Zał cznik nr 1 do Uchwały Nr ....../18
Zarz du Województwa Małopolskiego z dnia ... maja 2018 r.
Zał cznik nr 6c do Regulaminu konkursu
nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15

Porozumienie o dofinansowaniu Projektu w ramach Osi
Priorytetowej ...........................................[Numer i Nazwa Osi
Priorytetowej] Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 1
Porozumienie nr: ..................................................................
o dofinansowaniu Projektu: [Tytuł projektu] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, O Priorytetowa [Nazwa osi priorytetowej], Działanie
[Numer działania i ewentualnie poddziałania], z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
zawarte w ................... [miejsce zawarcia umowy] w dniu ......................... r. pomi dzy:
Zarz dem Województwa Małopolskiego, zwanym dalej „Instytucj Zarz dzaj c RPO WM”
reprezentowanym przez:
................................................................................................................................................................,

................................................................................................................................................................,
a
.........................................................................................................................
[nazwa
i
adres
Beneficjenta, NIP, a gdy posiada równie REGON, numer KRS oraz kapitał zakładowy lub informacja o
wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalno ci gospodarczej], zwanym/ dalej „Beneficjentem”,
Reprezentowanym/ przez:
...............................................................................................................................................................,
Dokument stwierdzaj cy umocowanie do zawarcia niniejszego Porozumienia ze strony Beneficjenta
stanowi zał cznik nr 1 do Porozumienia.
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Wzór porozumienia z …………… zgodnie z ………………………………

§1
Ilekro w niniejszym Porozumieniu jest mowa o:
1) „Programie” (RPO WM) – nale y przez to rozumie Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przyj ty Decyzj Komisji z dnia 12 lutego 2015r.
przyjmuj c niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu
i zatrudnienia” dla regionu małopolskiego w Polsce CCI 2014PL16M2OP006;
2) „Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych” (SzOOP RPO WM) – nale y przez to rozumie
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020, przyj ty Uchwał Zarz du Województwa Małopolskiego
i zamieszczony na stronie internetowej IZ RPO WM wraz z dat , od której szczegółowy opis osi
priorytetowych lub jego zmiany s stosowane;
3) „Projekcie” – nale y przez to rozumie przedsi wzi cie zmierzaj ce do osi gni cia zało onego
celu okre lonego wska nikami, z okre lonym pocz tkiem i ko cem realizacji, zgłoszone do obj cia
albo obj te współfinansowaniem UE w ramach RPO WM, odno nie którego Beneficjent zło ył za
po rednictwem systemu informatycznego wniosek o dofinansowanie wraz z zał cznikami;
4) „Rozporz dzeniu ogólnym” – nale y przez to rozumie Rozporz dzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiaj ce wspólne przepisy
dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójno ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj ce
przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno ci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylaj ce rozporz dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ;
5) „Rozporz dzeniu wykonawczym” – nale y przez to rozumie Rozporz dzenie wykonawcze
Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014r. ustanawiaj ce zasady stosowania rozporz dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowa
dotycz cych transferu wkładów z programów i zarz dzania nimi, przekazywania sprawozda z
wdra ania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działa informacyjnych i
komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych;
6) „Ustawie wdro eniowej” – nale y przez to rozumie ustaw z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójno ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014
– 2020;
7) „Osi Priorytetowej” – nale y przez to rozumie [Nazwa i numer osi priorytetowej w ramach
Programu];
8) „Działaniu” – nale y przez to rozumie [Nazwa i numer działania w ramach Programu];
9) „Poddziałaniu” – nale y przez to rozumie [Nazwa i numer poddziałania w ramach Programu];
10) „EFRR” – nale y przez to rozumie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
11) „Instytucji Zarz dzaj cej RPO WM” (IZ RPO WM) – nale y przez to rozumie Zarz d
Województwa Małopolskiego;
12) „Dofinansowaniu” – nale y przez to rozumie rodki publiczne przyznane Beneficjentowi przez
dysponenta odpowiedniej cz ci bud etowej na wydatki o których mowa w art. 124 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowi ce zwi kszenia planu wydatków na rok
bud etowy na realizacj zada w ramach RPO WM dla pa stwowych jednostek bud etowych. W
przypadku pa stwowych jednostek bud etowych dofinansowanie rozumiane jest jako 100 %
wydatków kwalifikowanych;
13) „Współfinansowaniu UE” ( rodkach EFRR) – nale y przez to rozumie cz
dofinansowania
pochodz c z bud etu rodków europejskich, o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
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14) „Zleceniu Płatno ci” – nale y przez to rozumie okre lony w Rozporz dzeniu Ministra Finansów
standardowy formularz, wystawiany przez Beneficjenta działaj cego na podstawie i w granicach
udzielonego mu przez IZ RPO WM upowa nienia, na podstawie którego Beneficjent wyst puje do
Banku Gospodarstwa Krajowego o przekazanie rodków na rachunek bankowy Wykonawcy;
15) „Wniosku o dofinansowanie” (wniosku) – nale y przez to rozumie wniosek zło ony przez
Wnioskodawc , a po podpisaniu Porozumienia o dofinansowaniu przez Beneficjenta, za
po rednictwem systemu informatycznego, stanowi cy zał cznik nr 2 do Porozumienia o
dofinansowaniu
16) „Wydatkach kwalifikowalnych” – nale y przez to rozumie wydatki uznane za kwalifikowalne,
zgodnie z Porozumieniem o dofinansowaniu oraz zgodnie z:
a) Rozporz dzeniem ogólnym,
b) Wytycznymi w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno ci
na lata 2014-2020,
c) Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych,
17) „Wytycznych” – nale y przez to rozumie wytyczne wydane przez ministra wła ciwego ds.
rozwoju regionalnego w trybie art. 5 ustawy wdro eniowej, zamieszczone na jego stronie
internetowej wraz z dat , od której wytyczne lub ich zmiany s stosowane;
18) „Partnerze” – nale y przez to rozumie podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie
projektu, uczestnicz cy w realizacji projektu, wnosz cy do niego zasoby ludzkie, organizacyjne,
techniczne b d finansowe, realizuj cy projekt wspólnie z Beneficjentem (tj. partnerem wiod cym
uprawnionym do reprezentowania pozostałych partnerów projektu, liderem) i ewentualnie innymi
podmiotami, na warunkach okre lonych w porozumieniu lub w umowie o partnerstwie.
19) „Regulaminie konkursu” – nale y przez to rozumie dokumentacj przyj t przez IZ RPO WM,
która okre la przedmiot i zasady konkursu, przeprowadzanego w celu przyznania dofinansowania
dla projektów, na podstawie, której przedło onemu przez Wnioskodawc do oceny projektowi
zostało przyznane dofinansowanie.
§2
Przedmiot porozumienia
1.

2.

3.
4.
5.

6.

2
3

Na warunkach okre lonych w niniejszym Porozumieniu Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM
przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie na realizacj Projektu: [Tytuł projektu], zwanego dalej
„Projektem”, szczegółowo okre lonego we wniosku o dofinansowanie stanowi cym zał cznik nr 2
do Porozumienia o dofinansowaniu.
Porozumienie o dofinansowaniu oraz zał czniki do porozumienia okre laj szczegółowe zasady,
tryb i warunki, na jakich dokonywane b dzie rozliczenie wydatków kwalifikowalnych poniesionych
przez Beneficjenta, Realizatora i Partnera oraz inne prawa i obowi zki Stron Porozumienia
zwi zane z realizacj porozumienia.
Zako czenie realizacji Projektu ustala si na: ....................... (DD-MM-RRRR).
Beneficjent jest uprawniony do otrzymania dofinansowania wył cznie w formie refundacji
lub w formie zaliczki i refundacji2.
Beneficjent zobowi zuje si do realizacji Projektu zgodnie z postanowieniami niniejszego
Porozumienia o dofinansowaniu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i pozostałymi
zał cznikami do Porozumienia oraz zgodnie z zał cznikiem do Regulaminu konkursu, o którym
mowa w § 1 pkt 19 pn. Definicje wska ników. Zmiany w projekcie dokonywane s na zasadach
okre lonych w Zał czniku nr 6 do niniejszego Porozumienia.
W ramach Projektu zostały/nie zostały uwzgl dnione wydatki stanowi ce pomoc publiczn /pomoc
de minimis.

Zgodnie z warunkami opisanymi w SzOOP RPO WM w cz
Niepotrzebne skre li .

ci pn.: Opis Działania i Poddziała .
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7.
8.
9.

Całkowita warto Projektu wynosi ................ PLN (słownie: .........................).
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynosz : ................ PLN (słownie: .........................).
Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM przyznaje dofinansowanie w kwocie nieprzekraczaj cej:
...................... PLN (słownie: ..............).
1) Dofinansowanie zostaje przyznane zgodnie z nast puj cym kwotowym udziałem:
a) Współfinansowanie
UE,
w
kwocie
nie
wi kszej
ni :
....................PLN
(słownie:..........................);
b) Współfinansowanie krajowe z bud etu pa stwa, w kwocie nie wi kszej ni : ...................
PLN (słownie: .........................),4.
2) Dofinansowanie nie obj te pomoc publiczn / pomoc de minimis wynosi ............... PLN
(słownie................) i stanowi ….. % kosztów kwalifikowalnych5 nie obj tych pomoc publiczn /
pomoc de minimis. W tym:
a) Współfinansowanie
UE,
w
kwocie
nie
wi kszej
ni :
....................PLN
(słownie:..........................), stanowi ce …………. % dofinansowania nieobj tego pomoc
publiczn /pomoc de minimis,
b) Współfinansowanie krajowe z bud etu pa stwa, w kwocie nie wi kszej ni : ...................
PLN (słownie: .........................), stanowi ce …………. % dofinansowania nieobj tego
pomoc publiczn /pomoc de minimis6,
3) Dofinansowanie obj te pomoc 7:
a) ………………8 zgodnie z …………………..9 wynosi ...............10PLN (słownie................)
i stanowi….. % kosztów kwalifikowalnych obj tych t pomoc . W tym:
i)
Współfinansowanie UE, w kwocie nie wi kszej ni …….. PLN (słownie………………..),
stanowi ce ……..% dofinansowania obj tego t pomoc ;
ii) Współfinansowanie krajowe z bud etu pa stwa, w kwocie nie wi kszej ni : ...................
PLN (słownie: .........................), stanowi ce................... % dofinansowania obj tego t
pomoc 11;
4) Dofinansowanie w projektach realizowanych z udziałem partnerów 12:
a) obj te pomoc 13 ………………….w wysoko ci …………. PLN (słownie................)
udzielane jest Liderowi
(słownie................)
b) obj te pomoc 14 ………………….w wysoko ci …………. PLN
udzielane jest Partnerowi tj.………………. [nazwa i adres Partnera, NIP, a gdy posiada
równie REGON, numer KRS oraz kapitał zakładowy lub informacja o wpisie do centralnej
ewidencji i informacji o działalno ci gospodarczej15].
10. Wkład własny Beneficjenta wynosi: ..................... PLN (słownie: .............................).
11. Beneficjent zobowi zuje si pokry ze rodków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne
w ramach Projektu.
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W przypadku, gdy w Projekcie nie jest przewidziane współfinansowanie krajowe z bud etu pa stwa, punkt nale y wykre li .
W przypadku, gdy w Projekcie wyst puj wył cznie wydatki obj te pomoc publiczn /pomoc de minimis, punkt nale y
wykre li .
6
W przypadku, gdy nie jest przewidziane współfinansowanie krajowe z bud etu pa stwa, punkt nale y wykre li .
7
Nale y wskaza wszystkie wyst puj ce w Projekcie rodzaje pomocy publicznej/pomocy de minimis, dodaj c kolejne podpunkty.
W przypadku, gdy w Projekcie wyst puj wył cznie wydatki nie obj te pomoc publiczn /pomoc de minimis, punkt nale y
wykre li .
8
Nale y uzupełni wła ciwy rodzaj pomocy publicznej/pomoce de minimis.
9
Nale y uzupełni wła ciw podstaw prawn , oraz wpisa numer referencyjny programu pomocowego (je li dotyczy).
10
W przypadku kiedy kwota pomocy była wyliczana jako ró nica mi dzy kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z
inwestycji, w przypadku zmiany warto ci kosztów kwalifikowanych konieczne jest ponowne wyliczenie kwoty pomocy poprzez
odj cie zysku operacyjnego ex ante od kosztów kwalifikowanych i przyrównanie do maksymalnego poziomu dofinansowania
z SZOOP.
11
W przypadku, gdy nie jest przewidziane współfinansowanie krajowe z bud etu pa stwa, punkt nale y wykre li
12
W przypadku gdy projekt nie jest realizowany w partnerstwie lub gdy Lider i Partnerzy nie ponosz wydatków obj tych pomoc
publiczn /pomoc de minimis, punkt nale y wykre li .
13
Nale y uzupełni wła ciwy rodzaj pomocy
14
Nale y uzupełni wła ciwy rodzaj pomocy
15
Nale y wskaza wszystkich wyst puj cych w Projekcie Partnerów dodaj c kolejne podpunkty,
5

4

12. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 9, przekazywane jest zgodnie z zasadami Programu,
SzOOP RPO WM, wła ciwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotycz cymi zasad
udzielania tej pomocy, obowi zuj cymi w momencie udzielania wsparcia oraz na warunkach
okre lonych w niniejszym Porozumieniu.
13. W przypadku projektu, o którym mowa w art. 100 rozporz dzenia ogólnego (du y projekt)
porozumienie ma charakter warunkowy i ulega rozwi zaniu w przypadku niespełnienia warunku
okre lonego w art. 102 ust. 3, lub w dniu otrzymania przez IZ RPO WM decyzji Komisji Europejskiej,
o której mowa w art. 102 ust 4 rozporz dzenia ogólnego.16
§3
Zasady realizacji projektów
1. Szczegółowe zasady i warunki w oparciu o które odbywa si b d poszczególne procesy
zwi zane z realizacj projektu opisane zostały:
1) W zakresie dodatkowych warunków realizacji projektu wynikaj cych ze specyfiki projektu
lub zasad obowi zuj cych dla działania w ramach, którego projekt jest realizowany –
zał cznik nr 4 do niniejszego Porozumienia pn. Warunki specyficzne realizacji projektu17,
2) W zakresie zasad komunikacji z IZ RPO WM oraz funkcjonowania systemów
informatycznych – zał cznik nr 5 do niniejszego Porozumienia, pn. Systemy Informatyczne:
e-RPO oraz SL2014
3) W zakresie realizacji i rozliczania projektu, monitorowania dochodu oraz wprowadzania
zmian w projekcie - zał cznik nr 6 do niniejszego Porozumienia, pn. Warunki realizacji oraz
rozliczania projektu
4) W zakresie korekt, pomniejszenia wydatków kwalifikowanych oraz zwrotów - zał cznik nr 7
do niniejszego Porozumienia, pn. Korekty, pomniejszenia wydatków kwalifikowanych oraz
zwroty rodków,
5) W zakresie kontroli projektów - zał cznik nr 8 do niniejszego Porozumienia pn. Kontrola
realizacji projektu (zakresy: merytoryczno-finansowy, zamówienia publiczne),
6) W zakresie ewidencji ksi gowej - zał cznik nr 9 do niniejszego Porozumienia pn.
Wyodr bniona ewidencja ksi gowa,
7) W zakresie trwało ci projektów i archiwizacji dokumentacji - zał cznik nr 10 do niniejszego
Porozumienia pn. Trwało i archiwizacja
8) W zakresie zasad przetwarzania danych osobowych - zał cznik nr 11 do niniejszego
Porozumienia pn. Zasady przetwarzania danych osobowych.
9) W zakresie obowi zków promocyjnych – Zał cznik nr 12 do niniejszego Porozumienia pn.
Obowi zki informacyjne i promocyjne.
2. Podpisuj c Porozumienie Beneficjent o wiadcza, e zapoznał si z tre ci dokumentów
wymienionych w ust. 1 i zobowi zuje si do stosowania zasad z nich wynikaj cych.
3. W przypadku zmiany tre ci zał czników wymienionych w § 3 ust. 1 informacja o tym fakcie zostaje
zamieszczona na stronie internetowej. Dodatkowo Beneficjent jest o tym fakcie informowany
poprzez system SL2014.
4. Zmiana tre ci zał czników, z wył czeniem tre ci zał cznika nr 2 (w zakresie tre ci punktu H.1,H.2
i I wniosku oraz w innych przypadkach, które IZ RPO WM uzna za konieczne) do Porozumienia,
co do zasady nie wymaga zmiany porozumienia o dofinansowaniu. W przypadku, gdyby
wprowadzane zmiany w opinii IZ RPO WM wymagały zawarcia aneksu Beneficjent zostanie o tym
poinformowany. Zmiany w tre ci zał czników wchodz w ycie z dniem przesłania do Beneficjenta
informacji o podj ciu przez Zarz d WM uchwały zmieniaj cej tre zał cznika. Beneficjent ma
prawo nie zgodzi si z wprowadzonymi zmianami, o czym zobowi zany jest poinformowa IZ
RPO WM w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o zmianie, poprzez System SL2014. Brak
16
17

W przypadku, kiedy umowa nie dotyczy projektu du ego w rozumieniu art. 100 rozporz dzenia ogólnego nale y wykre li
W przypadku, kiedy warunki specyficzne nie wyst puj – nale y wykre li ,
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zgody Beneficjenta na zmian tre ci zał czników stanowi podstaw do rozwi zania Porozumienia
o dofinansowaniu.
§4
Prawa i obowi zki Beneficjenta
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Beneficjent o wiadcza, e zapoznał si z tre ci wytycznych i zobowi zuje si do ich stosowania,
maj c na wzgl dzie nast puj ce zasady:
w przypadku zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków, zastosowanie ma
najnowsza wersja wytycznych z zastrze eniem zasad wyra onych poni ej;
do oceny kwalifikowalno ci poniesionych wydatków stosuje si wersj wytycznych w zakresie
kwalifikowalno ci wydatków, obowi zuj c w dniu poniesienia danego wydatku;
do oceny prawidłowo ci umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych
post powa , stosuje si wersj wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków obowi zuj c
w dniu wszcz cia post powania, które zako czyło si zawarciem danej umowy. Wszcz cie
post powania jest to same z publikacj ogłoszenia o wszcz ciu post powania lub zamiarze
udzielenia zamówienia lub o prowadzonym naborze pracowników na podstawie stosunku pracy,
pod warunkiem, e Beneficjent udokumentuje publikacj ogłoszenia o wszcz ciu post powania;
w przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu porozumienia o
dofinansowaniu) wersja wytycznych w zakresie kwalifikowalno ci wydatków obj tych
dofinansowaniem wprowadza rozwi zania korzystniejsze dla Beneficjenta, to w sytuacji wydatków
poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji wytycznych, stosuje si zasady korzystniejsze
dla beneficjenta, o ile wydatki te nie zostały jeszcze zatwierdzone we wniosku o płatno .
Beneficjent zobowi zuje si do realizacji Projektu z nale yt staranno ci , w szczególno ci
ponosz c wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszcz dnie oraz w sposób, który zapewni
prawidłow i terminow realizacj Projektu oraz osi gni cie celów i wska ników zakładanych we
wniosku o dofinansowanie Projektu.
Beneficjent o wiadcza, e w przypadku Projektu nie nast puje nakładanie si pomocy przyznanej
w ramach RPO z innymi rodkami publicznymi (krajowymi lub zagranicznymi) czyli podwójne
finansowanie wydatków.
W sytuacji uzyskania w przyszło ci dofinansowania Projektu ze rodków publicznych Beneficjent
jest zobowi zany do poinformowania o tym fakcie Instytucji Zarz dzaj cej RPO WM w terminie do
30 dni od momentu przyznania rodków.
W przypadku nało enia si przyznanego w ramach RPO dofinansowania z innymi rodkami
publicznymi (krajowymi lub zagranicznymi) w ramach Projektu, wypłacone rodki, dla których
nast piło ww. podwójne finansowanie podlegaj
zwrotowi na zasadach okre lonych
w Zał czniku nr 7 do Porozumienia.
Beneficjent zobowi zuje si do udzielania zamówie w ramach Projektu w sposób zapewniaj cy
zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców zgodnie z Ustaw Prawo
zamówie publicznych lub/i wytycznymi.
Beneficjent o wiadcza, e nie podlega wykluczeniu z otrzymania rodków pochodz cych
z bud etu Unii Europejskiej na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
Beneficjent o wiadcza, e Partnerzy realizuj cy projekt wspólnie z Beneficjentem na warunkach
okre lonych w porozumieniu lub w umowie o partnerstwie nie podlegaj wykluczeniu z otrzymania
rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Beneficjent o wiadcza, e osoba upowa niona do dysponowania rodkami dofinansowania projektu
oraz podejmowania wi
cych decyzji finansowych w imieniu Beneficjenta nie jest osob
prawomocnie skazan za przest pstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
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10.

11.

12.

13.
14.

przeciwko działalno ci instytucji pa stwowych oraz samorz du terytorialnego, przeciwko
wiarygodno ci dokumentów lub za przest pstwo skarbowe.
W przypadku projektów realizowanych w Partnerstwie lub przez upowa nionych Realizatorów
Beneficjent ponosi pełn odpowiedzialno wobec Instytucji Zarz dzaj cej za działania Partnera
Projektu lub jednostki upowa nionej do ponoszenia wydatków w ramach Projektu.
W przypadku realizacji Projektu przez utworzone w tym celu partnerstwo Beneficjenta z innymi
jednostkami, podmiotem uprawnionym do kontaktu z Instytucj Zarz dzaj c jest wył cznie
Beneficjent. Wszelkie wynikaj ce z Porozumienia uprawnienia i zobowi zania Beneficjenta stosuje
si odpowiednio do Partnerów, którzy w stosunku do Instytucji Zarz dzaj cej wykonuj je za
po rednictwem Beneficjenta.
Beneficjent zobowi zuje si do:
1) poinformowania Instytucji Zarz dzaj cej RPO WM o wszystkich realizowanych przez siebie
w okresie realizacji Projektu inwestycjach współfinansowanych z funduszy polityki spójno ci lub
innych funduszy i programów Unii Europejskiej, a tak e krajowych rodków publicznych najpó niej
w dniu podpisania niniejszego Porozumienia oraz uaktualniania podanych informacji w trakcie
realizacji Projektu;
2) przedstawiania na danie Instytucji Zarz dzaj cej RPO WM wszelkich dokumentów, informacji
i wyja nie zwi zanych z realizacj Projektu oraz jego funkcjonowaniem w okresie trwało ci,
w terminie wskazanym w zał czniku nr 10 do Porozumienia;
3) przestrzegania przepisów wspólnotowych w zakresie realizacji polityk horyzontalnych
przy realizacji Projektu;
4) poinformowania Instytucji Zarz dzaj cej RPO WM o zło eniu wniosku o ogłoszenie upadło ci
lub postawieniu w stan likwidacji albo podleganiu zarz dowi komisarycznemu, b d zawieszeniu
swej działalno ci, zaprzestaniu działalno ci gospodarczej lub, gdy stał si przedmiotem post powa
prawnych o podobnym charakterze, w terminie do 5 dni od daty powzi cia wiadomo ci
o wyst pieniu którejkolwiek z podanych wy ej okoliczno ci.
5) poinformowania Instytucji Zarz dzaj cej RPO WM, w terminie do 14 dni od daty powzi cia
przez Beneficjenta informacji o wyst pieniu w okresie realizacji lub trwało ci Projektu dochodu, o
którym mowa w Zał czniku nr 6 do Porozumienia,
Beneficjent ponosi wył czn odpowiedzialno
wobec osób trzecich za szkody powstałe
w zwi zku z realizacj Projektu.
Prawa i obowi zki Beneficjenta wynikaj ce z niniejszego Porozumienia nie mog by przenoszone
na rzecz osób trzecich bez zgody Instytucji Zarz dzaj cej RPO WM.
§5
Rozwi zanie porozumienia

1. Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM mo e rozwi za niniejsze Porozumienie z zachowaniem
jednomiesi cznego okresu wypowiedzenia, je eli Beneficjent:
1) nie rozpocz ł realizacji Projektu w terminie do sze ciu miesi cy od daty rozpocz cia realizacji
Projektu okre lonej we wniosku o dofinansowanie Projektu z przyczyn le cych po jego stronie;
2) zaprzestał realizacji Projektu;
3) wykorzystuje dofinansowanie niezgodnie z niniejszym Porozuminiem;
4) odmówił poddania si kontroli uprawnionych instytucji;
5) nie przedło ył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucj Zarz dzaj c RPO WM, wniosku
o płatno dla Projektu, korekty wniosku b d uzupełnie ;
6) nie stosował obowi zuj cych zasad udzielania zamówie
opisanych w Zał czniku
nr 7 Porozumienia lub realizował Projekt niezgodnie z tymi zasadami, co skutkowało
stwierdzeniem niewa no ci umowy zawartej z wykonawc / dostawc ;
7) nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego Projektu, okre lonego we wniosku
i/lub nie osi gn ł wska ników realizacji Projektu w terminie i wysoko ci, okre lonej we wniosku,
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2.

3.

4.

5.

6.

z wył czeniem zmian wprowadzonych na podstawie zgody IZ RPO WM, wyra onej zgodnie
z zapisami zał cznika nr 6:
8) nie zaakceptował zmiany tre ci zał czników do porozumienia o dofinansowanie, o których
mowa w § 3 ust. 1
Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM mo e rozwi za niniejsze Porozumienie bez wypowiedzenia,
je eli:
1) Beneficjent wykorzystał w cało ci b d w cz ci przekazane rodki na cel inny ni okre lony
w Projekcie lub niezgodnie z Porozumieniem;
2) Beneficjent realizował Projekt, b d jego cz
, niezgodnie z przepisami prawa krajowego
i wspólnotowego;
3) Beneficjent zło ył podrobione, przerobione lub stwierdzaj ce nieprawd dokumenty w celu
uzyskania dofinansowania w ramach Porozumienia;
4) wobec Beneficjenta został zło ony wniosek o ogłoszenie upadło ci lub gdy Beneficjent został
postawiony w stan likwidacji lub gdy podlega zarz dowi komisarycznemu lub gdy zawiesił swoj
działalno , zaprzestał działalno ci gospodarczej lub stał si przedmiotem post powa
o podobnym charakterze.
5) Beneficjent na moment zło enia pierwszego wniosku o płatno
nie b d cego wnioskiem
sprawozdawczym, obejmuj cego zakresem roboty budowlane obj te pozwoleniem na budow /
zgłoszeniem robót budowlanych, nie przedło ył wymaganych dla projektu ostatecznych
pozwole na budow /zgłoszenia robót budowlanych, zezwole na Realizacj Inwestycji
Drogowej (ZRiD)18 z zastrze eniem, e w przypadku projektu zakładaj cego realizacj
inwestycji na podstawie zezwole , którym nadano rygor natychmiastowej wykonalno ci,
Beneficjent na moment zło enia ko cowego wniosku o płatno nie przedło ył ostatecznych
zezwole na Realizacj Inwestycji Drogowej (ZRiD)19
6) Beneficjent na moment zło enia pierwszego wniosku o płatno
nie b d cego wnioskiem
sprawozdawczym, obejmuj cego zakresem roboty prowadzone na gruntach Skarbu Pa stwa,
b d cych w administracji Pa stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nie przedło ył
prawa do dysponowania nieruchomo ci na cele realizacji projektu obejmuj cego okres
realizacji oraz trwało ci projektu20
W przypadku rozwi zania Porozumienia z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent jest
zobowi zany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami naliczonymi jak dla
zaległo ci podatkowych od dnia przekazania rodków na rachunek Beneficjenta na zasadach
okre lonych w Zał czniku nr 7do Porozumienia.
Niniejsze Porozumienie mo e zosta
rozwi zane za porozumieniem Stron b d
za wypowiedzeniem w wyniku wyst pienia okoliczno ci, które uniemo liwiaj dalsze wykonywanie
obowi zków w niej zawartych. Beneficjent zobowi zany jest do zwrotu otrzymanego
dofinansowania, zgodnie z zapisami Zał cznika nr 7do Porozumienia.
Beneficjent mo e rozwi za niniejsze Porozumienie z zachowaniem jednomiesi cznego okresu
wypowiedzenia po uprzednim zwrocie wypłaconego dofinansowania, zgodnie z zapisami
Zał cznika nr 7do Porozumienia.
Niezale nie od przyczyny rozwi zania Porozumienia Beneficjent zobowi zany jest do
archiwizowania dokumentacji zwi zanej z realizacj Projektu, zgodnie z przepisami Zał cznika
nr 10.
§6

18

Dotyczy projektów wybranych w konkursach dla których regulamin dopuszczał pó niejsze dostarczenie ww. dokumentów. Nie
dotyczy inwestycji realizowanych w ramach trybu zaprojektuj i wybuduj, gdzie wymagane dokumenty Beneficjent przedkłada
niezwłocznie po ich uzyskaniu, nie pó niej ni z ko cowym wnioskiem o płatno .
19
Dotyczy projektów wybranych w konkursach dla których regulamin dopuszczał pó niejsze dostarczenie ww. dokumentów
20
Dotyczy projektów wybranych w konkursach dla których regulamin dopuszczał pó niejsze dostarczenie ww. dokumentów
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Postanowienia ko cowe
Strony Porozumienia zgodnie ustalaj , i :
1) za dat podpisania Porozumienia o dofinansowaniu projektu/Aneksu do Porozumienia
w siedzibie IZ RPO WM przyjmuje si dat zło enia ostatniego podpisu, w innych przypadkach
za dat podpisania Porozumienia/Aneksu przyjmuje si wskazan przez IZ RPO WM dat
wpływu Porozumienia/Aneksu (podpisanego przez Beneficjenta) do siedziby IZ RPO WM;
2) za dat obowi zywania zmienionych zał czników do porozumienia o dofinansowaniu przyjmuje
si dzie przesłania do Beneficjenta informacji o zmianie tre ci zał cznika, z zastrze eniem
zapisów § 3 ust. 4 Porozumienia.
3) je eli pocz tkiem terminu okre lonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego
terminu nie uwzgl dnia si dnia, w którym zdarzenie nast piło; upływ ostatniego z wyznaczonej
liczby dni uwa a si za koniec terminu;
4) je eli koniec terminu przypada na dzie ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzie terminu
uwa a si najbli szy kolejny dzie powszedni.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie maj :
1) odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególno ci Rozporz dzenie ogólne;
2) wła ciwe akty prawa polskiego, w szczególno ci ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 29 wrze nia
1994r. o rachunkowo ci, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych,
3) odpowiednie postanowienia wynikaj ce z Programu, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
oraz wytycznych.
§8
Spory wynikaj ce z realizacji niniejszego Porozumienia rozstrzyga s d powszechny wła ciwy według
siedziby Instytucji Zarz dzaj cej RPO WM.
§9
Niniejsze Porozumienie zostało sporz dzone w dwóch jednobrzmi cych
jeden dla Beneficjenta oraz jeden dla Instytucji Zarz dzaj cej RPO WM.

egzemplarzach,

§ 10
Porozumienie wchodzi w ycie z dniem podpisania przez obie Strony.

§ 11
Integraln cz
niniejszego Porozumienia stanowi nast puj ce zał czniki, przekazane odpowiednio
za po rednictwem systemu e-RPO i SL2014, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub potwierdzone profilem zaufanym w ePUAP w przypadku stosowania SL2014:
1. Zał cznik nr 1: Dokument stwierdzaj cy umocowanie do zawarcia niniejszego Porozumienia
ze strony Beneficjenta;
2. Zał cznik nr 2: Wniosek o dofinansowanie;
3. Zał cznik nr 3: O wiadczenie o kwalifikowalno ci podatku VAT21;

21

W przypadku inwestycji w których VAT jest w cało ci wydatkiem niekwalifikowanym nale y wykre li
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zał cznik nr 4: Warunki specyficzne realizacji projektu22,
Zał cznik nr 5: Systemy Informatyczne: e-RPO oraz SL2014
Zał cznik nr 6: Warunki realizacji oraz rozliczania projektu
Zał cznik nr 7: Korekty, pomniejszenia wydatków kwalifikowanych oraz zwroty rodków,
Zał cznik nr 8: Kontrola realizacji projektu (zakresy: merytoryczno-finansowy, zamówienia
publiczne),
Zał cznik nr 9: Wyodr bniona ewidencja ksi gowa,
Zał cznik nr 10: Trwało i archiwizacja
Zał cznik nr 11: Zasady przetwarzania danych osobowych.
Zał cznik nr 12: Obowi zki promocyjne i informacyjne

Podpisy:

.......................................................

...........................................

Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM

22

W przypadku, kiedy warunki specyficzne nie wyst puj – nale y wykre li

Beneficjent

,

10

Zał cznik Nr 3 do Umowy o dofinasowanie/ Porozumienia o dofinansowaniu /Uchwały w sprawie podj cia
decyzji o dofinansowaniu dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

O wiadczenie o kwalifikowalno ci podatku VAT

__________________________
(miejscowo , data)
O wiadczam,
e realizuj c projekt pod nazw
………………………………………. numer
……………………………………., Beneficjent ……………………………………… oraz ka dy inny
zaanga owany w realizacj /eksploatacj projektu podmiot mo e w cało ci/ mo e w cz ci/nie mo e
została zawarta w bud ecie
odzyska w aden sposób1 kosztu podatku VAT, którego wysoko
projektu.2
Zobowi zuj
si do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu cz ci podatku VAT wraz
z odsetkami, je eli zaistniej przesłanki umo liwiaj ce odzyskanie tego podatku w przyszło ci, w tym po
okresie realizacji Projektu.
Jestem wiadomy, i w ka dym przypadku, gdy b dzie konieczno zwrotu podatku VAT, który stanie
si kosztem niekwalifikowalnym w projekcie, zwrot odbywa si b dzie na zasadach okre lonych
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. wraz z odsetkami w wysoko ci okre lonej
jak dla zaległo ci podatkowych liczonymi od dnia przekazania rodków).

_______________________________
Czytelne podpisy osób upowa nionych do podpisania umowy3

1

Nale y wykre li niewła ciwe
Podatek VAT nie mo e by wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie, w sytuacji gdy w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej projektu,
Beneficjent oraz ka dy inny podmiot zaanga owany w projekt b dzie wykorzystywał produkty projektu do wykonywania czynno ci
opodatkowanych.
3
W przypadku elektronicznego podpisu, nale y w podpisywanym dokumencie wskaza osoby które składaj o wiadczenie
2

!
"

§1
Specyficzne warunki dotycz ce Projektu
Beneficjent jest zobowi zany do przestrzegania Specyficznych warunków Projektu1 (je li dotyczy).

1

Do Umowy/Uchwały/Porozumienia zostan wprowadzone adekwatne sankcje za nieprzestrzeganie Specyficznych warunków
dotycz cych Projektu, wynikaj ce z zapisów RPO WM, SzOOP RPO WM oraz Kryteriów oceny projektu.

!"
#

$

#

§1
Definicje:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

System e-RPO – oznacza to system informatyczny udost pniany przez Instytucj Zarz dzaj c
RPO WM. System umo liwia samodzielne wykonywanie czynno ci zwi zanych z aplikowaniem
o rodki w zakresie funkcjonalno ci systemu;
SL2014 – oznacza to aplikacj główn Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST), której
podstawowymi celami zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia
i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (wytyczne horyzontalne) s :
a) wsparcie bie cego procesu zarz dzania, monitorowania i oceny programów
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci oraz programów
realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, dla których instytucja
zarz dzaj ca została ustanowiona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
b) zachowanie odpowiedniego ladu audytowego w zakresie okre lonym w zał czniku III
Rozporz dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.;
c) umo liwienie Beneficjentom rozliczania realizowanych przez nich projektów zgodnie
z wymogami Rozporz dzenia Ogólnego.
Forma elektroniczna – nale y przez to rozumie przekazywanie za po rednictwem systemu eRPO i SL2014 dokumentów i danych zwi zanych z zarz dzaniem projektem uwierzytelnionych
przez wnioskodawc /beneficjenta lub osob fizyczn , która zgodnie z postanowieniami umowy
o dofinansowanie projektu, porozumienia o dofinansowaniu lub decyzji o dofinansowaniu projektu
jest upowa niona do reprezentowania beneficjenta w zakresie czynno ci zwi zanych z realizacj
projektu:
a) dla e-RPO kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa nego
kwalifikowanego certyfikatu;
b) dla SL2014 z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu
elektronicznego weryfikowanego za pomoc wa nego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto
w przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest
mo liwe, uwierzytelnianie w Centralnym Systemie Teleinformatycznym nast puje przez
wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez ten system.
Regulamin bezpiecze stwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej Centralnego
Systemu Teleinformatycznego – nale y przez to rozumie Regulamin, który okre la prawa
i obowi zki U ytkowników Systemu w zakresie bezpiecze stwa informacji, w tym ochrony danych
osobowych przetwarzanych w tym Systemie oraz zasady, zakres i warunki korzystania przez
U ytkowników z Systemu, zamieszczony na stronie internetowej IZ RPO WM;
Regulamin korzystania z Systemu e-RPO – nale y przez to rozumie dokument, który okre la
prawa i obowi zki u ytkowników systemu e-RPO, udost pniony na stronie internetowej IZ RPO
WM.
Urz dowe Po wiadczenie Odbioru” (UPO) – urz dowe po wiadczenie odbioru w rozumieniu
art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o Informatyzacji działalno ci podmiotów
realizuj cych zadania publiczne;
Kwalifikowany podpis elektroniczny - podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 12
Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewn trznym oraz uchylaj ce dyrektyw 1999/93/WE oznacza zaawansowany podpis
elektroniczny, który jest składany za pomoc kwalifikowanego urz dzenia do składania podpisu
elektronicznego i który opiera si na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego oraz
podpis elektroniczny w rozumieniu art. 131 ustawy z dnia 5 wrze nia 2016 r. o usługach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej, który weryfikowany jest za pomoc wa nego kwalifikowanego
certyfikatu.

8)

9)

Instrukcja U ytkownika B – nale y przez to rozumie dokument pn. „Centralny system
teleinformatyczny SL2014 - Podr cznik Beneficjenta” opracowany przez Departament
Koordynacji
Wdra ania
Funduszy
Unii
Europejskiej
w
Ministerstwie
Rozwoju
i zamieszczony/udost pniony na stronie internetowej IZ RPO WM. Podr cznik beneficjenta jest
instrukcj obsługi systemu SL2014. Celem dokumentu jest przybli enie funkcjonalno ci SL2014
u ytkownikom upowa nionym przez Beneficjentów.
Profil zaufany ePUAP – zgodnie z Ustaw z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno ci
podmiotów realizuj cych zadania publiczne nale y przez to rozumie zestaw informacji
identyfikuj cych i opisuj cych podmiot lub osob b d c u ytkownikiem konta na ePUAP, który
został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu okre lonego w art. 2 ww.
ustawy.
§2
Systemy informatyczne

1.

2.
3.

4.

5.

Beneficjent od daty zawarcia Umowy o dofinasowanie, Porozumienia o dofinansowaniu
lub podj cia Uchwały w sprawie podj cia decyzji o dofinansowaniu projektu zobowi zuje si do
wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania si z IZ RPO WM
zgodnie z wła ciwymi Wytycznymi tj. Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia
i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 oraz Instrukcj U ytkownika
B, o której mowa w § 1 pkt 8. Wykorzystanie SL2014 w zwi zku z obsług projektu nast puje,
z zastrze eniem ust. 2, co najmniej w zakresie:
a) wniosków o płatno (w tym wniosków o płatno po redni i ko cow );
b) harmonogramów płatno ci do 20 dnia ka dego miesi ca;
c) danych uczestników Projektu;
d) dokumentacji zwi zanej z udzielonymi zamówieniami;
e) sprawozda z monitorowania projektu w okresie trwało ci;
f) harmonogramu udzielania zamówie ;
g) danych dotycz cych osób zatrudnionych do realizacji projektu (tzw. baza personelu);
h) opisu zmian wprowadzanych do realizacji projektu;
i) wniosków o dofinansowanie/ zaktualizowanych cz ci wniosku o dofinansowanie w zakresie
w jakim b d
stanowiły zał cznik do Umowy o dofinasowanie/ Porozumienia
o dofinansowaniu/Uchwały w sprawie podj cia decyzji o dofinansowaniu;
j) innych dokumentów dotycz cych realizacji, rozliczania, kontroli i monitorowania Projektu.
Beneficjent zobowi zuje si do składania wniosków o dofinansowanie b d cych zał cznikiem do
Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowaniu wył cznie poprzez system e-RPO.
Beneficjent zobowi zuje si do składania wniosków o dofinansowanie lub zaktualizowanych
cz ci wniosków o dofinansowanie b d cych zał cznikiem do aneksu do Umowy/ Porozumienia
o dofinansowaniu lub uchwały zmieniaj cej Uchwał
w sprawie podj cia decyzji
o dofinansowaniu projektu poprzez system SL2014.
Przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 1 w formie elektronicznej nie zdejmuje
z Beneficjenta
obowi zku
przechowywania
oryginałów
dokumentów
podpisanych
i kontrasygnowanych zgodnie z wła ciwymi przepisami (wła ciwa reprezentacja) i ich
udost pniania podczas kontroli realizacji projektu. Przekazanie dokumentów przez system jest
to same ze zło eniem o wiadczenia, i Beneficjent dopełnił ww. obowi zku i dysponuje
oryginałami ka dego z przesłanych dokumentów.
Beneficjent i IZ RPO WM uznaj za prawnie wi
ce przyj te w Umowie o dofinasowanie/
Porozumieniu o dofinansowaniu/ Uchwale w sprawie podj cia decyzji o dofinansowaniu
rozwi zania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez mo liwo ci
kwestionowania skutków ich stosowania.
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Beneficjent ponosi pełn
odpowiedzialno
za u ycie zasobów SL2014 i e-RPO
przy wykorzystaniu posiadanych loginów i haseł oraz za dokumenty i informacje wprowadzone
do systemu SL2014 i wnioski o dofinansowanie zło one poprzez system e-RPO.
Beneficjent wyznacza osoby uprawnione do wykonywania w jego imieniu czynno ci zwi zanych
z realizacj Projektu i zgłasza je IZ RPO WM do pracy w SL2014 zgodnie z Procedur zgłaszania
osób uprawnionych w ramach projektu 1stanowi c zał cznik nr 4 do Wytycznych w zakresie
warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnie lub wycofanie dost pu jest dokonywane
na podstawie wniosku o nadanie/zmian /wycofanie dost pu dla osoby uprawnionej zgodnie
z zał cznikiem nr 3 do ww. Wytycznych.
Beneficjent zapewnia, e osoby, o których mowa w ust. 7, wykorzystuj profil zaufany ePUAP
lub kwalifikowany podpis elektroniczny weryfikowany za pomoc wa nego kwalifikowanego
certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynno ci dokonywanych w ramach SL2014. Beneficjent
zapewnia, e w przypadku składania wniosku o dofinansowanie poprzez system e-RPO osoby
upowa nione wykorzystuj kwalifikowany podpis elektroniczny weryfikowany za pomoc
wa nego kwalifikowanego certyfikatu.
Beneficjent zapewnia, e nie udziela dost pu do konta zało onego w ramach e-RPO
oraz SL2014 osobom nieupowa nionym.
Wszystkie dokumenty wysyłane w toku realizacji umowy za po rednictwem SL2014, powinny
zosta uwierzytelnione w formie elektronicznej. Uwierzytelnienie nie dotyczy wiadomo ci
wysyłanych w ramach wymiany informacji mi dzy Beneficjentem a Instytucj w zakresie
zwi zanym z realizacj projektu.
Dokumenty oraz wszelka korespondencja wysyłana za po rednictwem SL2014, a dotycz ca
przedmiotowego projektu uznana zostaje za skutecznie dor czon w chwili jej wpływu na konto
Beneficjenta w SL2014.
W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest
mo liwe, uwierzytelnianie nast puje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez
SL2014, gdzie jako login stosuje si :
a) w przypadku Beneficjenta krajowego PESEL danej osoby upowa nionej
b) w przypadku Beneficjenta zagranicznego adres e-mail.
W przypadku problemów technicznych zwi zanych z działaniem ePUAP Beneficjent zgłasza
zaistniały problem Administratorowi Merytorycznemu w IZ RPO WM na adres e-mail:
amiz.rpmp@malopolska.mw.gov.pl.
Beneficjent zapewnia, e wszystkie osoby, o których mowa w ust. 7, przestrzegaj Regulaminu
bezpiecze stwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej Centralnego Systemu
Teleinformatycznego o którym mowa w § 1 pkt 4, Regulaminu korzystania z Systemu e-RPO
o którym mowa w § 1 pkt 5, oraz Instrukcji U ytkownika B, o której mowa w § 1 pkt 8.
Beneficjent zobowi zuje si do ka dorazowego informowania IZ RPO WM o nieautoryzowanym
dost pie do danych Beneficjenta w e-RPO i SL2014 zgodnie z zapisami Regulaminu
bezpiecze stwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej Centralnego Systemu
Teleinformatycznego i Regulaminu korzystania z Systemu e-RPO.
W przypadku niedost pno ci SL2014 Beneficjent zgłasza zaistniały problem na adres
e-mail: amiz.rpmp@malopolska.mw.gov.pl. W przypadku niedost pno ci e-RPO Beneficjent
zgłasza zaistniały problem na adres e-mail: admin@erpo.malopolska.pl. W przypadku
potwierdzenia awarii SL2014 lub e-RPO i jej długotrwałego charakteru przez pracownika IZ RPO
WM proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucj Zarz dzaj c , jak równie
składania wniosków o dofinansowanie odbywa si drog pisemn lub inn form wskazan przez

Osoby zgłoszone nie mog posiada

wspólnego adresu poczty elektronicznej.
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IZ RPO WM. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wi
c , musi zosta
podpisana przez osoby uprawnione do składania o wiadcze w imieniu Beneficjenta2.
O usuni ciu awarii SL2014 IZ RPO WM informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany
w zgłoszeniu mailowym. Beneficjent za zobowi zuje si uzupełni dane w SL2014 w zakresie
dokumentów/wniosków o płatno itp. przekazanych drog pisemn w terminie 5 dni roboczych
od otrzymania tej informacji.
O usuni ciu awarii e-RPO IZ RPO WM informuje Beneficjenta na adresy e-mail wskazane
we wniosku o dofinasowanie, Beneficjent za zobowi zuje si uzupełni dane w e-RPO
w zakresie wniosków o dofinansowanie przekazanych drog pisemn w terminie 5 dni roboczych
od otrzymania tej informacji.
Formy pisemnej wymaga nast puj cy zakres spraw i czynno ci:
a) zmiany tre ci (zawieranie aneksów) Umowy/Uchwały/Porozumienia;
b) rozwi zanie Umowy /Uchwały/Porozumienia,
& dochodzenie zwrotu rodków od Beneficjenta, o którym mowa w Zał czniku nr 7 do umowy,
w tym prowadzenie post powania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie rodków.
Beneficjent zobowi zuje si do wykorzystywania e-RPO w procesie zmian tre ci wniosku
o dofinansowanie stanowi cego zał cznik do aneksu do umowy/uchwały/porozumienia
o dofinansowaniu projektu, zgodnie z wskazaniami IZ RPO WM. Po zaktualizowaniu tre ci
wniosku w systemie E-RPO nale y wygenerowa pdf z sum kontroln i przesła go do IZ RPO
w systemie SL2014. W ten sposób przygotowany dokument mo e stanowi zał cznik do
przygotowywanej umowy/porozumienia/uchwały.
Beneficjent zapewnia, e korzystaj c z e-RPO dochowuje nale ytej staranno ci w kwestiach
poufno ci i bezpiecze stwa, w tym pracuje na stacjach roboczych oraz ł czach internetowych
posiadaj cych odpowiedni poziom zabezpiecze .
IZ RPO WM zastrzega sobie prawo do:
1) okresowego braku dost pu do e-RPO w celach rozbudowy lub konserwacji sprz tu
po wcze niejszym poinformowaniu na stronie www, oraz przesłaniu informacji na wskazany
przez Beneficjenta adres e-mail zgodnie z zasadami okre lonymi w § 8 Regulaminu
Korzystania z Systemu e-RPO;
2) wysyłania na Konto Beneficjenta komunikatów technicznych zwi zanych z funkcjonowaniem
e-RPO oraz informacji o bie cych zmianach.
IZ RPO WM nie ponosi odpowiedzialno ci za:
1) sposób w jaki Beneficjent b dzie korzystał z systemu e-RPO, ani za jakiekolwiek wynikłe
z tego skutki, b d szkody;
2) za skutki działa oraz decyzji podejmowanych przez Beneficjenta w oparciu o dokumenty
i informacje wprowadzone do e-RPO.
Na wszelkie pytania merytoryczne dotycz ce korzystania z systemu e-RPO i SL2014, Beneficjent
ma mo liwo uzyskania odpowiedzi w Punkcie Informacyjnym FEM.

W sprawach nieuregulowanych w umowie w zakresie awarii SL 2014 obowi zuj zapisy Procedury nr 4 zał cznika nr 3 do
Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
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§1
Ilekro w niniejszym Zał czniku mowa o:
1)
2)
3)

Przerwaniu terminu – nale y przez to rozumie , e po ka dym przerwaniu termin biegnie
na nowo;
Prawie zamówie publicznych – nale y przez to rozumie ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówie publicznych;
„Zamówieniu” – nale y przez to rozumie umow odpłatn , zawart zgodnie z warunkami
wynikaj cymi z Prawa zamówie publicznych albo z umowy o dofinansowanie projektu pomi dzy
zamawiaj cym a wykonawc której przedmiotem s usługi, dostawy lub roboty budowlane
przewidziane w projekcie realizowanym w ramach RPO WM
§2
Zmiany w Projekcie

1. W projekcie mog zosta wprowadzone jedynie takie zmiany, które nie wpływaj na spełnienie
kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywn ocen projektu. Wprowadzane
zmiany musz by zgodne z wytycznymi, zapisami SZOOP, obowi zuj cymi limitami oraz
obowi zuj cymi przepisami prawa.
2. Dopuszczalne jest wprowadzenie nast puj cych zmian w Projekcie, bez konieczno ci uprzedniego
informowania IZ RPO WM:
1) przesuni cia czasowe wydatków pomi dzy latami w obr bie tego samego działania, uj tego we
wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 15 Porozumienia o dofinansowaniu, z zastrze eniem, e nie
wpływaj one na termin zako czenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 2 ust 3
Porozumienia o dofinansowaniu oraz termin osi gni cia wska ników realizacji Projektu;
2) przesuni cia pomi dzy poszczególnymi zadaniami i/lub działaniami wniosku o dofinansowanie
o którym mowa w § 1 pkt 15 Porozumienia o dofinansowaniu, polegaj ce na dostosowaniu
bud etu projektu do udzielonych zamówie , bez limitu procentowego w/w przesuni ,
z zastrze eniem, e zmianie nie ulega zakres rzeczowy projektu, dane finansowe okre lone
w § 2 ust. 9 Porozumienia o dofinansowaniu oraz z zastrze eniem zapisów ust. 9 niniejszego
dokumentu.
Powy sze zapisy stosuje si z zastrze eniem konieczno ci przestrzegania przez Beneficjenta
wytycznych, zapisów SZOOP, przepisów dot. pomocy publicznej, pomocy de minimis i limitów
obowi zuj cych dla poszczególnych typów projektów. Jednocze nie IZ RPO WM zastrzega, e
ocena kwalifikowalno ci wydatków podlegaj cych tego typu zmianom dokonywana jest na ka dym
etapie realizacji projektu.
3. Zmiany w Projekcie, które nie zostały wyszczególnione w ust. 2 niniejszego dokumentu, Beneficjent
zgłasza Instytucji Zarz dzaj cej RPO WM przed ich wprowadzeniem i nie pó niej ni 30 dni przed
planowanym zako czeniem realizacji Projektu. IZ RPO WM mo e wyrazi sprzeciw w stosunku
do planowanych zmian w ci gu 60 dni od dnia ich zgłoszenia.
4. Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM mo e zmieni termin zako czenia realizacji Projektu, okre lony
w § 2 ust. 3 Porozumienia o dofinansowaniu, na uzasadniony wniosek Beneficjenta. Zmiana daty
zako czenia realizacji projektu wymaga sporz dzenia aneksu do Porozumienia o dofinansowaniu.
5. Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM mo e zmieni termin rozpocz cia realizacji, wskazany we
wniosku o dofinansowanie, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, z zastrze eniem zgodno ci ww.
zmiany z przepisami pomocy/pomocy de minimis. Zmiana daty rozpocz cia realizacji Projektu nie
wymaga sporz dzenia aneksu do Porozumienia o dofinansowaniu.
6. W razie wyst pienia niezale nych od Beneficjenta okoliczno ci powoduj cych konieczno
wprowadzenia zmian do Projektu pó niej ni 30 dni przed planowanym zako czeniem realizacji
projektu, Beneficjent jest zobowi zany do ich zgłoszenia przed terminem o którym mowa w § 2 ust.
3 Porozumienia o dofinansowaniu. IZ RPO WM przedstawia swoje stanowisko wzgl dem
zgłoszonych zmian.
7. Zmiana tre ci zał czników, z wył czeniem tre ci zał cznika nr 2 do Porozumienia (w zakresie tre ci
punktu H.1,H.2 i I wniosku oraz w innych przypadkach które IZ RPO WM uzna za konieczne) co do

zasady nie wymaga zmiany Porozumienia o dofinansowaniu. W przypadku, gdyby wprowadzane
zmiany w opinii IZ RPO WM wymagały zawarcia aneksu Beneficjent zostanie o tym poinformowany.
8. W przypadku zmian, dotycz cych ka dego zakładanego do osi gni cia produktu realizacji Projektu,
które przekraczaj 50% jego warto ci okre lonej w wniosku aplikacyjnym stanowi cym zał cznik
do Porozumienia o dofinansowaniu Projekt mo e podlega powtórnej ocenie. Decyzj w tej kwestii
podejmuje IZ RPO WM.
9. Beneficjent jest zobowi zany do niezwłocznego informowania IZ RPO WM o wygenerowanych
oszcz dno ciach, w tym oszcz dno ciach poprzetargowych, maj c na wzgl dzie nast puj ce
zasady:
1) W przypadku gdy po rozstrzygni ciu post powania o udzielenie zamówienia suma warto ci
wydatków obj tych tym post powaniem ulegnie zmniejszeniu w stosunku do sumy warto ci
tych wydatków okre lonych we wniosku stanowi cym zał cznik nr 2 do Porozumienia o
dofinansowaniu, IZ RPO WM na wniosek Beneficjenta oraz po przeprowadzonej analizie, mo e
wstrzyma zmniejszenie wysoko ci dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 9 Porozumienia
o dofinansowaniu, do czasu rozstrzygni cia ostatniego post powania o udzielenie zamówienia
w ramach Projektu obejmuj cego inne wydatki.
2) W przypadku wygenerowania oszcz dno ci Beneficjent mo e wyst pi do IZ RPO WM
z wnioskiem o wprowadzenie do Projektu nowych elementów. IZ RPO WM dokonuje analizy
w tym zakresie i mo e wyrazi zgod na wprowadzenie nowych elementów do Projektu do
wysoko ci 5% warto ci kosztów kwalifikowalnych wskazanych w Porozumieniu
o dofinansowaniu1, z zastrze eniem projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WM w ramach
trybu pozakonkursowego. W przypadku tego typu projektów dopuszczalne jest zwi kszenie
powy szego pułapu procentowego, po dokonaniu analizy zasadno ci tego typu zmiany przez
IZ RPO WM.
3)
rodki wygenerowane na skutek rezygnacji z realizacji cz ci zakresu rzeczowego w ramach
kosztów kwalifikowanych, w przypadku, gdy nie jest on realizowany w ramach kosztów
niekwalifikowanych, ze rodków własnych Beneficjenta, nie s traktowane jako oszcz dno .
Powy sze zapisy stosuje si z zastrze eniem konieczno ci przestrzegania przez Beneficjenta
wytycznych, zapisów SZOOP, przepisów dot. pomocy publicznej, pomocy de minimis i limitów
obowi zuj cych dla poszczególnych typów projektów.
10. W przypadku wygenerowania oszcz dno ci na wniosek Beneficjenta, za zgod IZ RPO WM
dopuszczalne jest wprowadzenie do Projektu:
1) nowych elementów, wynikaj cych ze zmian w przepisach prawnych, które s niezb dne
do osi gni cia celów Projektu oraz wska ników realizacji;
2) zmian dotycz cych parametrów technicznych inwestycji, które maj na celu zachowanie
lub popraw rezultatów i zało e Projektu;
3) zmian ilo ci podstawowych elementów, które same w sobie nie stanowi celu projektu i zostały
przewidziane we wniosku o dofinansowanie stanowi cym zał cznik do Porozumienia
o dofinansowaniu, z zastrze eniem, e zmiana jest niezb dna do prawidłowej realizacji
i uzasadniona z punktu widzenia merytorycznej realizacji projektu.
4) zamiany jednych elementów na inne o podobnych funkcjach przy zało eniu e zmianie nie
ulegnie cel projektu oraz planowane do osi gni cia wska niki, np. zmiana aran acji
pomieszczenia, zmiana elementów tworz cych system informatyczny. W przypadku o którym
mowa w niniejszym ust pie Beneficjent jest zobowi zany do zło enia o wiadczenia, e cel
projektu nie uległ zmianie, funkcjonalno wymienionych elementów jest podobna, a zmiana
jest niezb dna do prawidłowej realizacji,
5) wydatków poniesionych w zwi zku z zamówieniami dodatkowymi na roboty dodatkowe oraz
uzupełniaj ce, zgodnie z art. 67 i art. 144 ustawy o prawie zamówie publicznych, z
zastrze eniem, e s one uzasadnione i niezb dne do prawidłowej realizacji i stanowi nie

1

Zapis odnosi si do pierwotnej warto ci kosztów kwalifikowanych wskazanych w Porozumieniu, którego tre
zmieniona poprzez zawarcie aneksu .

nie została
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wi cej ni
5% wydatków kwalifikowanych projektu wskazanych w Porozumieniu
o dofinansowaniu projektu2.
W przypadkach okre lonych w ust. 10 z wył czeniem pkt. 5 nie stosuje si limitu 5% warto ci
kosztów kwalifikowalnych wskazanych w Porozumieniu o dofinansowaniu, o którym mowa w ust.9
pkt 2. Powy sze zapisy stosuje si z zastrze eniem zgodno ci z zapisami wytycznych, SZOOP,
przepisów dot. pomocy publicznej/ pomocy de minimis oraz z limitami obowi zuj cymi dla
poszczególnych typów projektów.
Zmiany w projekcie nie mog prowadzi do zwi kszenia dofinansowania okre lonego
w § 2 ust. 9 Porozumienia o dofinansowaniu, z zastrze eniem ust. 12.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM, na podstawie
podj tej przez siebie decyzji i w okre lonych warunkach, mo e zwi kszy dofinansowanie,
o którym mowa w § 2 ust. 9 Porozumienia o dofinansowaniu, z zastrze eniem zachowania
zgodno ci z przepisami prawa i wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 17. W tym przypadku
zawierany jest z Beneficjentem aneks do Porozumienia o dofinansowaniu. Zwi kszenie
dofinansowania nie jest mo liwe dla projektów obj tych pomoc , je eli spowodowałoby naruszenie
zasad dotycz cych udzielania pomocy i zasad okre lonych przez IZ RPO WM.
W przypadkach uzasadnionych konieczno ci zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji
projektu, za zgod , IZ RPO WM, mo e nast pi zmiana Partnera, o ile zachowane zostan
przepisy obowi zuj ce w zakresie jego wyboru.
W ramach zmian wprowadzanych do realizacji projektu nie jest mo liwe:
1) wprowadzanie kosztów po rednich do bud etu projektu oraz zmiana sposobu ich rozliczania
po podpisaniu Porozumienia o dofinansowaniu,
2) przesuwanie wygenerowanych oszcz dno ci pomi dzy kosztami bezpo rednimi i po rednimi.
Kwalifikowalno

15.

16.

17.

18.
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podatku VAT

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami s podmioty wykonuj ce samodzielnie
działalno gospodarcz , bez wzgl du na cel i rezultat tej działalno ci. Za podatników nie uznaje
si organów władzy publicznej oraz urz dów obsługuj cych te organy w zakresie realizowanych
zada , nało onych odr bnymi przepisami prawa, z wył czeniem czynno ci wykonywanych na
podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT). W zwi zku z tym,
prawo do obni enia VAT nale nego o VAT naliczony b dzie przysługiwało podmiotom
dokonuj cym zakupów towarów i usług finansowanych ze rodków pochodz cych z funduszy
strukturalnych, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT przez podatników
posiadaj cych status podatnika czynnego w rozumieniu art. 96 ustawy o VAT.
Podatek od towarów i usług mo e zosta uznany za kwalifikowalny (w cało ci/w cz ci) w ramach
projektu tylko wtedy, gdy Beneficjent oraz ka dy inny zaanga owany w realizacj /eksploatacj
projektu podmiot nie mo e odzyska kosztu podatku VAT (nie ma prawnej mo liwo ci jego
odzyskania).
Mo liwo
odzyskania podatku VAT rozpatruje si na podstawie polskich przepisów
podatkowych, ale tak e w oparciu o orzeczenia s dów administracyjnych, wyroki Trybunału
Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej oraz stanowiska Komisji Europejskiej.
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikom VAT przysługuje prawo do obni enia kwoty
podatku nale nego o kwot podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary lub usługi
wykorzystywane s do wykonywania czynno ci opodatkowanych. Przepis zawarty w art. 88
ustawy o VAT zawiera katalog przypadków, kiedy podatnikowi VAT nie przysługuje prawo do
odliczenia podatku naliczonego. W tych przypadkach podatku nie mo na odliczy nawet
wówczas, gdy dany zakup jest bezpo rednio zwi zany z czynno ciami podlegaj cymi
opodatkowaniu, tym samym VAT mo e stanowi wówczas wydatek kwalifikowalny. W zwi zku
z powy szym, przepisy ustawy o VAT stanowi , i prawo do odliczenia podatku naliczonego
przysługuje Beneficjentowi jedynie w przypadku, kiedy spełnione zostan jednocze nie
nast puj ce dwa warunki: Beneficjent jest podatnikiem VAT oraz zakupione przez Beneficjenta
towary i usługi wykorzystywane s
przez beneficjenta do wykonywania czynno ci

Zapis odnosi si do pierwotnej warto ci kosztów kwalifikowanych wskazanych w Porozumieniu, którego tre
zmieniona poprzez zawarcie aneksu .

nie została

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

opodatkowanych. Tym samym, je li nie jest spełniony jeden z wymienionych warunków, wówczas
VAT zawarty w dokonywanych przez Beneficjenta zakupach b dzie stanowił wydatek
kwalifikowalny.
Podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których Beneficjent odlicza ten podatek cz ciowo
według proporcji ustalonej zgodnie z wła ciwymi przepisami ustawy o VAT, jest kwalifikowalny
w cz ci, która nie mo e zosta odzyskana z bud etu krajowego.
W sytuacji gdy rzeczywisty współczynnik proporcji ustalony za dany rok jest wy szy ni
współczynnik proporcji prognozowany, oznacza to, e Beneficjent ma prawo do odzyskania
z bud etu pa stwa podatku VAT w wysoko ci wy szej ni pierwotnie zaplanował. W takiej sytuacji
gdy zwi ksza si poziom VAT-u niekwalifikowalnego w projekcie Beneficjent b dzie zobowi zany
do zwrotu rodków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległo ci podatkowych.
W sytuacji gdy rzeczywisty współczynnik proporcji ustalony za dany rok jest ni szy ni
współczynnik proporcji prognozowany, oznacza to, e Beneficjent ma prawo do odzyskania
z bud etu pa stwa podatku VAT w wysoko ci ni szej ni pierwotnie zaplanował. W takiej sytuacji
jednak e Beneficjent nie ma mo liwo ci zwi kszenia poziomu wydatków kwalifikowanych
w projekcie ze wzgl du na zmian współczynnika proporcji i kwalifikowalny podatek VAT
w projekcie pozostaje na dotychczasowym poziomie.
Dopuszcza si sytuacj , w której VAT b dzie kwalifikowalny jedynie dla cz ci projektu.
W takiej sytuacji Beneficient jest zobowi zany zapewni przejrzysty system rozliczania projektu,
tak aby nie było w tpliwo ci w jakiej cz ci oraz w jakim zakresie VAT mo e by uznany za
kwalifikowalny.
Je li w trakcie realizacji projektu zostan wygenerowane oszcz dno ci w bud ecie projektu, nie
ma mo liwo ci ich przeniesienia na ewentualny wzrost współczynnika proporcji/preproporcji VAT,
na podstawie którego rozliczane s wydatki w projekcie.
Je li w trakcie realizacji projektu rozliczanego według struktury nast pi spadek współczynnika
proporcji/preproporcji w zakresie podatku VAT uj tego w kosztach kwalifikowalnych, rodki w ten
sposób uwolnione nie s traktowane jako oszcz dno ci w projekcie.
W sytuacji gdy, w trakcie trwania realizacji projektu, w którym podatek VAT stanowi koszt
kwalifikowalny w cało ci, nast pi zmiana kwalifikowalno ci podatku VAT w ten sposób, e
ustalona zostanie struktura, uwolnione w ten sposób rodki nie stanowi oszcz dno ci
w projekcie.
Za ustalenie prawidłowej kwalifikowalno ci podatku VAT odpowiada Beneficjent.
W ka dym przypadku, gdy zachodzi konieczno zwrotu podatku VAT, który stał si kosztem
niekwalifikowalnym w projekcie, ww. zwrot odbywa si na zasadach okre lonych w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. wraz z odsetkami w wysoko ci okre lonej jak dla
zaległo ci podatkowych liczonymi od dnia przekazania rodków). Niniejszy punkt ma
zastosowanie na etapie zarówno realizacji, kontroli jak i trwało ci projektu.
§3
Zasady przekazywania dofinansowania – ogólne

1.

2.

Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM upowa nia Beneficjenta do wystawiania i przekazywania do
Banku Gospodarstwa Krajowego zlece płatno ci, o których mowa w § 1 pkt 14 Porozumienia
o dofinansowaniu. Warunkiem dokonania płatno ci jest wystawienie przez Beneficjenta zlecenia
płatno ci oraz zgoda dysponenta cz ci bud etowej. Beneficjent jest upowa niony do wystawiania
zlece płatno ci do kwoty, o której mowa w § 2 ust 9 Porozumienia o dofinansowaniu. rodki b d
przekazywane z cz ci zapisanej w ustawie bud etowej dla wła ciwego dla Beneficjenta
dysponenta cz ci bud etowej. Beneficjent jest zobowi zany zawrze z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego umow o wiadczenie usług w zakresie obsługi zlece płatno ci. IZ RPO WM nie ponosi
odpowiedzialno ci za opó nienie lub brak przekazania rodków przez Bank Gospodarstwa
Krajowego.
Wniosek o płatno , o którym mowa w ust.10, w tym wniosek o zaliczk dotycz cy wydatków
podlegaj cych kontroli post powa o udzielenie zamówie powinien by zło ony po zako czeniu
kontroli przez IZ RPO WM. Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM zastrzega sobie mo liwo
odst pienia od stosowania powy szej zasady.

3.

Dofinansowanie mo e by po wiadczone jedynie w przypadku wydatków poniesionych w ramach
post powa o udzielenie zamówie , o których mowa w § 1 pkt 3 niniejszego dokumentu, które
zostały skontrolowane w zakresie prawidłowo ci przeprowadzania wła ciwych procedur
dotycz cych udzielania zamówie . Wobec powy szego Beneficjent powinien składa do
po wiadczenia wnioskiem o płatno tylko te wydatki, które poniesiono w ramach zweryfikowanych
post powa o udzielenie zamówie . Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM zastrzega sobie mo liwo
odst pienia od stosowania powy szej zasady.
4. Wyj tek stanowi wydatki o szacunkowej warto ci poni ej 20 ty . netto, które zostały poniesione
na podstawie wewn trznych procedur/regulacji Beneficjenta dotycz cych wyboru wykonawcy
zadania, obowi zuj cych w jednostce. W przypadku rozliczania tego typu wydatków Instytucja
Zarz dzaj ca RPO WM nie dokonuje weryfikacji prawidłowo ci przeprowadzonych procedur.
Jednocze nie do wniosku o płatno Beneficjent jest zobowi zany doł czy O wiadczenie dot.
Zamówie poni ej 20 ty , którego wzór zamieszczono w Zał czniku nr 1a do niniejszego
dokumentu.
5. Kwota dofinansowania pojedynczego dokumentu ksi gowego obliczana jest zgodnie z procentem
dofinansowania okre lonym dla zadania we wniosku o dofinansowanie stanowi cym Zał cznik nr
2 do Porozumienia o dofinansowaniu, tak e w sytuacji gdy danym dokumentem ksi gowym
rozliczane s wydatki poniesione w ramach kilku działa / zada w projekcie. Instytucja
Zarz dzaj ca RPO WM zastrzega sobie mo liwo odst pienia od stosowania powy szej zasady.
6. Niezale nie od zapisów ust. 5 obliczenie kwoty dofinansowania niezgodnie z procentem
dofinansowania okre lonym dla zadania we wniosku o dofinansowanie dopuszczalne jest za zgod
IZ RPO WM w przypadku rozliczania wydatków dla których niemo liwe jest pomniejszenie
wysoko ci rodków finansowych wskazanych przez Beneficjenta na pokrycie kosztów jego
poniesienia np. dotacje celowe.
7. Rozpocz ciem kwalifikowalno ci wydatków jest data 01.01.2014r., z wył czeniem projektów
obj tych pomoc publiczn / pomoc de minimis, gdzie kwalifikowalno wydatków okre lona jest
zgodnie z wła ciwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, obowi zuj cymi na dzie
udzielania wsparcia. Kwalifikowalno wydatków, które zostały poniesione przed rozpocz ciem
realizacji projektu, wskazanym we wniosku o dofinansowanie ka dorazowo jest weryfikowana w
kontek cie warunków okre laj cych przyznanie dofinansowania.
8. Na wniosek Beneficjenta IZ RPO WM mo e uzna za kwalifikowalne wydatki poniesione
po dacie wskazanej w § 2 ust. 3 Porozumienia o dofinansowaniu, pod warunkiem, e wydatki te
odnosz si do okresu realizacji Projektu, zostan poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz
Beneficjent przedstawi je do rozliczenia we wniosku o płatno ko cow wraz z uzasadnieniem.
9. Dofinansowanie na wydatki:
- zwi zane z robotami budowlanymi obj tymi pozwoleniami na budow / zezwoleniami na
Realizacj Inwestycji Drogowych, zgłoszeniami robót budowlanych, mo e zosta po wiadczone
po przedstawieniu ostatecznych pozwole na budow / zezwole na Realizacj Inwestycji
Drogowych, zgłosze robót budowlanych wraz z o wiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu. 3
Wyj tek dotyczy projektów które zakładaj realizacj inwestycji na podstawie zezwole na
realizacj inwestycji Drogowych (ZRiD), którym nadano rygor natychmiastowej wykonalno ci i
regulamin konkursu dopuszczał pó niejsze dostarczenie ww. dokumentów. W tym przypadku
ostateczne zezwolenie na realizacj inwestycji Drogowych (ZRiD) nale y przedło y najpó niej
wraz z ko cowym wnioskiem o płatno .
- zwi zane z robotami prowadzonymi na gruntach Skarbu Pa stwa, b d cych w administracji
Pa stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, mo e zosta wypłacone po przedstawieniu
prawa do dysponowania nieruchomo ci na cele realizacji projektu obejmuj cego okres realizacji
oraz trwało ci projektu.
10. Beneficjent wnioskuje o po wiadczenie wysoko ci i prawidłowo ci poniesionych wydatków poprzez
wniosek o płatno , którego wzór oraz zasady sporz dzania zostały okre lone w wytycznych, o
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Nie dotyczy inwestycji realizowanych w ramach trybu zaprojektuj i wybuduj, gdzie wymagane dokumenty Beneficjent przedkłada
niezwłocznie po ich uzyskaniu, nie pó niej ni z ko cowym wnioskiem o płatno

których mowa w § 1 pkt 17 Porozumienia o dofinansowaniu. Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM
dokonuje weryfikacji i zatwierdzenia wniosku o płatno .
11. Beneficjent składa do Instytucji Zarz dzaj cej RPO WM wniosek o płatno , o którym mowa
w ust. 10, nie rzadziej ni raz na trzy miesi ce bior c pod uwag dat podpisania niniejszego
Porozumienia w przypadku pierwszego wniosku o płatno oraz dat zło enia ostatniego wniosku
o płatno i nie cz ciej ni raz w miesi cu W przypadku projektów dla których termin rozpocz cia
realizacji wypada pó niej ni data podpisania Porozumienia o dofinansowaniu termin trzech
miesi cy liczony jest od dnia rozpocz cia realizacji projektu. W uzasadnionych przypadkach
Beneficjent mo e zło y wniosek o płatno cz ciej ni raz w miesi cu b d rzadziej ni raz na
trzy miesi ce. Wydaj c zgod na wydłu enie terminu na zło enie wniosku o płatno Instytucja
Zarz dzaj ca RPO WM mo e zobowi za Beneficjenta do przedstawienia dodatkowych informacji
o post pie rzeczowo-finansowym Projektu.
12. Wydatki poniesione przed podpisaniem Porozumienia o dofinansowaniu winny by uj te we
wniosku o płatno
przekazywanym Instytucji Zarz dzaj cej RPO WM w terminie do trzech
miesi cy od dnia podpisania Porozumienia o dofinansowaniu.
13. W przypadkach w których jest to mo liwe zaleca si przedkładanie wniosków o płatno
rozliczaj cych wydatki kwalifikowane o warto ci nie mniejszej ni 100 000 PLN.
14. Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM, na pro b Beneficjenta mo e wycofa wcze niej zło ony
wniosek o płatno . Wniosek wycofany traktowany jest jak wniosek niezło ony.
15. Przekazanie dofinansowania odbywa si na podstawie po wiadczonych przez IZ RPO WM
wniosków o płatno po redni i ko cow .
16. W przypadku wsparcia stanowi cego pomoc publiczn / pomoc de minimis, udzielan w ramach
realizacji programu, maj zastosowanie wszelkie wła ciwe przepisy prawa wspólnotowego
i krajowego dotycz ce zasad udzielania tej pomocy, obowi zuj ce w momencie udzielania
wsparcia, tj. podpisania Porozumienia o dofinansowaniu.
17. Beneficjent składa wniosek o płatno w systemie informatycznym SL2014 wraz z wymaganymi
zał cznikami okre lonymi w Zał czniku nr 1a do niniejszego dokumentu.
18. Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM zastrzega sobie mo liwo weryfikacji zło onego wniosku o
płatno na podstawie metodologii doboru próby, z zastrze eniem, e Beneficjent jest zobowi zany
do zał czenia do wniosku o płatno wszystkich dokumentów zgodnie ze wskazaniami wytycznych
oraz Porozumienia o dofinansowaniu.
19. Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM po dokonaniu weryfikacji zło onego przez Beneficjenta wniosku
o płatno , o którym mowa w ust. 10, spełniaj cego wymogi formalne i merytoryczne okre lone w
wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 17 Porozumienia, po wiadczeniu wysoko ci i prawidłowo ci
poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim uj tych przekazuje Beneficjentowi informacj
w tym zakresie. W przypadku wyst pienia rozbie no ci mi dzy kwot wnioskowan przez
Beneficjenta we wniosku o płatno
a wysoko ci dokonanego po wiadczenia, Instytucja
Zarz dzaj ca RPO WM zał cza do informacji uzasadnienie. W przypadku wyst pienia
nieprawidłowo ci zastosowanie maj zapisy Zał cznika nr 7 do Porozumienia o dofinansowaniu.
20. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w zło onym wniosku
o płatno , które nie wpływaj na kwalifikowalno wydatków, Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM
mo e dokona uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatno , o czym informuje Beneficjenta,
lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatno
lub do zło enia
dodatkowych wyja nie w wyznaczonym terminie.
21. Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM nie mo e poprawia lub uzupełnia :
1) zestawienia dokumentów potwierdzaj cych poniesione wydatki obj te wnioskiem,
o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych,
2) zał czonych do wniosku o płatno dokumentów potwierdzaj cych poniesione wydatki, o ile nie
dotyczy to oczywistych omyłek w opisie zał czonych kserokopii dokumentów.
22. Po wiadczenie wydatków dokonywane b dzie nie pó niej ni 90 dni, licz c od dnia przedło enia
przez Beneficjenta wniosku o płatno , z zastrze eniem zapisów ust. 23 niniejszego paragrafu.
23. Bieg terminu po wiadczenia, o którym mowa w ust. 22 mo e zosta przerwany przez Instytucj
Zarz dzaj c RPO WM w jednym z poni szych przypadków:

kwota uj ta we wniosku o płatno jest nienale na lub nie zostały przedło one kompletne
i odpowiednie dokumenty potwierdzaj ce prawidłowo poniesionych wydatków;
2) wszcz to czynno ci zwi zane z ewentualnymi nieprawidłowo ciami maj cymi wpływ
na przedstawione do rozliczenia wydatki.
Beneficjent jest informowany o przerwaniu terminu po wiadczenia płatno ci i o jego przyczynach.
1)

Wniosek o płatno

ko cow

24. Wniosek o płatno ko cow nale y zło y w terminie do 30 dni od dnia zako czenia realizacji
Projektu, o którym mowa w § 2 ust. 3 Porozumienia o dofinansowaniu.
25. Wniosek o płatno ko cow nale y zło y wraz z nast puj cymi dokumentami:
1) pozwoleniem na u ytkowanie/ zawiadomieniem o zako czeniu budowy wraz z za wiadczeniem
wła ciwego inspektora nadzoru budowlanego o niewniesieniu sprzeciwu (je li dotyczy);
2) potwierdzaj cymi prawo do dysponowania nieruchomo ci /ami w okresie trwało ci projektu
(je li dotyczy)4.
W przypadku braku przedmiotowych dokumentów maj zastosowanie zapisy ust. 23.
26. Instytucja Zarz dzaj ca RPO WM na etapie po wiadczania wniosku o płatno ko cow dokonuje
weryfikacji poziomu dofinansowania w po wiadczonych ju wydatkach przy zachowaniu
wła ciwych proporcji, tak by na koniec realizacji Projektu kwota wypłacona była zgodna
z zało onym poziomem dofinansowania okre lonym w § 2 ust. 9 Porozumienia o dofinansowaniu.
27. Po wiadczenie wydatków, które co do zasady powinno wynosi 10%5 ł cznej kwoty, o której mowa
w § 2 ust. 9 Porozumienia, nast puje po:
1) po wiadczeniu przez Instytucj Zarz dzaj c RPO WM ostatniego wniosku o płatno ;
2) zako czeniu przez Instytucj Zarz dzaj c RPO WM wszystkich czynno ci kontrolnych
Projektu, w celu stwierdzenia zrealizowania Projektu zgodnie z niniejszym Porozumieniem,
wnioskiem o dofinansowanie Projektu, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego,
zasadami Programu oraz stwierdzenia osi gni cia zakładanych produktów i rezultatów
realizacji Projektu;
3) potwierdzeniu przez Instytucj Zarz dzaj c RPO WM w informacji pokontrolnej prawidłowej
realizacji Projektu lub usuni cia nieprawidłowo ci, je li dotyczy;
§4
Generowanie dochodu
1.
2.

4

W zakresie monitorowania dochodu w Projekcie Beneficjent jest zobowi zany do stosowania
wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 17 Porozumienia o dofinanswoaniu.
Beneficjent ma obowi zek wykazywania IZ RPO WM dochodów, które powstaj w zwi zku
z realizacj Projektu, zgodnie z zapisami ww. wytycznych oraz zgodnie z poni szymi zasadami:
1) W przypadku Projektu spełniaj cego przesłanki art. 61 ust. 3 lit. b Rozporz dzenia ogólnego, to
jest projektu dla którego poziom dofinansowania okre lono w oparciu o metod luki
w finansowaniu, Beneficjent ma obowi zek monitorowania dochodu osi gni tego w trakcie
realizacji Projektu. W przypadku tego typu Projektu wydatki kwalifikowalne s pomniejszane
o dochód, który nie został wzi ty pod uwag w momencie wyboru Projektu do dofinansowania.
Beneficjent pomniejsza wydatki kwalifikowalne Projektu o uzyskany dochód, nie pó niej jednak
ni we wniosku o płatno ko cow . W przypadku gdy nie wszystkie koszty inwestycji s
kwalifikowalne, dochód zostaje przyporz dkowany proporcjonalnie do kwalifikowalnych
i niekwalifikowalnych cz ci kosztu inwestycji.
2) W przypadku Projektu spełniaj cego przesłanki art. 65 ust. 8 Rozporz dzenia ogólnego, to jest
projektu generuj cego dochód w trakcie realizacji Projektu, dla którego poziom dofinansowania
okre lono w oparciu o zasady ogólne, Beneficjent ma obowi zek monitorowania dochodu
jedynie w odniesieniu do tego okresu. W przypadku tego typu projektu wydatki kwalifikowalne

Dotyczy projektów wybranych w konkursach dla których regulamin dopuszczał pó niejsze dostarczenie dokumentów
potwierdzaj cych dysponowanie nieruchomo ci
5
W przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziała 6.1.2, 6.1.3 Typ B i 6.2 Typ C – 20%.

3.

s pomniejszane o dochód, który nie został wzi ty pod uwag w momencie wyboru Projektu do
dofinansowania. Beneficjent pomniejsza wydatki kwalifikowalne Projektu o uzyskany dochód,
nie pó niej jednak ni we wniosku o płatno ko cow . W przypadku gdy nie wszystkie koszty
inwestycji s
kwalifikowalne, dochód zostaje przyporz dkowany proporcjonalnie do
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych cz ci kosztu inwestycji.
3) W przypadku Projektu spełniaj cego przesłanki art. 61 ust. 6 Rozporz dzenia ogólnego, to jest
projektu generuj cego dochód, dla którego nie mo na obiektywnie okre li przychodu
z wyprzedzeniem w momencie wyboru Projektu, Beneficjent ma obowi zek monitorowania
dochodu generowanego w fazie operacyjnej. Dochód wygenerowany w okresie do 3 lat
od zako czenia projektu (zamkni cia fazy inwestycyjnej) lub do terminu na zło enie
dokumentów dotycz cych zamkni cia Programu okre lonego w przepisach dotycz cych EFRR,
w zale no ci od tego, który termin nast pi wcze niej, nale y zwróci w terminie wskazanym
przez IZ RPO WM.
W przypadku Projektu spełniaj cego przesłanki art. 61 ust. 3 pkt a) lub art. 61 ust. 5
Rozporz dzenia ogólnego, dla którego poziom dofinansowania okre lono poprzez zastosowanie
zryczałtowanych procentowych stawek dochodu, cało dochodów wygenerowanych w czasie
realizacji Projektu (w fazie inwestycyjnej) i po zako czeniu realizacji Projektu (w fazie operacyjnej)
uznaje si za uwzgl dnione poprzez zastosowanie stawki zryczałtowanej. Beneficjent nie ma
obowi zku monitorowania dochodu w tym przypadku.
§5
Wydatki specyficzne

1.

W przypadku rozliczania kosztów po rednich obowi zuj nast puj ce zasady:
1) Maksymalny poziom kosztów po rednich rozliczanych zgodnie ze stawk

ryczałtow
jest okre lony we wniosku o dofinansowanie, stanowi cym zał cznik nr 2 do niniejszego
Porozumienia. Przyj ty sposób rozliczenia kosztów po rednich pozostaje niezmienny od
momentu zawarcia Porozumienia o dofinansowaniu.
2) Zatwierdzona przez IZ RPO WM na etapie wyboru wysoko stawki ryczałtowej jest niezmienna
od momentu zawarcia Porozumienia o dofinansowaniu.
3) Wysoko
kosztów po rednich jest rozliczana zgodnie z ustalon stawk ryczałtow i jest
uzale niona od wysoko ci po wiadczonych bezpo rednich kosztów kwalifikowalnych Projektu,
uj tych w danym wniosku o płatno .
4) Ostateczna wysoko
kosztów po rednich Projektu zostanie potwierdzona na etapie
po wiadczania wniosku o płatno ko cow .
5) Wydatki rozliczone zgodnie ze stawk ryczałtow s traktowane jako wydatki faktycznie
poniesione. Beneficjent nie ma obowi zku gromadzenia ani opisywania dokumentów
ksi gowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków. Beneficjent nie ma
obowi zku ujmowania kosztów po rednich rozliczanych stawk ryczałtow w wyodr bnionej
ewidencji ksi gowej projektu.
6) W przypadku obni enia wysoko ci bezpo rednich kosztów kwalifikowanych (korekty,
pomniejszenia) koszty po rednie ulegaj proporcjonalnemu zmniejszeniu.
2.
W sytuacji gdy Beneficjent rozlicza si z Wykonawc za pomoc zaliczek, ich przedło enie do
po wiadczenia jest mo liwe wył cznie razem z ko cowym dokumentem ksi gowym potwierdzaj cym
realizacj zakresu rzeczowego obj tego zaliczkami.
3.
Po wiadczanie wydatków w postaci prawnie skutecznego zło enia depozytu sadowego
rodków pieni nych jest mo liwe po warunkiem uzyskania akceptacji ze strony IZ RPO WM.
W przedmiotowym przypadku zawierany jest z Beneficjentem aneks do Porozumienia o dofinansowaniu
który okre la szczegółowe warunki po wiadczenia oraz monitorowania tego wydatku w okresie oraz po
zako czeniu realizacji.
4.
Niezale nie od warto ci umowy z wykonawc , co do zasady konieczne jest jej pisemne
zawarcie, aby wydatek mógł zosta uznany za kwalifikowalny.
§6
Dokumentacja oraz wzory dokumentów

1.
Beneficjent przedstawia do po wiadczenia wydatki co najmniej na podstawie dokumentacji
wymienionej w wykazie dokumentów zawartym w Zał czniku nr 1a do niniejszego dokumentu.
2.
Dokumentacja dotycz c rozliczenia wydatków składana jest do wniosku o płatno
przez
podmiot ponosz cy wydatki w projekcie, za wyj tkiem ust. 3.
3.
W przypadku, gdy podmiot zaanga owany w realizacj projektu ponosi jedynie koszty po rednie
rozliczane stawk ryczałtow , zobowi zany jest jedynie do zło enia o wiadczenia o braku podwójnego
finansowania oraz o wiadczenia o braku sfinansowania ze rodków zaliczki wydatków poniesionych z
refundacji .
4.
Za wiadczenia stanowi ce zał cznik do wniosku o płatno s wa ne przez trzy miesi ce od
daty ich wystawienia.

Zał cznik nr 1a do Zał cznika nr 6 do Umowy o dofinansowanie/ Uchwały w sprawie podj cia decyzji o dofinansowaniu/ Porozumienia o dofinansowanie

L.P.

1.

2.

DOKUMENT

CHARAKTERYSTYKA

O wiadczenie o braku podwójnego finansowania
(wzór nr 1)
O wiadczenia o zobowi zaniu si do informowania o
otrzymaniu dokumentów ksi gowych koryguj cych
(wzór nr 2)

3.

O wiadczenie dotycz ce prowadzenia wyodr bnionej
ewidencji ksi gowej

4.

Potwierdzenie numeru rachunku bankowego

o kwalifikowalno ci

• zał cznik powinien by składany do ka dego wniosku o płatno , w którym rozliczane s wydatki
z kwalifikowalnym podatkiem VAT (o wiadczenie nie dotyczy kosztów po rednich rozliczanych
ryczałtem);
• w o wiadczeniu nale y wskaza podstaw prawn oraz warto struktury (je eli podatek VAT
stanowi w cz ci koszt kwalifikowalny);

5.

O wiadczenie
podatku VAT

6.

O wiadczenie
beneficjenta
przewiduj cego
wykorzystanie/niewykorzystanie
towarów
i usług
zakupionych w celu realizacji projektu do wykonywania
czynno ci opodatkowanych, w zwi zku z którymi
przysługuje beneficjentowi prawo do odliczenia
podatku VAT

zał cznik powinien by składany do ka dego wniosku o płatno , w którym rozliczane s wydatki z
kwalifikowalnym podatkiem VAT (o wiadczenie nie dotyczy kosztów po rednich rozliczanych
ryczałtem);

Indywidualna Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej
(je eli beneficjent tak posiada)

• dokument powinien by przedstawiony do pierwszego wniosku o płatno rozliczaj cego wydatki
kwalifikowalne w projekcie lub do wniosku kolejnego, je eli na dzie składania pierwszego
wniosku beneficjent jej nie posiada;
przedstawienie tego dokumentu zobowi zuje do składania w ka dym kolejny wniosku o płatno

7.

beneficjenta

zał cznik powinien by składany do ka dego wniosku o płatno rozliczaj cego wydatki
kwalifikowalne w ramach projektu;
zał cznik powinien by składany do ka dego wniosku o płatno rozliczaj cego wydatki
kwalifikowalne w ramach projektu (o wiadczenie nie dotyczy kosztów po rednich rozliczanych
ryczałtem);
zał cznik powinien by zło ony tylko do pierwszego wniosku o płatno rozliczaj cego wydatki
kwalifikowalne w ramach projektu (o wiadczenie nie dotyczy kosztów po rednich rozliczanych
ryczałtem);
w przypadku poniesienia wydatku w ramach projektu z innego rachunku bankowego, ni wskazany
rachunek do projektu, nale y przedstawi dokument potwierdzaj cy, e beneficjent jest wła cicielem
tego rachunku (np. wyci g bankowy z podanym wła cicielem rachunku bankowego, za wiadczenie z
banku itp.);

rozliczaj cym wydatki obj te podatkiem VAT o wiadczenia, w którym beneficjent zobowi e si
do niezwłocznego poinformowania IZ RPO WM o zmianie swojej sytuacji czy stanu prawnego,
który miałby wpływ na tre przedstawionej interpretacji prawa podatkowego.

8.

9.

10.

• deklaracja za stycze lub pierwszy kwartał ka dego roku trwania projektu doł czana do
pierwszego wniosku o płatno składanego po jej sporz dzeniu;
• przykład: ponoszenie wydatków w projekcie przypada na rok 2017 oraz 2018, co oznacza, e
Beneficjent zobligowany jest dostarczy do Instytucji Zarz dzaj cej deklaracj VAT-7 za stycze
2018r. oraz za stycze 2019r.);
je eli ww. deklaracja b dzie zawierała korekt podatku naliczonego (sekcja D) ww. formularzu,
wówczas beneficjent zobowi zany jest dostarczy dodatkowo o wiadczenie ze wskazaniem czy
kwota ww. korekty ma zwi zek z wydatkami kwalifikowalnymi rozliczonymi w projekcie;

Deklaracji VAT-7

O wiadczenia o niezaleganiu z zapłat
podatek dochodowy
(wzór nr 3)
O wiadczenia o niezaleganiu z zapłat
ZUS
(wzór nr 4)

zaliczki na

zał cznik powinien by składany do wniosku o płatno , w którym rozliczane s wynagrodzenia
(o wiadczenie nie dotyczy kosztów po rednich rozliczanych ryczałtem);

składek do

zał cznik powinien by składany do wniosku o płatno , w którym rozliczane s wynagrodzenia
(o wiadczenie nie dotyczy kosztów po rednich rozliczanych ryczałtem);
•
•

11.

zał cznik powinien by składany do wniosku o płatno , którym beneficjent rozlicza u ywane
rodki trwałe oraz warto ci niematerialne i prawne;
w celu potwierdzenia kwalifikowalno ci kwot wydatkowanych na zakup u ywanego rodka
trwałego / warto ci niematerialnych i prawnych nale y:
− o wiadczy w formie deklaracji potwierdzaj cej pochodzenie, e rodek trwały w okresie 7 lat
poprzedzaj cych dat dokonania sprzeda y beneficjentowi nie był współfinansowany ze
rodków UE (10 lat w przypadku nieruchomo ci) lub w ramach dotacji z krajowych rodków
publicznych;

O wiadczenie dotycz ce zakupu u ywanych rodków
trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych

− o wiadczy , e cena u ywanego rodka trwałego nie odbiega od jego warto ci rynkowej i jest
ni sza ni koszt podobnego nowego sprz tu (ze wskazaniem ceny rynkowej nowego rodka
trwałego);

12.

O wiadczenie dot. wkładu niepieni

nego

•

zał cznik powinien by składany do wniosku o płatno , w którym rozliczany jest wkład
niepieni ny w postaci m.in.: rodka trwałego, urz dzenia, warto ci materialnej i prawnej,

nieruchomo ci itp.;
w celu potwierdzenia kwalifikowalno ci nale y o wiadczy , e wkład niepieni ny wnoszony do
projektu nie był współfinansowany ze rodków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych rodków
publicznych w ci gu 7 tal od daty zakupu (w przypadku nieruchomo ci 10 lat);

•

zał cznik nale y przedstawi do wniosku rozliczaj cego koszty zwi zane z zakupem
nieruchomo ci;
nale y o wiadczy w formie deklaracji potwierdzaj cej pochodzenie (sprzedawca/kupuj cy), e
nieruchomo
w okresie 10 lat poprzedzaj cych dat dokonania sprzeda y beneficjentowi nie
była współfinansowana ze rodków UE lub w ramach dotacji z krajowych rodków publicznych;
Wydatki rozliczane s na podstawie przedstawionych dokumentów ksi gowych spełniaj cych poni sze
zasady (nie dotyczy kosztów po rednich rozliczanych ryczałtem):
• w przypadku rozliczania wynagrodze cało wydatku (wynagrodzenie pracownika wraz ze
wszystkimi składkami) nale y rozlicza w ramach jednego wniosku o płatno ;
• Akceptowalnymi dokumentami s m.in.: noty obci eniowe/ksi gowe/uznaniowe (które mog by
wystawione wył cznie w sytuacji, gdy do danej operacji nie maj zastosowania przepisy ustawy
VAT) oraz refaktury. Nie dopuszcza si rozliczania wydatków na podstawie faktur zaliczkowych
(je li nie zostały doł czone faktury ko cowe), faktur pro forma oraz paragonów.
• Opis faktury oraz innych dokumentów ksi gowych o podobnej warto ci dowodowej, musi
zawiera wszystkie elementy wskazane we wzorze opisu dokumentu ksi gowego (wzór nr 5).
Wymagany opis dotyczy wszystkich dokumentów ksi gowych kwalifikowalnych i
niekwalifikowalnych potwierdzaj cych poniesienie wydatków w ramach projektu (w tym równie
dokumentów na podstawie, których rozliczany jest wkład niepieni ny, deklaracji ZUS DRA, PK,
rozliczenia delegacji słu bowej).
• Faktury koryguj ce opisane zgodnie z obowi zuj cym wzorem nale y wykaza w osobnym
wierszu w formularzu wniosku tylko wtedy, gdy maj one wpływ na warto dokumentu
ksi gowego. W innym przypadku, taki dokument powinien by doł czony do wniosku o płatno
wraz z faktur , której korekta dotyczy, ale nie powinien stanowi osobnej pozycji w zestawieniu
dokumentów;
•

13.

O wiadczenie dotycz ce zakupu nieruchomo ci

14.

Faktury lub inne dokumenty ksi gowe
o równowa nej warto ci dowodowej zwieraj ce
wszystkie elementy zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami.
(wzór nr 5)

15.

Dowody zapłaty potwierdzaj ce poniesienie wydatków.

• Beneficjent zobowi zany jest do przedstawienia dowodów faktycznego poniesienia wydatków
zgodnie z wytycznymi, wydanymi przez ministra wła ciwego ds. rozwoju regionalnego w trybie
art. 5 ustawy wdro eniowej.
•

Dowód potwierdzaj cy poniesienie wydatku winien by doł czony do ka dej faktury lub

dokumentu ksi gowego o równowa nej warto ci dowodowej.
W tytule potwierdzenia zapłaty nale y umie ci pełny numer dokumentu ksi gowego, którego
dotyczy przelew. W sytuacji braku/ bł du w ww. informacji niezb dnym jest doł czenie
o wiadczenia potwierdzaj cego zwi zek pomi dzy dokonan płatno ci i rozliczanym
wydatkiem.
• W przypadku rozliczania zaliczki otrzymanej ze rodków EFRR/BP nale y przedstawi wyci g
bankowy z rachunku projektowego obrazuj cy przepływy finansowe na rachunku od momentu
otrzymania zaliczki do dnia jej rozliczenia, daj cy obraz wszystkich zrealizowanych operacji z
udziałem rodków rozliczanej zaliczki. Prawidłowy dokument musi zawiera , co najmniej saldo
pocz tkowe i saldo ko cowe wszystkich operacji we wskazanym powy ej okresie.
• Dowodami zapłaty mog by mi dzy innymi: wyci gi bankowe z rachunku beneficjenta,
potwierdzenie transakcji wygenerowane z bankowego systemu elektronicznego, raport kasowy
wraz z zał cznikami KP (kasa przyjmie), KW (kasa wyda). Polecenie przelewu opatrzone
piecz tk banku nie jest akceptowalnym dowodem zapłaty.
• W przypadku płatno ci gotówkowej (do wysoko ci wynikaj cej z ustawy o swobodzie działalno ci
gospodarczej) dowodem jest faktura z adnotacj „zapłacono gotówk ” lub inny równowa ny
dokument ksi gowy oraz raport kasowy wraz z zał cznikami KP, KW.
W sytuacjach w tpliwych IZ RPO WM mo e wezwa beneficjenta do przedstawienia innych
potwierdze faktycznego poniesienia wydatku.
protokoły odbioru urz dze lub przyj cia materiałów oraz dokumenty potwierdzaj ce odbiór/
wykonanie prac nale y przedło y do ka dego rozliczanego w ramach wniosku o płatno
wydatku;
•

16.

Dokumenty potwierdzaj ce
wykonanie prac;

odbiór

urz dze

lub

• Wszystkie umowy zawierane w ramach projektów finansowanych z RPO WM, co do zasady
powinny mie charakter pisemny.
• Beneficjent jest zobowi zany do przedstawienia umów z wykonawcami wył cznie jeden raz.
17.

Umowy z wykonawcami

18.

Pozwolenie

na

u ytkowanie

/

zawiadomienie

o

W przypadku, gdy ww. dokumenty zostały doł czone do przesłanej dokumentacji przetargowej nie
ma konieczno ci przedstawiania umów / aneksów do umów z wykonawcami do wniosku o
płatno . Wówczas wprowadzaj c faktur w formularza wniosku o płatno w cz ci Post p
Finansowy zakładce Zestawienie Dokumentów polu Uwagi nale y wskaza sposób przekazania
umowy/aneksów do Instytucji Zarz dzaj cej RPO WM (np. poprzez system SL 2014 moduł
Zamówienia Publiczne lub moduł Korespondencja).
zgodnie z umow o dofinansowanie zał cznik musi by zło ony najpó niej wraz z wnioskiem o

zako czeniu budowy wraz z
wła ciwego inspektora nadzoru
niewniesieniu sprzeciwu

za wiadczeniem
budowlanego o

płatno

ko cow ;

W przypadku rozliczania wydatków zwi zanych z zaanga owaniem personelu w projekcie nale y
przedło y dodatkowo poni sze dokumenty:
− O wiadczenie potwierdzaj ce, e ł czne zaanga owanie zawodowe personelu projektu,
niezale nie od formy zaanga owania, w realizacj wszystkich projektów finansowanych z
funduszy strukturalnych i FS oraz działa finansowanych z innych ródeł, w tym rodków
własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesi cznie oraz ze
powy sze obci enie nie wyklucza mo liwo ci prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich
zada powierzonych danej osobie;
− O wiadczenie potwierdzaj ce, e wysoko wynagrodzenia personelu odpowiada stawkom
faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy
strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagaj cych
analogicznych kwalifikacji (dotyczy to równie nagród i premii);
W przypadku stosunku pracy nale y:
19.

Dokumenty
rozliczaj ce
anga owaniem personelu

koszty

zwi zane

z
− przedstawi dokument potwierdzaj cy zatrudnienie lub oddelegowanie pracownika w celu
realizacji zada zwi zanych z projektem (umowa o prac , zakres czynno ci, karta czasu pracy,
kalkulacja dotycz ca wyliczenia stawki godzinowej oraz wynagrodzenia nale nego w ramach
realizowanego projektu; regulamin wynagrodzenia);
− przedstawi protokół potwierdzaj cy wykonanie zada przez osob zatrudnion w projekcie, w
którym wykazane jest prawidłowe wykonanie zadania, liczba oraz ewidencja godzin w danym
miesi cu kalendarzowym po wi conych na wykonanie zadania (nie jest wymagane wskazanie
informacji nt. poszczególnych czynno ci wykonanych w ramach danej umowy) z wył czeniem
przypadku, gdy osoba ta wykonuje zadania na podstawie stosunku pracy, a dokumenty zwi zane
z jej zaanga owaniem wyra nie wskazuj na jej godziny pracy ( powinny by podane ze
szczegółowo ci „od – do”) – dane weryfikowane w odniesieniu do informacji zawartych w Bazie
Personelu;
W przypadku osoby samozatrudnionej wymagane jest wskazanie tej formy zaanga owania oraz
okre lenie zakresu obowi zków tej osoby w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.

20.

Pozostałe dokumenty niezb dne do przedstawienia

•

deklaracja ZUS DRA – opisana zgodnie ze wzorem opisu dokumentu ksi gowego. Nie dopuszcza

przy rozliczaniu kosztów osobowych
•

21.

Ostateczne pozwolenie na budow / ZRID / zgłoszenie
robót budowlanych

si przedkładania wersji roboczej deklaracji ZUS DRA (w przypadku, gdy ;
o wiadczenie dotycz ce wynagrodzenia za czas urlopu - o wiadczenie winno zawiera
potwierdzenie, e rozliczany urlop dotyczy okresu zatrudnienia w projekcie;
inne;
Weryfikacja przez Instytucj Zarz dzaj c RPO WM dokumentacji budowlanej (ostateczne decyzje
o pozwoleniu na budow / zezwalaj ce na realizacj inwestycji drogowej*/ zgłoszenia robót
budowlanych wraz z potwierdzeniem o braku sprzeciwu wła ciwego organu lub o wiadczeniem
Wnioskodawcy o braku wniesienia sprzeciwu) jest niezb dna do wypłaty dofinansowania do
projektu.
Powy sze dokumenty musz zosta doł czone najpó niej do wniosków:
• zaliczkowych, kiedy Beneficjent wnioskuje o dofinansowanie na pokrycie kosztów prac
budowlanych, których realizacja wymaga ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budow /
zezwalaj cych na realizacj inwestycji drogowej/zgłoszenia robót budowlanych wraz z
potwierdzeniem o braku sprzeciwu wła ciwego organu lub o wiadczeniem Wnioskodawcy o
braku wniesienia sprzeciwu;
• refundacyjnych, kiedy Beneficjent rozlicza koszty prac budowlanych, których realizacja wymaga
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budow / zezwalaj cych na realizacj inwestycji
drogowej/zgłoszenia robót budowlanych wraz z potwierdzeniem o braku sprzeciwu wła ciwego
organu lub o wiadczeniem Wnioskodawcy o braku wniesienia sprzeciwu;
Niezło enie wymaganej dokumentacji uniemo liwi zatwierdzenie wniosków o płatno
rodków.

22.

O wiadczenie do dokumentacji budowlanej
(wzór nr 6)

oraz wypłat

*IZ RPO WM dopuszcza mo liwo przedło enia decyzji ZRID posiadaj cych rygor natychmiastowej wykonalno ci.
O wiadczenie dotyczy projektów w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” oraz pierwszych wniosków o płatno
dot. robót budowlanych oraz wniosków o zaliczk z przeznaczeniem na roboty budowlane, w stosunku
do których IZ dopu ciło mo liwo wyboru do dofinansowania bez ostatecznego pozwolenia na
budow / zgłoszenia robót budowlanych, Zezwolenia na Realizacj Inwestycji Drogowej (ZRiD).
W ramach ww. o wiadczenia (w zale no ci od specyfiki projektu) nale y przedło y :
• ostateczn decyzj o pozwoleniu na budow wraz z wyci giem z projektu budowlanego
zawieraj cego spis tomów i autorów oraz streszczenie w j zyku niespecjalistycznym
• zgłoszenie robót budowlanych wraz z potwierdzeniem o braku sprzeciwu wła ciwego organu lub

o wiadczeniem Wnioskodawcy o braku wniesienia sprzeciwu wraz z wymaganymi zał cznikami
• ostateczn /z rygorem natychmiastowej wykonalno ci decyzj zezwalaj c na realizacj
inwestycji drogowej (ZRID).

23.

24.

25.

O wiadczenie dotycz ce audytu energetycznego (wzór
nr 7)
O wiadczenie do ko cowego wniosku o płatno
składanego w ramach O Priorytetowa 4. Regionalna
polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszcze do powietrza RPO WM na lata 20142020
(wzór nr 8)
Wzór nr 9 O wiadczenie dotycz ce wydatków
rozliczanych we wniosku o płatno
na podstawie
Zestawienia faktur i rachunków dokumentuj cych
wymian urz dze grzewczych w indywidualnych
gospodarstwach domowych (działanie 4.4)
(wzór nr 9)

O wiadczenie wymagane w przypadku zgłaszania zmian w projektach realizowanych w ramach Osi 4
działaniu 4.3.

O wiadczenie nale y przedstawi do ka dego wniosku o płatno ko cow rozliczaj cego projekt
realizowanego w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszcze do powietrza;

O wiadczenie nale y przedstawi do ka dego wniosku o płatno rozliczaj cego wydatki
kwalifikowalne w ramach działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszcze do powietrza;

26.

Zestawienia faktur i rachunków dokumentuj cych
wymian urz dze grzewczych w indywidualnych
gospodarstwach domowych (działanie 4.4)
(wzór nr 11)

• Zgodnie z warunkami specyficznymi zawartymi w umowie/uchwale rozliczenie projektu w
działaniu 4.4 odbywa si na podstawie przedstawionego we wniosku o płatno w cz ci Post p
finansowy zakładce Zestawienie dokumentów przez Beneficjenta wykazu poniesionych
wydatków zawieraj cego zestawienie danych niezb dnych do prawidłowego rozliczania
poniesionych wydatków (wzór nr 11).
• W zestawieniu powinny by uj te dokumenty ksi gowe dotycz ce kosztów zwi zanych z
wymian urz dze grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych wystawione na
odbiorc ko cowego.
• Zał cznikami do zestawienia s potwierdzenia przepływu rodków pomi dzy beneficjentem i
odbiorc ko cowym.
• Wszelkie pozostałe koszty zwi zane z realizacj projektu (np. opracowanie analizy finansowej,
materiały promocyjne, koszty po rednie) rozliczne s w oparciu o przedstawione w cz ci Post p
finansowy zakładce Zestawienie dokumentów wniosku o płatno faktury, protokoły odbioru,
potwierdzenia zapłaty itp.

27.

O wiadczenie dotycz ce zamówie
PLN netto

Nale y przedstawi do ka dego wniosku o płatno rozliczaj cego wydatki poniesione na podstawie
umów, w przypadku których szacunkowa warto zamówienia wynosi poni ej 20 000 PLN netto.

poni ej 20 000

(wzór nr 10)
28.

Harmonogram płatno ci – plik Excel
(wzór nr 12)

29.

Harmonogram płatno ci – moduł Harmonogram w
systemie SL

30.

Zestawienie pomniejsze wydatków kwalifikowalnych
(wzór nr 13)

Do 20 ka dego miesi ca przez cały okres realizacji projektu nale y przesła do opiekuna projektu
harmonogram w pliku Excel. Harmonogram powinien uwzgl dnia terminy składania wniosków o
płatno , wysoko ci oraz rodzaje planowanych płatno ci.
Wzór harmonogramu jest zmieniany ka dego roku.
Wypełniany jest przez Beneficjenta tylko jeden raz podczas realizacji projektu i musi by przesłany
niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Podlega weryfikacji w oparciu o
przedstawiony harmonogram przetargów oraz bud et projektu wynikaj cy z umowy. W przypadku
nie cisło ci harmonogram zostaje wycofany do beneficjenta w celu jego poprawy. Harmonogram
powinien by przedstawiany w uj ciu kwartalnym
Dokument nale y doł czy do ka dego wniosku o płatno , na którym Beneficjent dokonuje
pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych.

Wzór nr 1 O wiadczenie o braku podwójnego finansowania

..........................................

......................................

Nazwa i adres beneficjenta

Miejscowo , data

O WIADCZENIE

O wiadczam, e dokumenty dotycz ce wydatków kwalifikowalnych zał czone do rozliczenia projektu
o numerze (…) pn.(…) dofinansowanego ze

rodków Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przedło one do rozliczenia niniejszym wnioskiem
o płatno

nie podlegaj , nie podlegały w przeszło ci oraz nie b d

w przyszło ci przedło one do

rozliczenia jakichkolwiek projektów finansowanych ze rodków funduszy strukturalnych lub Funduszu
Spójno ci oraz/lub dotacji z krajowych rodków publicznych.
Ponadto o wiadczam,

e w ramach rozliczanego projektu nie wyst puje podwójne finansowanie

wydatków, w tym w szczególno ci:
1. całkowite lub cz

ciowe, wi cej ni jednokrotne po wiadczenie, zrefundowania lub rozliczenie

tego samego wydatku w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub
ró nych projektów współfinansowanych ze rodków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz
dotacji z krajowych rodków publicznych;
2. otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub cz

ci projektu bezzwrotnej

pomocy finansowej z kilu ródeł (krajowych, unijnych, lub innych) w wysoko ci ł cznie wy szej
ni 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub cz

ci projektu;

3. po wiadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie kosztów podatku VAT ze

rodków funduszy

strukturalnych lub FS, a nast pnie odzyskanie tego podatku ze rodków bud etu pa stwa na
podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
4. zakupienie

rodka trwałego z udziałem

rodków unijnych lub/oraz dotacji krajowych,

a nast pnie rozliczenie kosztów amortyzacji tego rodka trwałego w ramach tego samego
projektu lub innych współfinansowanych ze rodków UE,
5. zrefundowanie wydatku poniesionego przez leasingodawc na zakup przedmiotu leasingu w
ramach leasingu finansowego, a nast pnie zrefundowanie rat opłaconych przez beneficjenta
w zwi zku z leasingiem tego przedmiotu,

6. sytuacja, w której

rodki na prefinansowanie wkładu unijnego zostały pozyskane w formie

kredytu lub po yczki, które nast pnie zostały umorzone;
7. obj cie

kosztów

kwalifikowalnych

projektu

jednocze nie

wsparciem

po yczkowym

i gwarancyjnym,
8.

zakup u ywanego

rodka trwałego, który w ci gu 7 poprzednich lat (10 lat dla

nieruchomo ci) był współfinansowany ze rodków UE lub/oraz dotacji z krajowych rodków
publicznych,
9. Rozliczenie tego samego wkładu w kosztach po rednich oraz kosztach bezpo rednich
projektu.

.........................................
(Czytelne podpisy osób składaj cych o wiadczenie)1

1

W przypadku elektronicznego podpisu, nale y w podpisywanym dokumencie wskaza osoby które składaj o wiadczenie

Wzór nr 2 O wiadczenie o zobowi zaniu si do informowania o otrzymaniu
dokumentów ksi gowych koryguj cych

..........................................

......................................

Nazwa i adres beneficjenta

Miejscowo , data

O WIADCZENIE

Zobowi zuj si do informowania Instytucji Zarz dzaj cej RPO WM o przypadkach otrzymania korekt
dotycz cych naliczenia kosztów do dokumentów ksi gowych rozliczanych we wnioskach o płatno
w ramach projektu nr (…) pn. (…), w szczególno ci dotycz cych kosztów pracodawcy, faktur VAT,
rachunków w okresie od dnia poniesienia pierwszego wydatku w projekcie do dnia, w którym zgodnie
z zapisami umowy/uchwały o dofinansowanie mija obowi zek

przechowywania dokumentacji

projektowej.2
Jednocze nie zobowi zuj si do niezwłocznego zwrotu kwot przekazanych w nadmiernej wysoko ci,
w przypadku otrzymania w/w korekt, na rachunek wskazany przez Instytucj Zarz dzaj c .

.........................................
(Czytelne podpisy osób składaj cych o wiadczenie)3

2

Nie dotyczy wydatków poniesionych w ramach kosztów po rednich rozliczanych ryczałtem;

3

W przypadku elektronicznego podpisu, nale y w podpisywanym dokumencie wskaza osoby które składaj o wiadczenie

Wzór nr 3 O wiadczenie o niezaleganiu z zapłat zaliczki na podatek dochodowy

..........................................

......................................

Nazwa i adres beneficjenta

Miejscowo , data

O WIADCZENIE

O wiadczam,

e nie zalegam z odprowadzaniem zaliczki na podatek dochodowy do Urz du

Skarbowego w zwi zku z realizacj projektu nr (…) pn. (…).
W ramach kwoty podatku uiszczonego do Urz du Skarbowego w miesi cu (…) roku (…),
przedmiotowego wniosku o płatno

dotyczy kwota (…), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych

w wysoko ci (…).4

.........................................
(Czytelne podpisy osób składaj cych o wiadczenie)5

4

Nie dotyczy wydatków poniesionych w ramach kosztów po rednich rozliczanych ryczałtem;

5

W przypadku elektronicznego podpisu, nale y w podpisywanym dokumencie wskaza osoby które składaj o wiadczenie

Wzór nr 4 O wiadczenie o niezaleganiu z zapłat składek do ZUS

..........................................

......................................

Nazwa i adres beneficjenta

Miejscowo , data

O WIADCZENIE

O wiadczam,

e nie zalegam z odprowadzaniem składek do Zakładu Ubezpiecze

Społecznych

w zwi zku z realizacj projektu nr (…) pn. (…).
W ramach kwoty składek uiszczonych do ZUS w miesi cu (…) roku (…), przedmiotowego wniosku
o płatno

dotyczy kwota (…), w tym kwota wydatków kwalifikowalnych w wysoko ci (…).6

.........................................
(Czytelne podpisy osób składaj cych o wiadczenie)7

6

Nie dotyczy wydatków poniesionych w ramach kosztów po rednich rozliczanych ryczałtem;

7

W przypadku elektronicznego podpisu, nale y w podpisywanym dokumencie wskaza osoby które składaj o wiadczenie

Wzór nr 5 Opis dokumentu ksi gowego8
(minimalny wzór opisu dokumentu krajowego / zagranicznego)9

Projekt nr (…) współfinansowany przez Uni

Europejsk

w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, (adnotacja musi
znajdowa si na dokumencie ksi gowym, nieprawidłowym jest umieszczanie przedmiotowego zapisu na dodatkowej
stronie z opisem !);

Adnotacja o numerze ewidencyjnym (adnotacja musi znajdowa

si

na dokumencie ksi gowym,

nieprawidłowym jest umieszczanie przedmiotowego zapisu na dodatkowej stronie z opisem !);

kwota wydatków kwalifikowanych: …. PLN,
− w tym VAT kwalifikowalny: …. PLN,
kwota wydatków niekwalifikowalnych: …. PLN,
kwota wydatków poza projektem: …. PLN
Kurs wg, którego zaksi gowano dokument ksi gowy (nale y poda
Kurs wg., którego zapłacono dokument ksi gowy (nale y poda

Dodatkowo beneficjent zgodnie z przyj t
uzupełni

we wniosku o płatno

ródło, warto

ródło, warto

kursu oraz dat )

kursu oraz dat )

w Instytucji Zarz dzaj cej RPO WM praktyk

, w cz

powinien

ci: Post p Finansowy, w zakładce: Zestawienie

Dokumentów, w polu: Uwagi niezb dne informacje dotycz ce10:
•

ródeł finansowania dokumentu ksi gowego – w przypadku ka dego rozliczanego dokumentu
ksi gowego w projektach dofinansowanych ze
nale y doda

informacj

rodków europejskich oraz Bud etu Pa stwa,

o wysoko ci dofinansowania w podziale na EFRR i BP (opcjonalnie

przedmiotowe informacje mo na dopisa

w sposób czytelny do pliku Excel wygenerowanego z zakładki zestawienie

dokumentów oraz doda do wniosku o płatno

• rozliczenia zaliczki – nale y poda

jako dodatkowy zał cznik);

kwot

rozliczanej zaliczki przypisanej do pojedynczego

dokumentu ksi gowego w rozbiciu na rodki EFRR oraz rodki BP;
• refundacji z zaliczki - w przypadku dokonania przez Beneficjenta za zgod

IZ RPO WM

refundacji ze rodków zaliczki nale y doda adnotacj : zrefundowano z zaliczki w kwocie (….)
EFRR (…), w tym BP (…);

8

Przedmiotowy wzór zawiera informacje niezb dne z punku widzenia przedło enia dokumentu ksi gowego do rozliczenia w
ramach projektu dofinansowanego z RPO WM na lata 2014-2020. Dodatkowo na dokumencie ksi gowym powinny znale
si wszystkie niezb dne adnotacje wynikaj ce z prawa polskiego oraz wewn trznych uregulowa instytucji przedkładaj cej
wydatek do rozliczenia.

9

Je eli opis nie mie ci si na dokumencie ródłowym, mo liwe jest zamieszczenie go na dodatkowej stronie, na trwale
poł czonej z dokumentem ródłowym z adnotacj , e opis stanowi integraln cz
dokumentu o nr (…).

10

Podane kwoty odnosz si do całego dokumentu ksi gowego; je eli dokument uj ty jest kilkukrotnie w pojedynczym wniosku
o płatno , wymagane informacje wpisujemy tylko raz, bez podziału na zadania / działania.

Wzór nr 6 O wiadczenie dotycz ce robót budowlanych

..........................................

......................................

Nazwa i adres beneficjenta

Miejscowo , data

O WIADCZENIE

O wiadczam, i roboty budowlane zawarte w przedło onym wniosku o płatno
pn. (…) obj te s

dla projektu nr (…)

:11

a)

ostateczn

decyzj

o pozwoleniu na budow znak: (…) z dnia (…);

b)

zgłoszeniem robót budowlanych wraz z

potwierdzeniem

o braku sprzeciwu wła ciwego

organu lub o wiadczeniem Wnioskodawcy o braku wniesienia sprzeciwu znak: (…)
z dnia (…);
c) ostateczn

decyzj

zezwalaj c

na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) / decyzj

posiadaj c rygor natychmiastowej wykonalno

ci12

znak: (…) z dnia (…);

Ww. dokumenty zostały zło one wraz z: przedmiotowym wnioskiem o płatno
płatno

13

ZRID

i/lub wnioskiem o

nr: (…) z dnia (…).

.........................................
(Czytelne podpisy osób składaj cych o wiadczenie)14

11

Niepotrzebne skre li .

12

Niepotrzebne skre li

13

Niepotrzebne skre li .

14

W przypadku elektronicznego podpisu, nale y w podpisywanym dokumencie wskaza osoby które składaj o wiadczenie.

Wzór nr 7 O wiadczenie dotycz ce audytu energetycznego (działanie 4.3)

..........................................

......................................

Nazwa i adres beneficjenta

Miejscowo , data

O WIADCZENIE

O wiadczam, i przedło one zmiany dotycz ce zakresu rzeczowego projektu pn.(…).polegaj ce na:
a)

……………………………………………………………………………………………………………

b)

……………………………………………………………………………………………………………

c)

……………………………………………………………………………………………………………

nie maj wpływu na poziom efektywno ci energetycznej budynku podlegaj cemu gł bokiej
modernizacji energetycznej w ramach RPO WM na lata 2014-2020.
W zwi zku z powy szym nie zachodzi konieczno

aktualizacji audytu energetycznego.*15

.........................................
(Czytelne podpisy osób składaj cych o wiadczenie)16

* W przypadku wpływu (pozytywnego/negatywnego) przedmiotowych zmian na efekt energetyczny nale y
przedło y opini audytora zgodnie z § 18 umowy o dofinansowanie projektu.
16

W przypadku elektronicznego podpisu, nale y w podpisywanym dokumencie wskaza osoby które składaj o wiadczenie.

Wzór nr 8 O wiadczenie do ko cowego wniosku o płatno

składanego w ramach

O Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszcze do powietrza RPO WM na lata 2014-2020

..........................................

......................................

Nazwa i adres beneficjenta

Miejscowo , data

O WIADCZENIE

Wypełniaj c zapisy umowy o dofinasowanie projektu nr (…) pn.: (…) o wiadczam, i
Beneficjent (nazwa Beneficjenta), jak równie

zarówno

wszyscy odbiorcy ko cowi wypełnili zobowi zania

wynikaj ce z § 1 ust. 6-8 zał cznika nr 4 do umowy o dofinansowanie/uchwały w sprawie podj cia
decyzji o dofinansowaniu projektu nr (...) z dnia (…).

.........................................
(Czytelne podpisy osób składaj cych o wiadczenie)17

17

W przypadku elektronicznego podpisu, nale y w podpisywanym dokumencie wskaza osoby które składaj o wiadczenie.

Wzór nr 9 O wiadczenie dotycz ce wydatków rozliczanych we wniosku o płatno

na

podstawie Zestawienia faktur i rachunków dokumentuj cych wymian urz dze
grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych (działanie 4.4)

..........................................

......................................

Nazwa i adres beneficjenta

Miejscowo , data

O WIADCZENIE

O wiadczam,

e wydatki rozliczane w ramach przedmiotowego wniosku o płatno

o Zestawienie faktur i rachunków dokumentuj cych wymian

w oparciu

ródeł ciepła w indywidualnych

gospodarstwach domowych zostały w cało ci zapłacone i poniesione zgodnie z zasadami okre lonymi
w Umowie o dofinansowanie projektu/ SzOOP RPO WM na lata 2014-2020 (w szczególno ci
z zachowaniem zasad dofinasowania dla działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszcze do powietrza)
oraz

zgodnie z wła ciwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym

przepisami

dotycz cymi zasad udzielania pomocy de minimis oraz/lub pomocy publicznej (je li dotyczy).
Ponadto zobowi zuj si do informowania Instytucji Zarz dzaj cej RPO WM 2014-2020 o zaistnieniu
okoliczno ci maj cych wpływ na wysoko
i rachunków dokumentuj cych wymian

wydatków kwalifikowalnych uj tych w Zestawieniu faktur
ródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych

(obni enie lub usuni cie wydatków kwalifikowalnych rozliczonych niniejszym wnioskiem o płatno

),

na ka dym etapie jego realizacji, jak równie na etapie trwało ci projektu.
O wiadczam równie , i pozostała dokumentacja zwi zana z realizacj Projektu jest przechowywana
i archiwizowana zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie w sposób umo liwiaj cy jej kontrol .

.........................................
(Czytelne podpisy osób składaj cych o wiadczenie)18

18

W przypadku elektronicznego podpisu, nale y w podpisywanym dokumencie wskaza osoby które składaj o wiadczenie.

Wzór nr 10 O wiadczenie dotycz ce zamówie poni ej 20 000 PLN

..........................................

......................................

Nazwa i adres beneficjenta

Miejscowo , data

O WIADCZENIE

O wiadczam, e wydatki poni ej 20 tys. PLN netto rozliczane w przedmiotowym wniosku o płatno
w ramach pozycji nr (…)19 zostały poniesione na podstawie wewn trznych procedur/regulacji
beneficjenta dotycz cych wyboru wykonawcy zadania, obowi zuj cych w jednostce.

Jednocze nie o wiadczam, i

w odniesieniu do wydatków poni ej 20 tys. PLN netto, podstaw

ustalenia warto ci zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od
towarów i usług, ustalone z nale yt

staranno ci

zgodnie z art. 32 Ustawy Prawo Zamówie

Publicznych.

.........................................
(Czytelne podpisy osób składaj cych o wiadczenie)20

19

Nale y wpisa numer pozycji dokumentu ksi gowego pod którym został on umieszczony w przedmiotowym wniosku
o płatno w cz ci: Post p Finansowy, w zakładce: Zestawienie Dokumentów

20

W przypadku elektronicznego podpisu, nale y w podpisywanym dokumencie wskaza osoby które składaj o wiadczenie.

Wzór nr 11 Zestawienia faktur i rachunków dokumentuj cych wymian urz dze grzewczych w indywidualnych gospodarstwach
domowych (działanie 4.4)
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Wzór nr 12 Harmonogram płatno ci

Wzór nr 13 Zestawienie pomniejsze wydatków kwalifikowalnych, uj tych we wniosku o płatno

, w ramach którego stwierdzono
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§1
Ilekro w niniejszym Zał czniku jest mowa o:
1) „Korekcie finansowej” – nale y przez to rozumie kwot , o jak pomniejsza si po wiadczenie
w cz ci współfinansowania UE dla projektu w zwi zku z nieprawidłowo ci indywidualn ,
korekta nakładana jest w przypadku stwierdzenia nieprawidłowo ci w uprzednio zatwierdzonym
wniosku o płatno ;
2) „Nieprawidłowo ci” - nale y przez to rozumie nieprawidłowo
indywidulan , o której
mowa w art. 2 pkt 36 rozporz dzenia ogólnego, tj. ka de naruszenie prawa unijnego lub
prawa krajowego dotycz cego stosowania prawa unijnego, wynikaj ce z działania lub
z zaniechania podmiotu gospodarczego zaanga owanego we wdra anie funduszy polityki
spójno ci, które ma lub mo e mie szkodliwy wpływ na bud et Unii poprzez obci enie bud etu
Unii nieuzasadnionym wydatkiem;
3)
„Pomniejszeniu warto ci wydatków kwalifikowalnych” – nale y przez to rozumie
pomniejszenie warto ci wydatków kwalifikowalnych przed po wiadczeniem wniosku o płatno
o kwot wydatków poniesionych nieprawidłowo, wynikaj ce ze stwierdzonej nieprawidłowo ci
indywidualnej;
4)
„Taryfikatorze” – nale y przez to rozumie rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r., w sprawie warunków obni ania warto ci korekt finansowych oraz wydatków zwi zanych
z udzielaniem zamówie ;
5) Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków
– nale y przez to rozumie Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania
nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowo ci w ramach programów
operacyjnych polityki spójno ci na lata 2014-2020 wydane przez ministra wła ciwego ds. rozwoju
regionalnego w trybie art. 5 ustawy wdro eniowej, zamieszczone na jego stronie internetowej
wraz z dat , od której wytyczne lub ich zmiany s stosowane.
§2
Korekty finansowe i pomniejszenia wydatków kwalifikowanych
1. Kwestie korekt finansowych i pomniejsze warto ci wydatków kwalifikowanych reguluj
przepisy wynikaj ce z ustawy wdro eniowej, rozporz dzenia ogólnego, Wytycznych
w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków,
2. W przypadku stwierdzenia wyst pienia nieprawidłowo ci, na ka dym etapie realizacji projektu
IZ RPO WM mo e dokona pomniejszenia warto ci wydatków kwalifikowalnych lub nało y
korekt
finansow
na Projekt, co mo e skutkowa
obni eniem po wiadczenia
współfinansowania UE o którym mowa w § 2 ust. 9 Porozumienia o dofinansowaniu. W takich
przypadkach odpowiednio IZ RPO WM nie dokonuje po wiadczenia wydatków których
dotyczy nieprawidłowo , a Beneficjent informuje dysponenta odpowiedniej cz ci bud etowej
o wysoko kwoty wykorzystanej nieprawidłowo lub koryguje dotychczasowe po wiadczenie
wydatków o wydatki obj te nieprawidłowo ci oraz informuje Beneficjenta jak i dysponenta
odpowiedniej cz ci bud etowej o wysoko kwoty wykorzystanej nieprawidłowo.
3. Stwierdzenie wyst pienia nieprawidłowo ci i nało enie korekty finansowej odbywa si
na podstawie przepisów ustawy wdro eniowej.
4. W przypadku stwierdzenia wyst pienia nieprawidłowo ci:
1) przed zło eniem przez Beneficjenta wniosku o płatno – Beneficjent przedkładaj c IZ RPO
WM wniosek o płatno rozliczaj cy wydatki obj te nieprawidłowo ci ma obowi zek obni y
wydatki kwalifikowalne o kwot wydatków poniesionych nieprawidłowo. Pomniejszenia, którym
ulegaj wydatki w przypadku, których stwierdzono nieprawidłowo , Beneficjent wykazuje w
zestawieniu, według okre lonego wzoru, który składa wraz z wnioskiem o płatno . W
przypadku braku dokonania pomniejszenia IZ RPO WM dokonuje pomniejszenia warto ci
wydatków kwalifikowalnych i po wiadcza wydatki w wysoko ci ni szej o kwot pomniejszenia.
Beneficjent informuje dysponenta odpowiedniej cz ci bud etowej o pomniejszeniu
dokonanym przez IZ RPO WM. W miejsce wydatków nieprawidłowych, Beneficjent mo e

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

5.
6.

7.
8.

9.

10.

przedstawi inne wydatki kwalifikowalne nieobarczone bł dem. Poziom współfinansowania
UE w takim przypadku nie ulega obni eniu.
przed zatwierdzeniem wniosku o płatno – W przypadku braku dokonania pomniejszenia IZ
RPO WM dokonuje pomniejszenia warto ci wydatków kwalifikowalnych i po wiadcza wydatki
w wysoko ci ni szej o kwot pomniejszenia. Beneficjent informuje dysponenta odpowiedniej
cz ci bud etowej o pomniejszeniu dokonanym przez IZ RPO WM. Beneficjent, w miejsce
wydatków nieprawidłowych, mo e przedstawi inne wydatki kwalifikowalne, nieobarczone
bł dem. Poziom współfinansowania UE dla projektu w takim przypadku nie ulega obni eniu.
w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatno – IZ RPO WM nakłada korekt finansow ,
koryguje dotychczasowe po wiadczenie wydatków oraz informuje Beneficjenta jak i
dysponenta odpowiedniej cz ci bud etowej o wysoko ci kwoty nieprawidłowo wykorzystanej.
Beneficjent w miejsce nieprawidłowych wydatków nie ma prawa przedstawienia do
współfinansowania innych wydatków nieobarczonych bł dem. Poziom współfinansowania UE
dla projektu w takim przypadku ulega obni eniu.
w postaci nieosi gni cia wska ników produktu w terminie i wysoko ci wskazanych
we wniosku o dofinansowanie o którym mowa w § 1 pkt 15 Porozumienia – IZ RPO WM ma
prawo do nało enia korekty finansowej lub/i pomniejszenia warto ci wydatków
kwalifikowalnych;
w postaci nieosi gni cia, b d niezachowania w okresie trwało ci Projektu wska ników
rezultatu, wskazanych we wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w § 1 pkt 15
Porozumienia – IZ RPO WM ma prawo do nało enia korekty finansowej proporcjonalnie do
okresu, w którym trwało projektu nie została zachowana lub procentu niezrealizowanego
wska nika;
w postaci niedopełnienia przez Beneficjenta obowi zków w zakresie prowadzenia
wyodr bnionej ewidencji ksi gowej – IZ RPO WM ma prawo do nało enia korekty finansowej
lub/i pomniejszenia warto ci wydatków kwalifikowalnych;
w postaci niedopełnienia przez Beneficjenta obowi zków w zakresie obowi zków
informacyjnych – IZ RPO WM ma prawo do nało enia korekty finansowej lub/i pomniejszenia
warto ci wydatków kwalifikowalnych;
w postaci niedopełnienia przez Beneficjenta obowi zków w zakresie archiwizacji dokumentów
– IZ RPO WM ma prawo do nało enia korekty finansowej lub/i pomniejszenia warto ci
wydatków kwalifikowalnych.
Wysoko korekty w przypadkach okre lonych w ust. 4 pkt 4-8 IZ RPO WM mo e okre li
indywidualnie, proporcjonalnie do wagi i charakteru nieprawidłowo ci.
W przypadku stwierdzenia wyst pienia nieprawidłowo ci przed zło eniem przez Beneficjenta
wniosku o płatno zaliczkow i/lub otrzymaniem zaliczki oraz ich wydatkowaniem na wydatki
obj te nieprawidłowo ci Beneficjent ma obowi zek dokonywania płatno ci ze rodków
zaliczki z uwzgl dnieniem pomniejszenia o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i 2.
W przypadku nało enia korekty finansowej koszty po rednie rozliczane zgodnie ze stawk
ryczałtow ulegaj proporcjonalnemu obni eniu.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, je eli Beneficjent nie zgadza si
ze stwierdzeniem wyst pienia nieprawidłowo ci oraz pomniejszeniem po wiadczenia warto ci
wydatków kwalifikowalnych uj tych we wniosku o płatno , mo e zgłosi umotywowane
pisemne zastrze enia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o pomniejszeniu, z
zastrze eniem ust.9.
W przypadku, gdy nieprawidłowo
została stwierdzona w trakcie czynno ci kontrolnych
opisanych w Zał czniku nr 8 oraz Beneficjent wniósł zastrze enia, co do wyników kontroli,
zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 Zał cznika nr 8 do Porozumienia o dofinansowaniu, na etapie
weryfikacji wniosku o płatno , w zakresie tej samej nieprawidłowo ci nie przysługuje mu
ponowne prawo do zgłoszenia zastrze e .
W przypadku, gdy Beneficjent zawrze we wniosku o płatno wydatek, wobec którego została
stwierdzona nieprawidłowo
na etapie kontroli projektu – IZ RPO WM przeprowadza
weryfikacj , czy nie zachodz przesłanki podejrzenia popełnienia przest pstwa. Celowe

%

przedstawienie do rozliczenia wydatków obarczonych nieprawidłowo ci mo e stanowi
prób popełnienia przest pstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny albo przest pstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 wrze nia 1999 r.
Kodeks karno-skarbowy.
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§1
Ilekro w niniejszym Zał czniku mowa o:
1) Prawie zamówie publicznych – nale y przez to rozumie ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówie publicznych;
2) „Zamówieniu” – nale y przez to rozumie umow odpłatn , zawart zgodnie z warunkami
wynikaj cymi z Prawa zamówie publicznych albo z umowy o dofinansowanie projektu pomi dzy
zamawiaj cym a wykonawc której przedmiotem s usługi, dostawy lub roboty budowlane
przewidziane w projekcie realizowanym w ramach RPO WM;
§2
WST P
Beneficjent zobowi zuje si podda kontroli w zakresie prawidłowo ci realizacji Projektu dokonywanej
przez Instytucj Zarz dzaj c RPO WM oraz inne podmioty uprawnione do jej prowadzenia.
Kontrola projektu mo e obejmowa :
1) Procedur przeprowadzenia zamówie ;
2) Kontrol realizacji projektu, poprzez:
a) kontrol projektu w miejscu jego realizacji, w tym kontrole dora ne i wizyty
monitoringowe;
b) kontrol na zako czenie realizacji projektu;
c) kontrol trwało ci.

1.

2.

3.

4.

5.

§3
KONTROLA ZAMÓWIE
W celu przeprowadzenia kontroli zamówie , której podlegaj wszystkie udzielone zamówienia
stanowi ce wydatki kwalifikowane projektu, Beneficjent jest zobowi zany do przekazania pełnej
dokumentacji z przeprowadzonego post powania o udzielenie zamówienia w terminie do 14 dni
od daty zawarcia umowy z wykonawc wyłonionym w ramach przeprowadzonego post powania,
z zastrze eniem ust. 2.
W zakresie post powa , dla których umowy z wykonawcami zostały podpisane przed dniem
podpisania Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowaniu, Beneficjent jest zobowi zany
dostarczy dokumentacj dla tych post powa w terminie do 14 dni od daty zawarcia
Umowy/Uchwały/Porozumienia.
W przypadku zamówie udzielanych w cz ciach w ramach jednego post powania Beneficjent
przekazuje komplet dokumentacji wraz z protokołem z post powania po rozstrzygni ciu
wszystkich cz ci (po podpisaniu wszystkich umów)
Dokumentacj z przeprowadzonych post powa Beneficjent przekazuje poprzez system
informatyczny SL2014 zgodnie z Instrukcj przekazywania dokumentacji z przeprowadzonych
post powa do kontroli IZ RPO WM.
IZ RPO WM dokonuje kontroli prawidłowo ci przeprowadzonych post powa w tym równie
weryfikacji prawidłowo ci zawarcia aneksów do umów. W przypadku podpisania aneksu
do umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zamówienia, Beneficjent jest zobowi zany do
przekazania aneksu wraz z dokumentacj uzasadniaj c konieczno
zawarcia aneksu na
zasadach okre lonych w ust. 4 w terminie do 14 dni od dnia zawarcia aneksu. Powy sze dotyczy
tak e aneksów obejmuj cych wydatki niekwalifikowalne do umów b d cych wydatkami
kwalifikowanymi w projekcie.

6. IZ RPO WM ma prawo wezwa Beneficjenta do uzupełnienia niekompletnej dokumentacji
lub zło enia wyja nie . Brak zło enia uzupełnie i/lub wyja nie w wyznaczonym terminie
skutkuje przeprowadzeniem kontroli w oparciu o dotychczas zgromadzon dokumentacj .
7. W przypadku dostarczenia do IZ RPO WM aneksów do umów w terminie pó niejszym
ni kompletna dokumentacja z post powania zako czonego umow , do którego został zawarty
aneks, w przypadku wezwania do zło enia wyja nie /stwierdzenia nieprawidłowo ci skutkuj cych
korektami IZ RPO WM przekazuje do Beneficjenta informacj pokontroln w zakresie
weryfikowanego aneksu w terminie okre lonym w ust. 1 zasad ogólnych, z zastrze eniem zapisów
ust. 8. Dodatkowo zasady ogólne przedstawione w ust. 2-3 stosuje si analogicznie w tym
przypadku. W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowo ci skutkuj cych korektami, IZ RPO WM
nie sporz dza informacji pokontrolnej i czynno ci kontrolne uznaje si za zako czone. IZ RPO
WM mo e wydłu y wskazany termin, o czym Beneficjent zostanie ka dorazowo poinformowany.
8. W przypadku przekazania do kontroli aneksu do umowy zawartej w ramach post powania, które
nie zostało jeszcze skontrolowane przez IZ RPO WM, aneks zostanie skontrolowany jednocze nie
z zamówieniem do którego został zawarty.
9. Beneficjent jest zobowi zany do przedło enia harmonogramu udzielania zamówie do IZ RPO
WM poprzez SL2014 w terminie do 14 dni od podpisania Umowy/Uchwały/Porozumienia.
10. Beneficjent jest zobowi zany do aktualizacji harmonogramu w przypadku zaistnienia okoliczno ci
wpływaj cych na jego zmian . Brak aktualizacji harmonogramu ze strony Beneficjenta, mo e mie
wpływ na termin przeprowadzenia kontroli post powa wskazanych w harmonogramie.
§4
KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU
1. Kontrola w miejscu realizacji projektu jest obowi zkowym elementem w trakcie trwania projektu
lub po zako czeniu rzeczowej realizacji projektu. Kontrola ma na celu weryfikacj realizacji
projektu w zakresie zgodno ci z zapisami Umowy/Uchwały/Porozumienia.
2. W trakcie realizacji projektu, IZ RPO WM mo e dodatkowo prowadzi kontrole dora ne (na skutek
informacji o wyst pieniu nieprawidłowo ci lub uzasadnionym podejrzeniu wyst pienia
nieprawidłowo ci) oraz wizyty monitoringowe (w zale no ci od tematyki i typu projektu)
3. Po otrzymaniu ostatniej płatno ci, w okresie trwało ci projektu, Beneficjent mo e by poddany
kontroli trwało ci (patrz zał cznik nr 10 do umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowaniu)
4. Wszelka korespondencja zwi zana z kontrol projektu oraz informacja pokontrolna wysyłana jest
w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym poprzez system SL2014.
5. O terminie kontroli planowej w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie, Beneficjent b dzie
poinformowany na co najmniej 5 dni przed terminem rozpocz cia kontroli. Beneficjent ma prawo
do jednokrotnej zmiany terminu kontroli. Zmiana terminu wyznaczonego w drugim powiadomieniu
traktowana b dzie jako odmowa poddania si kontroli.
W przypadku kontroli dora nej Beneficjent zawiadamiany jest na 3 dni przed kontrol . Dopuszcza
si sytuacj , w której Beneficjent nie zostanie poinformowany o tym typie kontroli.
Wizyty monitoringowe, co do zasady, odbywaj si bez wcze niejszego powiadomienia.
6. Kontrola projektu mo e by prowadzona w ka dym miejscu zwi zanym z realizacj Projektu.
7. Kontrole w miejscu realizacji Projektu przeprowadza si na podstawie pisemnego imiennego
upowa nienia do przeprowadzenia kontroli.
8. Kontrola na zako czenie realizacji Projektu polega na sprawdzeniu efektu rzeczowego
w miejscu jego realizacji lub w siedzibie Beneficjenta.
9. W przypadku Beneficjentów realizuj cych projekty w partnerstwie, kontroli poddawany jest Lider
projektu. Dopuszcza si mo liwo przeprowadzania czynno ci kontrolnych u Partnera/ Partnerów
Projektu. Beneficjent jest zobowi zany udost pni kontroluj cym oryginały dokumentów
zwi zanych z realizacj projektu, w szczególno ci dokumenty umo liwiaj ce potwierdzenie

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

kwalifikowalno ci wydatków, zapewni dost p do pomieszcze i terenu realizacji projektu, dost p
do zwi zanych z projektem systemów informatycznych oraz udziela wszelkich wyja nie
dotycz cych realizacji projektu.
W trakcie kontroli Kontroluj cy ma prawo do:
a) swobodnego poruszania si po terenie jednostki kontrolowanej bez obowi zku uzyskania
przepustki, z wyj tkiem miejsc podlegaj cych szczególnej ochronie z uwagi na tajemnic
pa stwow ,
b) wgl du oraz tworzenia kopii i odpisów dokumentów zwi zanych z działalno ci jednostki
kontrolowanej, w zakresie dotycz cym kontroli (z zachowaniem przepisów o tajemnicy
chronionej prawem),
c) wgl du w informacje zawarte w elektronicznych systemach komputerowych jednostki
kontrolowanej, w zakresie dotycz cym kontroli,
d) przeprowadzania ogl dzin obiektów i składników maj tkowych w zakresie dotycz cym
kontroli,
e)
dania ustnych i pisemnych wyja nie od Beneficjenta w sprawach dotycz cych przedmiotu
kontroli (w przypadku odmowy wykonania tych czynno ci kontroluj cy sporz dza adnotacj ,
któr zamieszcza w informacji pokontrolnej),
f) zabezpieczania materiałów dowodowych,
g)
dania odpisów, zestawie i wyci gów z badanych dokumentów, których prawdziwo
potwierdza Beneficjent,
h) sprawdzania przebiegu okre lonych czynno ci, w zakresie dotycz cym kontroli,
i) sporz dzania adnotacji na skontrolowanych dokumentach,
j) przyjmowania o wiadcze .
Kontroluj cy podlegaj
przepisom o bezpiecze stwie i higienie pracy oraz przepisom
o post powaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi obowi zuj cymi w danej
jednostce kontrolowanej.
Kontrola projektów jest form weryfikacji potwierdzaj c , e czy dofinansowane produkty
i usługi zostały dostarczone, faktyczny stan realizacji projektu odpowiada informacjom
uj tym we wniosku o dofinansowanie oraz wydatki zadeklarowane przez beneficjentów w
zwi zku z realizowanymi projektami zostały rzeczywi cie poniesione i s zgodne
z obowi zuj cymi przepisami prawa, wymaganiami programu operacyjnego oraz zasadami
unijnymi i krajowymi. Dodatkowo, weryfikowane jest prowadzenie wyodr bnionej ewidencji
ksi gowej oraz kompletno dokumentów potwierdzaj cych wła ciw cie k audytu.
Podczas kontroli sprawdzeniu podlega czy beneficjent realizuje projekt z nale yt staranno ci ,
w szczególno ci ponosz c wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszcz dnie, zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami prawa, zaleceniami i procedurami przewidzianymi w ramach
Programu oraz w sposób, który zapewni prawidłow i terminow realizacj projektu oraz
osi gni cie celów i wska ników zakładanych we wniosku o dofinansowanie.
Podczas kontroli prowadzone s ogl dziny w miejscu realizacji projektu. Z czynno ci tej (oraz
z przyj cia ustnych wyja nie lub o wiadcze ) sporz dza si protokół. Protokół podpisuj osoby
kontroluj ce oraz przedstawiciel Beneficjenta/ Beneficjent.
Kontroluj cy mog poprosi Beneficjenta o sporz dzenie pisemnych wyja nie / przygotowanie
o wiadcze dotycz cych kontrolowanych zakresów.
Kontroluj cy maj prawo
da wszelkich innych dokumentów nie zwi zanych bezpo rednio
z realizowanym projektem o ile słu potwierdzeniu kwalifikowalno ci wydatków.
W przypadku niemo no ci zebrania wystarczaj cych dowodów do przygotowania informacji
pokontrolnej sporz dza si notatk podpisan przez osob kontroluj c . Do czasu dostarczenia
wymaganych dowodów, bieg terminu zostaje przerwany.

§5
ZASADY DOTYCZ CE PRZEKAZANIA INFORMACJI POKONTROLNEJ
Zasady ogólne dla wy ej opisanych kontroli w § 2 pkt 1) i 2)
1. IZ RPO WM przekazuje do Beneficjenta w terminie do 30 dni od dostarczenia kompletnej
dokumentacji z przeprowadzonego post powania o udzielenie zamówienia lub od
dostarczenia przez Beneficjenta wyja nie /uzupełnie /o wiadcze , lub od przeprowadzenia
kontroli w miejscu realizacji Projektu informacj pokontroln .
2. Beneficjent ma prawo podpisa informacj pokontroln , w takim przypadku stanowi ona
wersj ostateczn lub ma prawo wnie zastrze enia do informacji pokontrolnej w terminie do
14 dni od dnia otrzymania projektu informacji pokontrolnej. Na wniosek Beneficjenta zło ony
przed upływem terminu zgłoszenia zastrze e termin ten mo e zosta przedłu ony przez
Instytucj na czas oznaczony.
3. W przypadku wniesienia zastrze e :
a) Instytucja rozpatruje zastrze enia do informacji pokontrolnej w terminie nie dłu szym ni
14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrze e . Zło one zastrze enia mog zosta w ka dym
czasie wycofane (zastrze e , które zostały wycofane, nie rozpatruje si ).
b) W trakcie rozpatrywania zastrze e , Instytucja ma prawo przeprowadzi dodatkowe czynno ci
kontrolne, da przedstawienia dokumentów lub zło enia dodatkowych wyja nie . Podj cie
przez Instytucj , w trakcie rozpatrywania zastrze e ww. działa ka dorazowo przerywa bieg
terminu odpowiedzi na zastrze enia.
c) Instytucja, po rozpatrzeniu zastrze e , sporz dza i przekazuje ostateczn informacj
pokontroln , zawieraj c skorygowane ustalenia kontroli lub stanowisko wobec zgłoszonych
zastrze e wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustale . W ka dym czasie,
Instytucja z urz du lub na wniosek Beneficjenta ma prawo poprawienia oczywistych omyłek
w informacji pokontrolnej. Beneficjent otrzymuje informacj o zakresie sprostowania. Do
ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do stanowiska wobec zgłoszonych zastrze e nie
przysługuje mo liwo ponownego zło enia zastrze e .
4. Informacj pokontroln oraz ostateczn informacj pokontroln w razie potrzeby uzupełnia si
o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje – informacja pokontrolna zawiera termin
przekazania Instytucji informacji o sposobie wykonania zalece
pokontrolnych lub
wykorzystania rekomendacji, a tak e o podj tych działaniach lub przyczynach ich niepodj cia.
Termin wyznacza si , uwzgl dniaj c charakter zalece lub rekomendacji.
5. W wyznaczonym terminie Beneficjent powinien poinformowa Instytucj o sposobie
wykonania zalece pokontrolnych lub rekomendacji.
6. Wyniki kontroli potwierdzaj ce prawidłow realizacj projektu lub usuni cie uchybie
i nieprawidłowo ci wskazanych w informacji pokontrolnej, zgodnie z wydanymi zaleceniami,
s warunkiem dokonania płatno ci ko cowej na rzecz Beneficjenta.
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W ersja 1

#

§1
1. Beneficjenci realizuj cy projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), rozliczaj cy wydatki na podstawie faktycznie
poniesionych kosztów zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie Projektu/ Uchwały Zarz du
Województwa Małopolskiego/ Porozumienia o dofinansowaniu, niezale nie od formy prowadzonej
ksi gowo ci, zobowi zani s do prowadzenia wyodr bnionej ewidencji ksi gowej dotycz cej
realizacji projektu, umo liwiaj cej identyfikacj poszczególnych operacji ksi gowych i gospodarczych
przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu. Obowi zek ten powstaje
najpó niej z dniem podpisania umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowaniu projektu.
2. W przypadku Beneficjentów ponosz cych wydatki w ramach projektu jeszcze przed dat podpisania
umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowaniu projektu – dopuszcza si
prowadzenie
wyodr bnionej ewidencji ksi gowej na zasadach okre lonych w niniejszych zał czniku oraz w formie
Zestawienia dokumentów ksi gowych potwierdzaj cych poniesione wydatki obj te wnioskiem
o płatno (patrz Wzór).
3. Ze wzgl du na rodzaj prowadzonej ewidencji i mo liwo
jej wykorzystania dla zapewnienia
odr bnego uj cia transakcji zwi zanych z projektem, Beneficjentów w ramach RPO WM mo na
podzieli na 2 grupy:
a) Beneficjenci prowadz cy pełn ksi gowo , którzy zapewniaj odr bny system ksi gowy albo
odpowiedni kod ksi gowy, co oznacza prowadzenie odr bnej ewidencji ksi gowej, nie za
odr bnych ksi g rachunkowych. Jednostka mo e tego dokona poprzez odpowiednie zmiany
w polityce rachunkowo ci oraz zakładowym planie kont, polegaj ce na:
wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów ksi gowych, kont syntetycznych,
analitycznych i pozabilansowych, pozwalaj cych na wyodr bnienie operacji zwi zanych
z danym projektem, w układzie umo liwiaj cym uzyskanie informacji wymaganych
w zakresie sprawozdawczo ci finansowej projektu i kontroli; lub
wprowadzeniu wyodr bnionego kodu ksi gowego dla wszystkich transakcji zwi zanych
z danym projektem. Wyodr bniony kod ksi gowy oznacza odpowiedni symbol, numer,
wyró nik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umo liwia
sporz dzanie zestawienia lub rejestru dowodów ksi gowych w okre lonym przedziale
czasowym, ujmuj cych wszystkie operacje zwi zane z projektem oraz obejmuj cych
przynajmniej nast puj cy zakres danych: nr dokumentu ródłowego, nr ewidencyjny lub
ksi gowy dokumentu, dat wystawienia dokumentu, kwot brutto i netto dokumentu, kwot
kwalifikowaln dotycz c projektu.
b) pozostali Beneficjenci, nieprowadz cy pełnej ksi gowo ci, którzy zapewniaj wyodr bnion
ewidencj ksi gow dla projektu poprzez comiesi czne sporz dzanie technik komputerow
w postaci arkusza kalkulacyjnego Kumulatywnego Zestawienia obejmuj cego wydatki od pocz tku
realizacji projektu do ko ca danego miesi ca kalendarzowego i sporz dzane jest poprzez
narastaj ce uj cie wydatków dotycz cych poszczególnych zada oraz kosztów po rednich
(w przypadku kosztów po rednich rozliczanych na podstawie rzeczywi cie poniesionych
wydatków). Zestawienie nale y sporz dza w oparciu o wzór do niniejszego zał cznika. Po
zako czeniu ka dego miesi ca kalendarzowego zestawienie powinno zosta wydrukowane
i podpisane przez osob je sporz dzaj c i zatwierdzaj c oraz doł czone do dokumentacji

projektu potwierdzaj cej poniesione wydatki. Wersja elektroniczna powinna zosta
zarchiwizowana lub konstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umo liwia uzyskanie w okresie
pó niejszym danych według stanu na koniec poszczególnych minionych miesi cy
kalendarzowych.
Dokumentacja dotycz ca ewidencji ksi gowej zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej,
odnosz ca si do zło onego wniosku o płatno powinna by archiwizowana przez Beneficjenta.
4. W przypadku dokumentów finansowych zwi zanych z kosztami po rednimi i bezpo rednimi do których
stosuje si uproszczone metody rozliczania (tj. ryczałt) wydatków nie ma obowi zku prowadzenia
wyodr bnionej ewidencji ksi gowej dla projektu, o której mowa w niniejszym zał czniku.
5. W przypadku projektów partnerskich, realizator projektu w umowie partnerskiej, zobowi zuje
partnera/ów do stosowania i przestrzegania zasad okre lonych w niniejszym zał czniku.
6. Zgodnie z wymogiem okre lonym w art. 125 ust. 4 lit. b) Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiaj cego wspólne przepisy dotycz ce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójno ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj cego przepisy ogólne dotycz ce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójno ci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj cego rozporz dzenie Rady
(WE) nr 1083/2006, Instytucja Zarz dzaj ca (IZ), zapewnia, aby beneficjenci uczestnicz cy we
wdra aniu operacji, których koszty zwracane s na podstawie faktycznie poniesionych kosztów
kwalifikowalnych lub ponoszone z zaliczki, prowadzili oddzielny system ksi gowo ci lub korzystali
z odpowiedniego kodu ksi gowego dla wszystkich transakcji zwi zanych z operacj . Niezastosowania
si do wymogu prowadzenia wyodr bnionej ewidencji ksi gowej dotycz cej realizacji projektu
w sposób przejrzysty, tak aby była mo liwa identyfikacja poszczególnych operacji ksi gowych,
zgodnie z zasadami okre lonymi przez IZ RPO WM, ma ona prawo do nało enia korekty finansowej
lub/i pomniejszenia warto ci wydatków kwalifikowanych projektu. Stwierdzenie braku prowadzenia
wyodr bnionej ewidencji ksi gowej i nało enia korekty finansowej lub/i pomniejszenia warto ci
wydatków kwalifikowanych projektu, nie zwalnia Beneficjenta z obowi zku prowadzenia wyodr bnionej
pełnej ewidencji ksi gowej lub w formie zestawienia według wzoru do niniejszego zał cznika.
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§1
WST P
1.
Zgodnie z art. 71 Rozporz dzenia 1303/2013, trwało
projektów współfinansowanych
z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych musi by zachowana przez okres 5 lat (3
lat w przypadku M P – w odniesieniu do projektów, z którymi zwi zany jest wymóg utrzymania
inwestycji lub miejsc pracy), a w przypadku, gdy przepisy reguluj ce udzielanie pomocy publicznej lub
zapisy Umowy o dofinansowanie/Uchwały/Porozumienia o dofinansowaniu wprowadzaj bardziej
restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje si okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.
2.
Za dat rozpocz cia okresu trwało ci nale y przyj
dzie przekazania Beneficjentowi
rodków ostatniej płatno ci na rzecz projektu przez IZ RPO WM (dzie obci enia rachunku
Instytucji). Wyj tek stanowi sytuacja, gdy Beneficjent nie otrzymuje płatno ci ko cowej od Instytucji
(np. system zaliczkowy), wówczas za dat rozpocz cia okresu trwało ci nale y przyj
dzie
zatwierdzenia wniosku o płatno ko cow .
3.
Naruszenie zasady trwało ci nast puje w sytuacji wyst pienia w okresie trwało ci co
najmniej jednej z poni szych przesłanek:
1) zaprzestano działalno ci produkcyjnej (działalno ci prowadzonej przez Beneficjenta zwi zanej
z przedmiotem wsparcia ze rodków programu) lub j przeniesiono poza obszar wsparcia RPO WM,
2) nast piła zmiana własno ci (rozumiana jako rozporz dzenie prawem własno ci) elementu
współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsi biorstwu lub podmiotowi publicznemu
nienale ne korzy ci,
3) nast piła istotna zmiana wpływaj ca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji,
która mogłaby doprowadzi do naruszenia jego pierwotnych celów.
§2
MONITOROWANIE i SPRAWOZDAWCZO
1.

W OKRESIE TRWAŁO CI

Monitorowaniem projektu w okresie trwało ci obj te s wszystkie projekty, które uzyskały
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 20142020.
Monitoring projektów dotyczy w szczególno ci nast puj cych obszarów:
1.
Cel projektu – sprawdzenie zachowania celu projektu definiowanego poprzez
osi gni cie i utrzymanie wska ników rezultatu/ produktu;
2.
Obszary specyficzne w ramach poszczególnych działa SzOOP;
3.
Kwalifikowalno podatku VAT;
4.
Generowanie dochodu w projekcie;
5.
Promocja projektu;
6.
Zgodno projektu z politykami horyzontalnymi – zachowanie zgodno ci z politykami
horyzontalnymi (zrównowa onego rozwoju, równo ci szans i niedyskryminacji, w tym
dost pno ci dla osób z niepełnosprawno ciami, oraz równo ci szans kobiet i m czyzn);
7.
Archiwizacja – archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji projektu.

2.

Beneficjent ma obowi zek sporz dzania sprawozda /ankiet lub o wiadcze specyficznych dla
danego Działania/Poddziałania/konkursu zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez IZ RPO
WM.

3.

Pierwsze sprawozdanie przesyłane jest na wezwanie Instytucji po upływie roku od daty
przekazania płatno ci ko cowej/ zatwierdzenia wniosku o płatno . Po wezwaniu przez IZ RPO
WM beneficjent w terminie 14 dni musi przygotowa i zło y sprawozdanie/ankiet lub
dodatkowe o wiadczenia. Dokumenty przesyłane s poprzez moduł korespondencji w systemie
SL 2014 z wykorzystaniem kwalifikowalnego podpisu elektronicznego (podobnie jak wniosek

o płatno ). Zako czenie weryfikacji sprawozdania nast puje w terminie do 120 dni od
momentu jego otrzymania przez Instytucj .
4.

Beneficjent jest zobowi zany do niezwłocznego informowania Instytucji o wszelkich
okoliczno ciach mog cych mie
wpływ na nieutrzymanie trwało ci projektu,
w szczególno ci celu i wska ników projektu oraz kwalifikowalno ci podatku VAT.
§3
MONITOROWANIE OSI GNI CIA WSKA NIKÓW REZULTATU

1.

Wska niki rezultatu w projekcie powinny zosta osi gni te:
1) co do zasady – w okresie 12 miesi cy od zako czenia realizacji projektu okre lonego
w umowie/ decyzji o dofinansowaniu projektu lub porozumieniu o dofinansowaniu, o ile
wynika to ze specyfiki projektu, od uruchomienia przedsi wzi cia lub
2) w okresie trwało ci projektu w sprawozdaniu w zakresie monitorowania projektu w okresie
trwało ci co do zasady po pierwszym roku trwało ci, w przypadku wska ników, których
termin realizacji został wydłu ony na wniosek Beneficjenta i za zgod IZ RPO WM oraz
w sytuacji gdy na dzie kontroli na zako czenie realizacji projektu nie osi gni to pełnej
warto ci z uwagi na termin realizacji wska nika (np. kontrola w trakcie roku
kalendarzowego).
Z zastrze eniem e w zał czniku do Regulaminu konkursu pn. Definicje wska ników lub
w zał czniku nr 4 do Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowaniu nie wskazano innego
terminu osi gni cia wska ników.

2.

Beneficjent zostanie wezwany do zło enia raportu z osi gni tych wska ników rezultatu po 12
miesi cach od zako czenia realizacji projektu oraz nast pnie w okresie trwało ci w kolejnych
sprawozdaniach.
§4
KONTROLA TRWAŁO CI
Kontrola trwało ci jest prowadzona w okresie 5 lat od daty dokonania płatno ci ko cowej na
rzecz Beneficjenta. Okres ten mo e by skrócony do 3 lat w zakresie utrzymania inwestycji lub
miejsc pracy w projekcie beneficjenta, który jest mikro-, małym lub rednim przedsi biorc .
Kontrola trwało ci słu y sprawdzeniu, czy w odniesieniu do współfinansowanych projektów
nie zaprzestano działalno ci produkcyjnej lub nie przeniesiono jej poza obszar obj ty programem,
nie zmieniono własno ci elementu infrastruktury, która daje przedsi biorstwu lub podmiotowi
publicznemu nienale ne korzy ci oraz czy nie nast piła istotna zmiana wpływaj ca na charakter
projektu, jego cele lub warunki wdra ania, która mogłaby doprowadzi do naruszenia pierwotnych
celów projektu.
Mo e by ona rozszerzona o kontrol
innych elementów podlegaj cych procedurze
wcze niejszego monitorowania trwało ci projektu po zako czeniu realizacji projektu.
§5
KONSEKWENCJE NIEZACHOWANIA TRWAŁO CI PROJEKTU

1.

2.

Naruszenie zasady trwało ci mo e oznacza konieczno zwrotu rodków otrzymanych na
realizacj projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległo ci podatkowych od dnia
przekazania
rodków, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowi zku trwało ci.
W przypadku nieosi gni cia b d niezachowania w okresie trwało ci Projektu wska ników
rezultatu IZ RPO WM ma prawo do nało enia korekty finansowej zgodnie z zapisami § 2
zał cznika nr 7.
W indywidualnych przypadkach, w sytuacji wyst pienia wyj tkowych okoliczno ci (zdarzenia
losowe, siły natury itp.), Instytucja Zarz dzaj ca mo e zawiesi okres trwało ci projektu, tzn.

przedłu y go o czas niezb dny do wznowienia działalno ci beneficjenta, wynikaj cy z
wyst pienia ww. okoliczno ci. Nie zwalnia to Beneficjenta z obowi zku utrzymania trwało ci
projektu.
§6
ARCHIWIZACJA
1. Dokumentacja zwi zana z realizacj Projektu wygenerowana w ramach systemu informatycznego
e-RPO jest przechowywana i archiwizowana przez IZ RPO WM.
2. Dokumentacja zwi zana z realizacj Projektu zamieszczona w ramach systemu SL2014 podlega
b dzie ogólnym zasadom archiwizacji.
3. Beneficjent ma obowi zek przechowywania i archiwizowania pozostałej dokumentacji zwi zanej
z realizacj Projektu, w tym w szczególno ci zał czników przesyłanych w systemie e-RPO
i SL2014.
4. Beneficjent ma obowi zek przechowywania i archiwizowania dokumentacji ogólnej Projektu
(m.in. oryginałów Umowy o dofinansowanie/ Porozumienia, aneksów), dokumentacji finansowoksi gowej (m.in. oryginałów dokumentów potwierdzaj cych poniesienie wydatku, dokumentów
potwierdzaj cych zastosowany sposób ksi gowania operacji Projektu), dokumentacji
merytorycznej (m.in. oryginałów dokumentów dotycz cych inwestycji budowlanej – kosztorysów,
dziennika budowy, protokołów odbioru, oryginałów dokumentów dotycz cych zakupów sprz tu
i wyposa enia – certyfikatów, gwarancji, licencji, oryginałów aktów notarialnych, umów
zawieranych w zwi zku z realizowanym Projektem, oryginałów dokumentów potwierdzaj cych
przeprowadzenie działa o charakterze promocyjnym), dokumentacji przetargowej, oryginałów
informacji z kontroli przeprowadzanych przez uprawnione do tego podmioty.
5. Beneficjent zobowi zuje si do przechowywania dokumentacji zwi zanej z realizacj Projektu
przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia nast puj cego po zło eniu zestawienia wydatków
do Komisji Europejskiej, w którym uj to ostateczne wydatki dotycz ce zako czonej operacji.
IZ RPO WM informuje Beneficjenta o powy ej wskazanym terminie.
6. Beneficjent, który otrzymał dofinansowanie stanowi ce pomoc publiczn , jest zobowi zany
do przechowywania
dokumentów
przez
okres
10
lat
od
dnia
zawarcia
Umowy/Uchwały/Porozumienia lub od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach Programu,
lecz nie krócej ni w terminie wskazanym w pkt.5.
7. IZ RPO WM mo e przedłu y termin przechowywania i archiwizowania dokumentacji o którym
mowa w ust. 5 i 6, informuj c o tym Beneficjenta przed upływem tego terminu.
8. Niezale nie od przyczyn rozwi zania Umowy/Porozumienia/odst pienia od Decyzji o realizacji
projektu Beneficjent zobowi zany jest do archiwizowania dokumentacji zwi zanej z realizacj
Projektu, zgodnie z przepisami niniejszego zał cznika.
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U yte w niniejszych zasadach okre lenia oznaczaj :
1) ustawa odo
ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ;
2) rozporz dzenie odo

rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiada
urz dzenia
i
systemy
informatyczne
słu ce
do przetwarzania danych osobowych;

3) dane osobowe

dane osobowe, w rozumieniu ustawy, dotycz ce:
pracowników Beneficjenta,
pracowników partnera(ów),
uczestników projektów realizowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020,
osób których dane s przetwarzane w zwi zku z badaniem
kwalifikowalno ci wydatków w projekcie, w tym w szczególno ci
personelu projektu, a tak e oferentów, uczestników komisji
przetargowych i wykonawców,
przetwarzane przez Beneficjenta w celu wykonania postanowie umowy
o dofinansowanie projektu;

4) administratorzy
danych osobowych

Instytucja Zarz dzaj ca - Zarz d Województwa Małopolskiego/
minister wła ciwy do spraw rozwoju regionalnego/
Beneficjent;

5) przetwarzanie
danych osobowych

jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie
jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udost pnianie i usuwanie;

6) dokument

dowolny no nik, tradycyjny lub elektroniczny, na którym s zapisane dane
osobowe;

7) e-RPO

oznacza to lokalny system teleinformatyczny umo liwiaj cy wymian
danych z SL2014 i zapewniaj cy obsług procesów zwi zanych
z wyborem projektów, zawieraniem umów i ich aneksowaniem;

8) Centralny System
Teleinformatyczny
(CST)

jest to system, o którym mowa w Rozdziale 16. ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno ci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, który słu y do
wspierania procesów zwi zanych z obsług projektu od momentu
podpisania umowy o dofinansowanie projektu, albo podj cia decyzji o
dofinansowaniu projektu, jak równie do ewidencjonowania danych
dotycz cych realizacji programów operacyjnych, a tak e obsługi
certyfikacji wydatków;

9) SL2014

aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego (CST)
administrowanego przez ministra wła ciwego do spraw rozwoju
regionalnego.

§1
1. Beneficjent
b d cy
administratorem
danych
osobowych
swoich
pracowników
i współpracowników powierza te dane Instytucji Zarz dzaj cej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (IZ)/Instytucji Po rednicz cej (IP),
która przetwarza je w celach okre lonych w §3 ust. 1.
2. Beneficjent jako administrator danych osobowych zobowi zany jest doło y szczególnej staranno ci
w celu ochrony interesów osób, których dane dotycz i spełni wszystkie przesłanki zgodnie z art.
26 ustawy odo.
§2
Dane
osobowe
przekazane
przez
Beneficjenta
przetwarzane
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy odo.

s

przez

IZ/IP,

§3
1. Dane osobowe przetwarzane przez IZ/IP s
wył cznie w celu realizacji Programu,
w szczególno ci potwierdzenia kwalifikowalno ci wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu,
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczo ci oraz działa informacyjno-promocyjnych w ramach
RPO WM.
2. Przedmiotowe dane osobowe s przetwarzane w celu, o którym mowa w ust. 1, a tak e
w celach archiwalnych i statystycznych.
§4
IZ b d działaj ca w jej imieniu IP, mo e powierzy przetwarzanie danych osobowych, o których mowa
w § 1, podmiotom realizuj cym badania ewaluacyjne na zlecenie IZ/IP. Dane osobowe mog zosta
równie powierzone podmiotom realizuj cym na zlecenie IZ/IP kontrole i audyt w ramach RPO WM.
§5
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program
Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020”, jest Instytucja Zarz dzaj ca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzib w Krakowie przy
ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (dalej
zwanym IZ).
§6
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system
teleinformatyczny wspieraj cy realizacj programów operacyjnych” jest minister wła ciwy do spraw
rozwoju regionalnego z siedzib w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (dalej zwanym
Ministrem).
§7
1. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy odo, Minister powierzył IZ przetwarzanie danych osobowych
w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych na warunkach opisanych w Porozumieniu
w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu
teleinformatycznego wspieraj cego realizacj programów operacyjnych w zwi zku z realizacj
regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego 2014-2020 Nr RPMP/09/2015
z dnia 9 wrze nia 2015 roku. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania został
okre lony w ramach ww. Porozumienia.
2. W ramach zbioru wskazanego w § 6 dane s powierzone do przetwarzania IZ wył cznie w celu
realizacji Programu w zakresie:
1) zarz dzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczo ci i raportowania w ramach Programu;

2)

zapewnienia
realizacji
obowi zku
informacyjnego
dotycz cego
przekazywania
do publicznej wiadomo ci informacji o podmiotach uzyskuj cych wsparcie z funduszy polityki
spójno ci w ramach Programu.
3. IZ
powierzyła
IP
przetwarzanie
danych
osobowych
na
warunkach
opisanych
w Porozumieniu w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zwi zku
z
realizacj
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Małopolskiego
2014 – 2020.
§8
1. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy odo, IZ/IP, działaj c w imieniu i na rzecz administratora danych
osobowych - Ministra, powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, o których mowa
w §6 i §7 niniejszych zasad, na warunkach opisanych w niniejszych zasadach. Zakres danych
osobowych powierzonych do przetwarzania został okre lony w zał czniku nr 31.
2. IZ/IP, umocowuje Beneficjenta do dalszego powierzenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych, w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych – Ministra, podmiotom
wiadcz cym usługi na rzecz Beneficjenta, w zwi zku z realizacj niniejszego projektu.
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom, o których mowa w ust. 2, odbywa si na
podstawie odr bnych umów zawieranych na pi mie, z zastrze eniem, e umowy te b d zawierały
postanowienia okre laj ce warunki przetwarzania danych osobowych nie gorsze ni okre lone w
niniejszych zasadach.
4. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania przez Beneficjenta podmiotom, o których
mowa w ust. 2, powinien by ka dorazowo dostosowany przez Beneficjenta do celu ich powierzenia,
przy czym zakres nie mo e by szerszy ni zakres okre lony w ust. 1.
5. Beneficjent przekazuje IZ/IP, na ka de jej
danie, wykaz podmiotów, o których mowa
w ust. 2, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych przez Beneficjenta.
6. IZ/IP zobowi zuje Beneficjenta do wykonywania wobec osób, których dane dotycz , obowi zków
informacyjnych wynikaj cych z art. 24 i art. 25 ustawy odo.
7. IZ/IP zobowi zuje Beneficjenta do takiego formułowania umów zawieranych przez Beneficjenta
z podmiotami, o których mowa w ust. 2, by podmioty te były zobowi zane do wykonywania wobec
osób, których dane dotycz , obowi zków informacyjnych wynikaj cych z art. 24 i art. 25 ustawy odo.
§9
1. Beneficjent jest zobowi zany do wydawania i odwoływania upowa nie do przetwarzania danych
osobowych w centralnym systemie teleinformatycznym. Beneficjent ograniczy dost p do danych
osobowych wył cznie do osób posiadaj cych upowa nienia do przetwarzania danych osobowych.
Upowa nienia wydawane s zgodnie z Procedur zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu
stanowi c zał cznik nr 6 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania
danych. Zgłoszenie ww. osób jest dokonywane na podstawie wniosku zgodnie z zał cznikiem nr 5
do wskazanych Wytycznych.
2. IZ/IP umocowuje Beneficjenta do dalszego umocowywania podmiotów, o których mowa w § 8 ust.
2, do wydawania i odwoływania stosownych upowa nie do przetwarzania danych osobowych.
3. Wzór upowa nienia do przetwarzania danych osobowych, jest okre lony w zał czniku
nr 1 do niniejszych zasad.
4. Wzór odwołania upowa nienia do przetwarzania danych osobowych, jest okre lony w zał czniku nr
2 do niniejszych zasad.
5. IZ/IP dopuszcza stosowanie przez Beneficjenta własnego wzoru upowa nienia do przetwarzania
danych osobowych lub wzoru odwołania upowa nienia do przetwarzania danych osobowych, o ile
zawieraj one wszystkie elementy wskazane we wzorach okre lonych odpowiednio w zał cznikach
nr 1 i 2 do niniejszych zasad.
6. IZ/IP zobowi zuje Beneficjenta do takiego formułowania umów z podmiotami, o których mowa w § 8
ust. 2, by podmioty te zobowi zane były do stosowania wzoru upowa nie do przetwarzania danych
1

Nale y okre li zakres danych adekwatny do projektu.

osobowych i wzoru odwołania upowa nienia do przetwarzania danych osobowych okre lonych
odpowiednio w zał czniku nr 1 i 2 do niniejszych zasad lub do okre lenia własnego wzoru
upowa nienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upowa nienia do
przetwarzania danych osobowych, o ile zawieraj one wszystkie elementy wskazane we wzorach
okre lonych odpowiednio w zał cznikach nr 1 i 2 do niniejszych zasad.
§ 10
1. Dane osobowe s przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy odo, uwzgl dniaj c zapisy
art. 54 ust. 2, art. 65, art. 115, art. 122 ust.3, art. 125 ust. 2 lit. d, ust. 4 lit. a oraz ust. 5 i 6
rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiaj cego wspólne przepisy dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiaj cego przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno ci i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylaj cego rozporz dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz pkt 3 A ppkt iv
zał cznika XIII Kryteria desygnacji Instytucji Zarz dzaj cej i Instytucji Certyfikuj cej do tego
rozporz dzenia, art. 5 oraz art. 19 ust. 4 rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylaj cego
rozporz dzenie Rady (WE) nr 1081/2006 oraz zał cznika I i II do tego rozporz dzenia, art. 9 ust. 2,
art 22 - 24 i 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójno ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, rozporz dzenia wykonawczego
Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze nia 2014 r. ustanawiaj cego szczegółowe przepisy
wykonawcze do rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu
do wzorów słu cych do przekazywania Komisji okre lonych informacji oraz szczegółowe przepisy
dotycz ce wymiany informacji mi dzy beneficjentami a instytucjami zarz dzaj cymi, certyfikuj cymi,
audytowymi i po rednicz cymi.
2. Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie
informatycznym, zobowi zuje si do przetwarzania ich w systemie CST lub w przypadku jego
niesprawno ci w innym systemie wskazanym przez IZ w zakresie dla nich wła ciwym. W przypadku
wykorzystywania innych systemów informatycznych Beneficjent jest zobowi zany zapewni , e
spełniaj one wymagania bezpiecze stwa informacji okre lone w rozporz dzeniu odo.
3. Beneficjent zobowi zuje si
do weryfikowania zgodno ci zakresu danych osobowych
przetwarzanych przez podmioty, o których mowa w § 8 ust. 2 z postanowieniami umów, o których
mowa w § 8 ust. 3.
4. Beneficjent, przed udzieleniem wsparcia uczestnikowi projektu, zobowi zuje si odebra
O wiadczenie uczestnika projektu, którego wzór stanowi zał cznik nr 4 do niniejszych zasad2.
§ 11
1. Beneficjent zapewni rodki techniczne i organizacyjne umo liwiaj ce nale yte zabezpieczenie
danych osobowych, wymagane przepisami prawa, w tym w szczególno ci ustawy odo
oraz rozporz dzenia odo. Beneficjent b dzie w szczególno ci:
1) prowadzi dokumentacj opisuj c sposób przetwarzania danych osobowych oraz rodki
techniczne i organizacyjne zapewniaj ce ochron przetwarzanych danych osobowych, w tym
w szczególno ci polityk bezpiecze stwa z zastrze eniem, e system, o którym mowa w §10
ust. 3 oraz instrukcj zarz dzania tym systemem udost pnia Beneficjentowi IZ/IP,
2) przechowywa dokumenty w przeznaczonych do tego szafach zamykanych na zamek lub w
zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedost pnych dla osób nieupowa nionych do
przetwarzania danych osobowych oraz zapewniaj cych ochron dokumentów przed utrat ,
uszkodzeniem, zniszczeniem, a tak e przetwarzaniem z naruszeniem ustawy odo,
2
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3) prowadzi ewidencj osób upowa nionych do przetwarzania danych osobowych;
2. Beneficjent zobowi e osoby upowa nione do przetwarzania danych osobowych
do przestrzegania nast puj cych zasad post powania z dokumentami:
1) pracowania jedynie z dokumentami niezb dnymi do wykonania obowi zków wynikaj cych
z niniejszej umowy;
2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłu szym ni czas niezb dny do zrealizowania
zada , do których wykonania dokumenty s przeznaczone;
3) nietworzenia kopii dokumentów innych, ni niezb dne do realizacji niniejszej umowy;
4) zachowania w poufno ci danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach
ich zabezpieczenia, tak e po ustaniu stosunku prawnego ł cz cego osob upowa nion do
przetwarzania danych osobowych z beneficjentem;
5) zabezpieczenia
dokumentów
przed
dost pem
osób
nieupowa nionych
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem
z naruszeniem ustawy odo, nieautoryzowan zmian , utrat , uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Beneficjent b dzie stale nadzorował osoby upowa nione do przetwarzania danych osobowych,
w zakresie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
4. Beneficjent b dzie wymagał od osób upowa nionych do przetwarzania danych osobowych
przestrzegania nale ytej staranno ci, w zakresie zachowania w poufno ci danych osobowych oraz
ich zabezpieczenia.
5. Beneficjent zobowi zuje si do:
1) zachowania w poufno ci wszystkich danych osobowych powierzonych mu w trakcie
obowi zywania niniejszej umowy o dofinansowanie projektu lub dokumentów uzyskanych
w zwi zku z wykonywaniem czynno ci obj tych niniejsz umow o dofinansowanie projektu,
a tak e zachowania w poufno ci informacji o stosowanych sposobach zabezpieczenia danych
osobowych, równie po rozwi zaniu niniejszej umowy o dofinansowanie projektu;
2) zabezpieczenia korespondencji i wszelkich dokumentów przed dost pem osób
nieupowa nionych do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych,
a w szczególno ci przed kradzie , uszkodzeniem i zagini ciem;
3) niewykorzystywania zebranych na podstawie niniejszej umowy danych osobowych dla celów
innych ni okre lone w niniejszej umowie o dofinansowanie projektu;
4) usuni cia z elektronicznych no ników informacji wielokrotnego zapisu w sposób trwały
i nieodwracalny oraz zniszczenia no ników papierowych i elektronicznych no ników informacji
jednokrotnego zapisu, na których utrwalone zostały powierzone do przetwarzania dane
osobowe, po zako czeniu obowi zywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa
w niniejszej umowie;
5) niezwłocznego przekazania IZ/IP pisemnego o wiadczenia, w którym potwierdzi, e Beneficjent
nie posiada adnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone
niniejsz umow , po zrealizowaniu postanowie pkt 4.
§ 12
1. Beneficjent niezwłocznie informuje IZ/IP o:
1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewła ciwym u yciu
oraz naruszeniu obowi zków dotycz cych ochrony powierzonych do przetwarzania danych
osobowych;
2) wszelkich czynno ciach z własnym udziałem w sprawach dotycz cych ochrony danych
osobowych prowadzonych w szczególno ci przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych, urz dami pa stwowymi, policj lub przed s dem.
2. Beneficjent zobowi zuje si do udzielenia IZ/IP, na ka de jej
danie, informacji na temat
przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Beneficjenta oraz
podmioty, o których mowa w §8 ust. 2, a w szczególno ci niezwłocznego przekazywania informacji
o ka dym przypadku naruszenia obowi zków dotycz cych ochrony danych osobowych.
§ 13

1. Beneficjent umo liwi IZ/IP lub podmiotowi przez ni upowa nionemu, lub administratorowi danych
osobowych dokonanie kontroli zgodno ci z ustaw odo, rozporz dzeniem odo oraz z niniejszymi
zasadami przetwarzania powierzonych danych osobowych w zwi zku z realizacj projektu
w miejscach, w których s one przetwarzane, a tak e zobowi e podmioty, o których mowa w §8
ust. 2, do umo liwienia IZ/IP, lub podmiotowi przez ni upowa nionemu, dokonania kontroli.
Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno by przekazane podmiotowi
kontrolowanemu co najmniej 5 dni roboczych przed rozpocz ciem kontroli.
2. W przypadku powzi cia przez IZ/IP wiadomo ci o ra cym naruszeniu przez Beneficjenta
zobowi za wynikaj cych z ustawy odo, rozporz dzenia odo lub z niniejszymi zasadami, Beneficjent
umo liwi IZ/IP lub podmiotowi przez ni upowa nionemu, lub administratorowi danych osobowych
dokonanie niezapowiedzianej kontroli w celu, o którym mowa w ust. 1.
3. Beneficjent zobowi e podmioty, o których mowa w § 8 ust. 2, do umo liwienia IZ/IP lub podmiotowi
przez ni upowa nionemu, lub administratorowi danych osobowych w przypadku powzi cia przez
IZ/IP wiadomo ci o ra cym naruszeniu zobowi za wynikaj cych z ustawy odo, rozporz dzenia
odo lub niniejszych zasad, o której mowa w § 8 ust. 3, dokonania niezapowiedzianej kontroli.
4. IZ/IP lub podmiot przez ni upowa niony, lub administrator danych osobowych maj w szczególno ci
prawo:
1) wst pu, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, za okazaniem imiennego upowa nienia,
do pomieszcze , w których jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych
osobowych i przeprowadzenia niezb dnych bada lub innych czynno ci kontrolnych w celu
oceny zgodno ci przetwarzania danych osobowych z ustaw odo, rozporz dzeniem odo oraz
niniejszymi zasadami;
2)
dania zło enia pisemnych lub ustnych wyja nie przez osoby upowa nione do przetwarzania
danych osobowych oraz pracowników w zakresie niezb dnym do ustalenia stanu faktycznego;
3) wgl du do wszelkich dokumentów i wszelkich danych maj cych bezpo redni zwi zek
z przedmiotem kontroli oraz sporz dzania ich kopii.
5. Uprawnienia kontrolerów IZ/IP lub podmiotu przez ni upowa nionego, o którym mowa w ust. 4, lub
administratora danych osobowych nie wył czaj stosowania uregulowa wynikaj cych z wytycznych
w zakresie kontroli wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójno ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020.
6. Beneficjent jest zobowi zany do zastosowania si do zalece dotycz cych poprawy jako ci
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporz dzonych w wyniku
kontroli przeprowadzonych przez IZ/IP lub przez podmiot przez ni upowa niony.
7. Beneficjent zobowi e podmioty, o których mowa w § 8 ust. 2, do zastosowania si do zalece
dotycz cych poprawy jako ci zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania,
sporz dzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez IZ/IP lub podmiot przez ni upowa niony,
lub administratora danych osobowych.
§ 14.
1. Integraln cz
niniejszych zasad stanowi :
1) zał cznik nr 1: Wzór upowa nienia do przetwarzania danych osobowych;
2) zał cznik nr 2: Wzór odwołania upowa nienia do przetwarzania danych osobowych;
3) zał cznik nr 3: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
4) zał cznik nr 4: O wiadczenie uczestnika projektu

Zał cznik nr 1:
Wzór upowa nienia
do przetwarzania danych osobowych

UPOWA NIENIE Nr______
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem _________________________ r., na podstawie art. 37 w zwi zku z art. 31 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, upowa niam Pana/Pani *
______________________________________________
o przetwarzania danych osobowych w zbiorze _____________________________________
Upowa nienie wygasa z chwil ustania Pana/Pani* stosunku prawnego z _______________
_____________________________
Czytelny podpis osoby upowa nionej
do wydawania i odwoływania upowa nie .

Upowa nienie otrzymałem

___________________________
miejscowo , data, podpis

O wiadczam, e zapoznałem/am si z przepisami dotycz cymi ochrony danych osobowych, w tym
z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a tak e z obowi zuj cymi w
__________________________ Polityk bezpiecze stwa ochrony danych osobowych oraz Instrukcj
zarz dzania systemem informatycznym słu cym do przetwarzania danych osobowych i zobowi zuj
si do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych okre lonych w tych dokumentach.
Zobowi zuj si do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi
zapoznałem/am si oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie trwania umowy jak równie
po ustania stosunku prawnego ł cz cego mnie z _________________________

_________________________
Czytelny podpis osoby
składaj cej o wiadczenie

*niepotrzebne skre li

Zał cznik nr 2:
Wzór odwołania upowa nienia
do przetwarzania danych osobowych

ODWOŁANIE UPOWA NIENIA Nr ______
DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z dniem ________________________ r., na podstawie art. 37 w zwi zku z art. 31 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, odwołuj upowa nienie Pana/Pani*
________________________ nr ________ do przetwarzania danych osobowych wydane
w dniu________________________

_______________________________
Czytelny podpis osoby, upowa nionej
do wydawania i odwoływania upowa nie .

Upowa nienie otrzymałem

___________________________
miejscowo , data, podpis

*niepotrzebne skre li

Zał cznik nr 3:
Zakres danych osobowych
powierzonych do przetwarzania

Zakres danych osobowych u ytkowników
wnioskodawców, beneficjentów/partnerów

Centralnego

systemu

teleinformatycznego,

Lp. Nazwa
U ytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony instytucji
zaanga owanych w realizacj programów
1
Imi
2
Nazwisko
3
Miejsce pracy
4
Adres e-mail
5
Login
U ytkownicy
Centralnego
systemu
teleinformatycznego
ze
strony
beneficjentów/partnerów projektów (osoby uprawnione do podejmowania decyzji
wi
cych w imieniu beneficjenta/partnera)
1
Imi
2
Nazwisko
3
Telefon
4
Adres e-mail
5
Kraj
6
PESEL
Wnioskodawcy
1
Nazwa wnioskodawcy
2
Forma prawna
3
Forma własno ci
4
NIP
5
Kraj
6
Adres:
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowo
Telefon
Fax
Adres e-mail
Beneficjenci/Partnerzy
1
Nazwa beneficjenta/partnera
2
Forma prawna beneficjenta/partnera
3
Forma własno ci
4
NIP
5
REGON
6
Adres:
Ulica
Nr budynku

7
8

Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowo
Telefon
Fax
Adres e-mail
Kraj
Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy

Dane uczestników instytucjonalnych
działalno gospodarcz )
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

(osób

fizycznych

Nazwa
Kraj
Nazwa instytucji
NIP
Typ instytucji
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowo
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Data rozpocz cia udziału w projekcie
Data zako czenia udziału w projekcie
Czy wsparciem zostali obj ci pracownicy instytucji
Rodzaj przyznanego wsparcia
Data rozpocz cia udziału we wsparciu
Data zako czenia udziału we wsparciu

Dane uczestników indywidualnych
Lp. Nazwa
1
Kraj
2
Rodzaj uczestnika
3
Nazwa instytucji
4
Imi
5
Nazwisko
6
PESEL
7
Płe
8
Wiek w chwili przyst powania do projektu
9
Wykształcenie
10 Województwo
11 Powiat
12 Gmina
13 Miejscowo
14 Ulica

prowadz cych

jednoosobow

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Data rozpocz cia udziału w projekcie
Data zako czenia udziału w projekcie
Status osoby na rynku pracy w chwili przyst pienia do projektu
Planowana data zako czenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze
wsparcia
Wykonywany zawód
Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia)
Sytuacja osoby w momencie zako czenia udziału w projekcie
Inne rezultaty dotycz ce osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodych)
Zako czenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowan dla niej cie k uczestnictwa
Rodzaj przyznanego wsparcia
Data rozpocz cia udziału we wsparciu
Data zako czenia udziału we wsparciu
Data zało enia działalno ci gospodarczej
Kwota przyznanych rodków na zało enie działalno ci gospodarczej
PKD zało onej działalno ci gospodarczej
Osoba nale ca do mniejszo ci narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotkni ta wykluczeniem z dost pu do mieszka
Osoba z niepełnosprawno ciami
Osoba przebywaj ca w gospodarstwie domowym bez osób pracuj cych
W tym: w gospodarstwie domowym z dzie mi pozostaj cymi na utrzymaniu
Osoba yj ca w gospodarstwie składaj cym si z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostaj cych
na utrzymaniu
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej ni wymienione powy ej)

Dane dotycz ce personelu projektu
Lp. Nazwa
1
Imi
2
Nazwisko
3
Kraj
4
PESEL
5
Forma zaanga owania
6
Okres zaanga owania w projekcie
7
Wymiar czasu pracy
8
Stanowisko
9
Adres:
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowo
10 Nr rachunku bankowego
11 Kwota wynagrodzenia

Osoby fizyczne i osoby prowadz ce działalno gospodarcz , których dane b d przetwarzane
w zwi zku z badaniem kwalifikowalno ci rodków w projekcie
Lp. Nazwa
1
Nazwa wykonawcy
2
Imi
3
Nazwisko
4
Kraj
5
NIP
6
PESEL
7
Adres:
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowo
8
Nr rachunku bankowego
9
Kwota wynagrodzenia

Zał cznik Nr 4:
O wiadczenie uczestnika projektu

O WIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W zwi zku z przyst pieniem do projektu pn. ……………………………nr …………………………..
o wiadczam, e przyjmuj do wiadomo ci, i :
1. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program
Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarz d Województwa Małopolskiego stanowi cy
Instytucj Zarz dzaj c dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020, z siedzib w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul.
Racławicka 56, 30-017 Kraków,
2. administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system
teleinformatyczny wspieraj cy realizacj programów operacyjnych” jest minister wła ciwy do spraw rozwoju
z siedzib w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa,
3. podstaw prawn przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – dane osobowe s niezb dne dla
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na
podstawie, a tak e:
1) rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiaj ce wspólne przepisy dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiaj ce przepisy ogólne dotycz ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno ci i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylaj ce rozporz dzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
2) rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylaj ce rozporz dzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
3) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno ci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
4) rozporz dzenie Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 wrze nia 2014 r. ustanawiaj ce
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 w odniesieniu do wzorów słu cych do przekazywania Komisji okre lonych informacji oraz
szczegółowe przepisy dotycz ce wymiany informacji mi dzy beneficjentami a instytucjami
zarz dzaj cymi, certyfikuj cymi, audytowymi i po rednicz cymi;
4. moje dane osobowe b d przetwarzane wył cznie w celu realizacji projektu ………………………
……………….…………………….., w szczególno ci potwierdzenia kwalifikowalno ci wydatków, udzielenia
wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczo ci oraz działa informacyjnopromocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014
– 2020 (RPO WM);
5. moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Po rednicz cej – …………
……………………………………………… (nazwa i adres wła ciwej IP), beneficjentowi realizuj cemu
projekt – ……………………………………………………………………….. (nazwa i adres beneficjenta)
oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestnicz
w realizacji projektu …………………………………………………………………………… (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje
dane osobowe mog zosta przekazane podmiotom realizuj cym badania ewaluacyjne na zlecenie
Powierzaj cego3, Instytucji Po rednicz cej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mog zosta równie
powierzone specjalistycznym podmiotom, realizuj cym na zlecenie Powierzaj cego, Instytucji
Po rednicz cej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM;

3

Powierzaj cy oznacza IZ RPO WM 2014 – 2020 lub Minister Rozwoju

6. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem mo liwo ci
udzielenia wsparcia w ramach projektu;
7. w ci gu 4 tygodni po zako czeniu udziału w projekcie udost pni dane dot. mojego statusu na rynku pracy
oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji4;
8. w ci gu trzech miesi cy po zako czeniu udziału w projekcie udost pni dane dot. mojego statusu na rynku
pracy5;
9. do trzech miesi cy po zako czonym udziale w projekcie dostarcz dokumenty potwierdzaj ce osi gni cie
efektywno ci zatrudnieniowej (podj cie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)6;
10. mam prawo dost pu do tre ci swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………
MIEJSCOWO

4

Nale y wykre li , je li nie dotyczy
Nale y wykre li , je li nie dotyczy
6
Nale y wykre li , je li nie dotyczy
5

I DATA

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

!

"

§1
1. Beneficjent ma obowi zek informowania w sposób wyra ny o fakcie, i realizowany przez niego
projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014 – 2020.
2. Szczegółowe zasady działa promocyjnych zawarte zostały w art. 115 oraz Zał czniku XII
do Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
(zwanego dalej: Rozporz dzeniem ogólnym). Dodatkowe wskazówki w zakresie działa
informacyjnych i promocyjnych znajduj si w Podr czniku Wnioskodawcy i Beneficjenta
programów polityki spójno ci 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji, dost pnym
w serwisie internetowym IZ RPO WM www.rpo.malopolska.pl.
§2
1. Beneficjent zobowi zuje si do:
1) zapewnienia informowania społecze stwa o finansowaniu realizacji Projektu przez Uni
Europejsk , zgodnie z wymogami, o których mowa w Rozporz dzeniu ogólnym
oraz Rozporz dzeniu wykonawczym, co najmniej poprzez:
a) umieszczenie przynajmniej jednego plakatu1 o minimalnym rozmiarze A3, z informacjami
na temat Projektu, w tym z informacjami dotycz cymi wsparcia finansowego, w miejscu
ogólnodost pnym i łatwo widocznym, takim jak np. wej cie do budynku;
b) zamieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta krótkiego opisu Projektu,
proporcjonalnego do poziomu pomocy, obejmuj cego jego cele i wyniki
oraz podkre laj cego wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej;
c) umieszczenie, w miejscu ogólnodost pnym i łatwo widocznym, przynajmniej jednej
tymczasowej tablicy informacyjnej du ego formatu2;
d) nie pó niej ni trzy miesi ce po zako czeniu Projektu umieszczenie na stałe przynajmniej
jednej tablicy pami tkowej3 lub tablicy du ego formatu, w miejscu ogólnodost pnym
i łatwo widocznym. Tablica/e pozostaje/ wyeksponowana/e nie krócej ni do ko ca
okresu trwało ci Projektu zgodnie z terminem wskazanym w Zał czniku nr 10 § 1 ust.1.

1
2

3

Dotyczy tylko projektu nieobj tego zapisami w lit. c) i d).
Dotyczy tylko projektu, w przypadku którego całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 EURO, zgodnie z podpisan
umow lub decyzj przyznaj c dofinansowanie, i zakładaj cego finansowanie działa w zakresie infrastruktury lub prac
budowlanych. W celu ustalenia, czy warto wkładu publicznego do projektu przekracza ustalony próg nale y zastosowa
kurs wymiany PLN/EUR publikowany przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej
w miesi cu poprzedzaj cym miesi c podpisania umowy o dofinansowanie projektu / podj cia decyzji o przyznaniu
dofinansowania. Miesi czne obrachunkowe kursy wymiany Komisji Europejskiej opublikowane s pod adresem nast puj cej
strony internetowej:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
Tablica musi zawiera : nazw projektu i beneficjenta, główny cel projektu, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl, znak Unii
Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem o Unii Europejskiej i wła ciwego Funduszu, znak Fundusze Europejskie wraz
z nazw Programu, logotyp województwa małopolskiego, a w przypadku projektów, dla których zawarcie Umowy
o dofinansowanie/ Porozumienia o dofinansowaniu, podj cie Uchwały w sprawie podj cia decyzji o dofinansowaniu projektu
miało miejsce po dniu 31.12.2017 r. równie logotyp RP. Nazwa projektu, główny cel projektu, znak UE wraz z odniesieniem
do Unii i funduszu musz zajmowa co najmniej 25 % powierzchni tej tablicy/tego billboardu.
Dotyczy tylko projektu, w przypadku którego całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 EURO, zgodnie z podpisan
umow lub decyzj przyznaj c dofinansowanie, i równocze nie, który polegał na: zakupie rodków trwałych lub
finansowaniu działa w zakresie infrastruktury lub pracach budowlanych. W celu ustalenia, czy warto wkładu publicznego
do projektu przekracza ustalony próg nale y zastosowa kurs wymiany PLN/EUR publikowany przez Europejski Bank
Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesi cu poprzedzaj cym miesi c podpisania umowy
o dofinansowanie projektu / podj cia decyzji o przyznaniu dofinansowania. Miesi czne obrachunkowe kursy wymiany Komisji
Europejskiej opublikowane s pod adresem nast puj cej strony internetowej:
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
Tablica musi zawiera : nazw projektu i beneficjenta, główny cel projektu, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl, znak Unii
Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem o Unii Europejskiej i wła ciwego Funduszu, znak Fundusze Europejskie wraz
z nazw Programu, logotyp województwa małopolskiego, a w przypadku projektów, dla których zawarcie Umowy
o dofinansowanie/ Porozumienia o dofinansowaniu, podj cie Uchwały w sprawie podj cia decyzji o dofinansowaniu projektu
miało miejsce po dniu 31.12.2017 r. równie logotyp RP. Nazwa projektu, główny cel projektu, znak UE wraz z odniesieniem
do Unii i funduszu musz zajmowa co najmniej 25 % powierzchni tej tablicy/tego billboardu.

2.

3.

4.
5.

4

2) oznaczenia działa
informacyjno-promocyjnych oraz wszystkich dokumentów, które
przygotowuje w zwi zku z realizacj Projektu i które s podawane do wiadomo ci publicznej
lub s wykorzystywane przez uczestników Projektu (w tym wszelkie za wiadczenia
o uczestnictwie lub inne certyfikaty), informacj o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej,
w tym EFRR oraz z Programu, m.in. za pomoc :
a) znaku Fundusze Europejskie wraz z nazw Programu;
b) logotypu Rzeczpospolitej Polskiej4;
c) logotypu województwa małopolskiego;
d) znaku Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i EFRR;
3) informowania podmiotów uczestnicz cych w Projekcie o wsparciu z Unii Europejskiej, w tym
z EFRR i Programu;
4) umieszczenia na portalu internetowym www.fundusze.malopolska.pl oferty ka dego wsparcia
(np. szkolenia, kursu, studiów, wsparcia pozadotacyjnego) dost pnego w ramach Projektu;
5) współpracy z IZ RPO WM w zakresie informowania społecze stwa o Projekcie, Regionalnym
Programie Operacyjnym i Funduszach Europejskich m.in. poprzez:
a) zapewnienie fotografii promuj cych Projekt i przekazania ich do IZ RPO WM wraz
z udzieleniem licencji bez ograniczenia, co do terytorium i czasu, na nast puj cych
polach eksploatacji:
 utrwalania i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami, w tym technikami
cyfrowymi, elektronicznymi, poligraficznymi,
 wprowadzenia do pami ci komputera i wykorzystania w Internecie,
 publicznej prezentacji,
 modyfikacji i podziału;
b) udział w organizowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych (np. targach,
wystawach, galach, konkursach, akcjach medialnych, spotach promocyjnych, działaniach
typu dni otwarte).
Szczegółowe informacje i przykłady dotycz ce zastosowania powy szych wymaga zostały
okre lone w „Podr czniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójno ci 2014-2020
w zakresie informacji i promocji”5 oraz w Ksi dze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze
Europejskie i znaków programów polityki spójno ci na lata 2014-2020”6. Podr cznik, Ksi ga oraz
wzory materiałów w formie elektronicznej s dost pne w serwisie internetowym IZ RPO WM:
http://www.rpo.malopolska.pl (w zakładce: Realizuj projekt / Poznaj zasady promowania projektu).
Beneficjent o wiadcza, e został poinformowany o tym, e wyra enie zgody na finansowanie
oznacza zgod na umieszczenie ich w wykazie operacji, zgodnie z pkt 3.2.1. Zał cznika XII
do Rozporz dzania ogólnego.
Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza si działania informacyjno-promocyjne projektu,
o których mowa w niniejszym paragrafie.
Beneficjent zobowi zany jest do dokumentowania działa informacyjnych i promocyjnych
prowadzonych w ramach Projektu.

Dotyczy projektów, dla których zawarcie Umowy o dofinansowanie/ Porozumienia o dofinansowaniu, podj cie Uchwały
w sprawie podj cia decyzji o dofinansowaniu projektu miało miejsce po dniu 31.12.2017 r.
5
Beneficjenci, którzy zawarli Umow o dofinansowanie/ Porozumienie o dofinansowaniu, lub dla których została podj ta
Uchwały w sprawie podj cia decyzji o dofinansowaniu projektu, po dniu 31.12.2017 r., stosuj „Podr cznik wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójno ci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” z dnia 21 lipca 2017 r. Beneficjenci,
którzy zawarli Umow o dofinansowanie/ Porozumienie o dofinansowaniu, lub dla których została podj ta Uchwały w sprawie
podj cia decyzji o dofinansowaniu projektu, przed dniem 31.12.2017 r., stosuj „Podr cznik wnioskodawcy i beneficjenta
programów polityki spójno ci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” z dnia 14 czerwca 2016 r.
6
Beneficjenci, którzy zawarli Umow o dofinansowanie/ Porozumienie o dofinansowaniu, lub dla których została podj ta
Uchwały w sprawie podj cia decyzji o dofinansowaniu projektu, po dniu 31.12.2017 r., stosuj „Ksi g identyfikacji wizualnej
znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójno ci na lata 2014-2020” z lipca 2017 r. Beneficjenci,
którzy zawarli Umow o dofinansowanie/ Porozumienie o dofinansowaniu, lub dla których została podj ta Uchwały w sprawie
podj cia decyzji o dofinansowaniu projektu, przed dniem 31.12.2017 r., stosuj „Ksi g identyfikacji wizualnej znaku marki
Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójno ci na lata 2014-2020” z grudnia 2016 r.
.

§3
1. IZ RPO WM rekomenduje, aby sposób oznakowania przez Beneficjenta miejsca, w którym b dzie
realizowany Projekt, spełniał dodatkowo wymogi opisane w „Instrukcji oznakowania miejsca”,
stanowi cej zał cznik nr 1a do niniejszego Zał cznika.
2. Koszty ponoszone w ramach realizacji działa opisanych w ust. 1, stanowi wydatki
niekwalifikowane Projektu.

Zał cznik Nr 1a do Zał cznika nr 12 do Umowy o dofinansowanie/Uchwały w sprawie podj cia decyzji
o dofinansowaniu/Porozumienia o dofinansowaniu:
Instrukcja oznakowania miejsca, w którym jest realizowany projekt w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
§1
Instrukcja oznakowania miejsca, w którym jest realizowany projekt, opisuje dodatkowe obowi zki
Beneficjenta w zakresie promocji projektu wprowadzone przez IZ RPO WM.
§2
Rekomenduje si zamieszczenie w miejscu realizacji projektu:
1. tablicy „Małopolska my li o (…)” – tam gdzie Beneficjent jest zobowi zany do umieszczenia tablicy
informacyjnej du ego formatu i pami tkowej, informuj cych o finansowaniu Projektu przez Uni
Europejsk ,
2. plakatu „Małopolska my li o (…)” – tam gdzie Beneficjent jest zobowi zany do umieszczenia plakatu,
informuj cego o finansowaniu realizacji Projektu przez Uni Europejsk .

§3
1. Tablica/plakat powinien zosta wykonany zgodnie ze wzorem znajduj cym si na stronie
internetowej: http://www.rpo.malopolska.pl/realizuj-projekt/ poznaj-zasady-promowania-projektu
(Tablice do pobrania „Małopolska my li o…”, Poddziałanie…), tj. we wskazanej ka dorazowo przez
IZ RPO WM oprawie graficznej, oraz powinien zawiera hasło główne „Małopolska my li o ……...”
oraz hasło dodatkowe wskazywane ka dorazowo przez IZ RPO WM.
2. Tablica/plakat powinien by umieszczony w ka dym miejscu, w którym jest realizowany projekt,
w pobli u tablicy/plakatu informuj cego o współfinansowaniu projektu ze rodków Unii Europejskiej.
Miejsce eksponowania tablicy/plakatu powinno by dost pne dla wszystkich korzystaj cych z tego
miejsca.
3. Tablica powinna zosta umieszczona równocze nie z zamieszczeniem przez Beneficjenta tablicy
informacyjnej du ego formatu (a nast pnie pami tkowej), informuj cej o finansowaniu Projektu przez
Uni Europejsk . Plakat powinien zosta umieszczony równocze nie z zamieszczeniem przez
Beneficjenta plakatu, informuj cego o finansowaniu realizacji Projektu przez Uni Europejsk .
4. Minimalny rozmiar tablicy to 80x50 cm, plakatu to rozmiar A3 (42x29,7 cm).
5. Tablica powinna by wykonana z materiałów trwałych. Plakat powinien by utrwalony na materiale
trwałym (np. wydruk na piance polipropylenowej lub płycie PVC) lub umieszczony w antyramie
lub w inny sposób zabezpieczaj cy go przed zniszczeniem.
6. Tablica/plakat powinien pozostawa wyeksponowany nie krócej ni do ko ca okresu trwało ci
projektu.
7. Plakat, w przypadku jego zniszczenia, powinien zosta ponownie wydrukowany.
8. Przed produkcj nale y przesła projekt graficzny tablicy/plakatu do akceptacji IZ RPO WM na adres
e-mail: fundusze@umwm.pl.

