doraźnych – zawiadomienie przekazywane jest nie później niż na
1 dzień roboczy przed rozpoczęciem kontroli. Za datę poinformowania Beneficjenta
uznaje się datę przesłania e-mailem 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
Departamentu
Wspierania
Przedsiębiorczości
Urzędu
Marszałkowskiego 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 Informacji pokontrolnej 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. Nieprawidłowość może stanowić także łączenie dotacji z pożyczkami lub
poręczeniami udzielanymi ze środków UE, gdyż niesie to za sobą ryzyko:
podwójnego finasowania tych samych wydatków, nadmiernego finansowania
kosztów, czy też nieprzestrzegania zasad pomocy publicznej.
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.
18

Kontrole krzyżowe.
Możliwe jest także przeprowadzenie kontroli krzyżowej koordynowanej, której
celem jest weryfikacja i wykluczenie podwójnego finansowania wydatków w
ramach różnych PO poprzez przeprowadzenie czynności kontrolnych w miejscu
realizacji projektów lub w siedzibie Beneficjenta.
Kontrola krzyżowa koordynowana prowadzona jest przez Instytucję Koordynacji
Umowy Partnerstwa (IK UP) we współpracy z właściwymi IZ.
Kontrola
krzyżowa
koordynowana,
międzyokresowa
i
horyzontalna
(z wyłączeniem kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PROW 14-20 i PO
RYBY, która realizowana jest przez IZ RPO WP) prowadzona jest przez IK UP na
zasadach przewidzianych w Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020 we współpracy z właściwymi Instytucjami
Zarządzającymi.
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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 Europejskiego
Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), które ma lub może mieć
szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii
nieuzasadnionym wydatkiem;
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Skutki wykrycia nieprawidłowości.
W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości,
Zarządzająca podejmuje następujące działania:

Instytucja

• 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)
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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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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;
- poniesione 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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Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Wspierania Przedsiębiorczości
ul.Towarnickiego 3A, 35-010 Rzeszów
e-mail: dwp@podkarpackie.pl
www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję za uwagę
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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