




ZADANIA BENEFICJENTA WIODĄCEGO / BENEFICJENTA (1)

Beneficjent Wiodący Beneficjent

• składa aplikację projektową do WST;
• spełnia warunki nałożone przez WKM/WST;
• podpisuje Umowę o dofinansowanie;
• odpowiada za realizację całego projektu;
• deklaruje zapewnienie dofinansowania całego 

projektu w wysokości min. 10%; 
• otrzymuje płatności z IZ i przekazuje je 

w odpowiedniej wysokości pozostałym 
beneficjentom;

• weryfikuje czy wydatki przedstawione przez 
beneficjentów były przedmiotem audytu;

• zwraca IZ jakiekolwiek nienależnie wydatkowane 
środki w projekcie

• podpisuje Umowę Partnerską;
• zapewnia realizację swojej części projektu;
• współpracuje z beneficjentem wiodącym podczas 

realizacji projektu, raportowania oraz 
monitoringu;

• odpowiada za osiągnięcie zaplanowanych 
wskaźników oraz zapewnia ich trwałość;

• odpowiada za wszelkie nieprawidłowości 
w zadeklarowanych przez siebie wydatkach;

• zwraca beneficjentowi wiodącemu jakiekolwiek 
nienależnie wypłacone sobie środki



ZADANIA BENEFICJENTA WIODĄCEGO / BENEFICJENTA (2)

Beneficjent Wiodący oraz Beneficjent

• prowadzi działania informacyjno-promocyjne;

• ułatwia przeprowadzenie audytu przez odpowiednie organy UE, IZ, IA, władz krajowych oraz 
KPK;

• przechowuje wszystkie dokumenty związane z projektem przez okres 5 lat od dnia płatności 
salda końcowego Programu



WYBÓR AUDYTORA (1)

Audytor – zewnętrzny ekspert niezależny od
kontrolowanej instytucji, odpowiedzialny za
potwierdzenie, że projekt jest realizowany
zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz
Wnioskiem o dofinansowanie, poprzez
weryfikację wydatków, w tym także
wykrywanie wydatków niekwalifikowalnych
i zgłaszanie wykrytych nieprawidłowości
Instytucji Zarządzającej.



WYBÓR AUDYTORA (2)

Cel pracy audytora

zapewnienie zgodności wydatków poniesionych w projekcie
z prawem krajowym i unijnym (w przypadku polskich
beneficjentów), ich zgodności z wymaganiami Programu,
zapisami Porozumienia Finansowego oraz Umowy
o dofinansowanie z załącznikami

wystawienie certyfikatu potwierdzającego zgodność wydatków
z zasadami kwalifikowalności określonymi w Podręczniku
Programu część I – Wnioskodawca



WYBÓR AUDYTORA (3)

poprawność wypełnienia raportu okresowego/końcowego w zakresie wymagań formalnych i rachunkowych

zgodność zadeklarowanych wydatków (100%) z Wnioskiem i Umową o dofinansowanie, Umową Partnerską 
oraz Porozumieniem Finansowym

przekazanie przez beneficjenta wiodącego środków pozostałym beneficjentom projektu zgodnie 
z Wnioskiem i Umową o dofinansowanie oraz obowiązującą Umową Partnerską

dostarczenie sprzętu i środków niematerialnych oraz wykonanie robót budowlanych, jak również ich 
prawidłowe ujęcie systemie finansowym/księgowym beneficjenta

prawidłowość wyboru dostawców towarów oraz wykonawców usług i robót budowlanych, w tym zgodność 
ich wyboru z krajowymi procedurami zamówień publicznych

utworzenie i utrzymanie oddzielnego systemu księgowego do wszystkich transakcji dotyczących  projektu, 
z wyjątkiem wydatków rozliczanych z zastosowaniem uproszczonych metod

sposób archiwizacji dokumentów projektu w celu zapewnienia ich dostępności na potrzeby przyszłych 
kontroli

Zakres weryfikacji audytora obejmuje m.in.:



WYBÓR AUDYTORA (4)
Procedura wyboru audytora

• każdy polski beneficjent wybiera audytora zgodnie z właściwą 
procedurą zamówień publicznych (jeśli dotyczy) oraz zapewnia, 
że audytor spełnia wymagania określone w Wytycznych weryfikacji 
wydatków

• po wyborze audytora polski beneficjent składa wniosek o jego 
zatwierdzenie przez KPK w ciągu 3 m-cy od podpisania Umowy 
o dofinansowanie

POLSKA

• każdy rosyjski beneficjent wybiera audytora zgodnie z odpowiednią 
procedurą zamówień publicznych (jeśli dotyczy) z listy instytucji 
audytowych zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów FR dostępnych 
na stronie: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/reestr_audit/

ROSJA



WYBÓR AUDYTORA (5)
Kwalifikacje audytora (PL)

1. Audytor musi spełniać co najmniej jedno z następujących wymagań: 

✓ być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu, który
jest z kolei członkiem IFAC (Eng. International Federation of Accountants);

✓ być członkiem krajowego organu lub podmiotu ds. rachunkowości lub audytu (jeśli taka
organizacja nie jest członkiem IFAC, audytor musi zobowiązać się do pracy zgodnie ze standardami

i kodeksem etyki IFAC oraz posiadać co najmniej jeden z certyfikatów: CIA, CGAP, ACCA, CIMA);

✓ być zarejestrowanym jako biegły rewident w rejestrze biegłych rewidentów
prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów



WYBÓR AUDYTORA (6)
Kwalifikacje audytora (PL)

2. W przypadku weryfikacji zamówień publicznych audytor dodatkowo musi spełnić co 
najmniej jedno z następujących wymagań: 

✓ przeprowadzenie kontroli prawidłowości co najmniej 10 postępowań
o zamówienie publiczne objętych ustawą Prawo zamówień publicznych;

✓ świadczenie co najmniej 10 usług, których przedmiotem było doradztwo prawne
w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych obejmujących m.in.
sporządzanie pisemnych opinii prawnych, reprezentowanie przed Krajową Izbą
Odwoławczą



WYBÓR AUDYTORA (7)
Kwalifikacje audytora (PL)

3. Audytor musi posługiwać się językiem angielskim na poziomie nie niższym niż B2
według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

WAŻNE!!! Kwalifikacje określone w pkt. 1 i 2 mogą być wykazane przez dwóch audytorów
(np. współpraca cywilnoprawna, umowa o współpracę, firma dysponująca kilkoma
audytorami itd.), przy czym każdy z punktów musi być spełniony w całości przez jednego
audytora (tzn. sytuacje, w których np. jeden audytor potwierdzi wykonanie 5 kontroli oraz
drugi również wykaże wykonanie 5 kontroli, nie będą uznawane za spełnienie
ww. warunków).



WYBÓR AUDYTORA (8)
Ważne rekomendacje !!!

Ocena ex-ante zamówień publicznych
Zobligowanie audytora do wykonania oceny ex-ante zamówień publicznych, aby ograniczyć ryzyko 

nieprawidłowości i korekt finansowych.

Brak akceptacji audytora przez KPK
Możliwość wycofania się z umowy 

lub rozwiązania umowy 
z audytorem (jeśli jest podpisana).

Podpisanie umowy z audytorem 
tylko po jego zatwierdzeniu przez 

KPK.

Procedura wyboru nowego audytora powtórzona przed 
upływem terminu złożenia 2. wniosku o zaliczkę do WST.

Weryfikacja i raportowanie wydatków
Tylko po zatwierdzeniu audytora przez KPK oraz podpisaniu przez audytora Deklaracji bezstronności 

i poufności.

Rozpoczęcie procedury wyboru audytora

Niezwłocznie po informacji o uzyskaniu przez projekt dofinansowania.



WYBÓR AUDYTORA (9)
Ważny termin !!!

• wybór audytora i wniosek o jego zatwierdzenie
przez KPK (polscy beneficjenci)

• wybór audytora i przekazanie informacji WST
(rosyjscy beneficjenci)

3 m-ce od 
podpisania 

Umowy 
o 

dofinansowanie



ZARZĄDZANIE FINANSOWE (1)

Opcje płatności

Opcja 1 Pierwsza płatność 
zaliczkowa
maks. 35%

kwoty grantu

Okresowa płatność 
zaliczkowa 
maks. 50%

kwoty grantu

Płatność salda 
końcowego

15%
kwoty grantu 

маks. 85% kwoty grantu w płatnościach zaliczkowych

Płatność salda 
końcowego

100% kwoty grantu

ZWROT KOSZTÓW
po zakończeniu projektu

Opcja 2



ZARZĄDZANIE FINANSOWE (2)

Wkład własny 

• Beneficjent wiodący zapewnia (deklaruje) wkład własny
dla całego projektu, który odpowiada co najmniej
kwocie 10% łącznych kwalifikowalnych kosztów projektu
(Aneks A4 do Wniosku
o dofinansowanie).

• Beneficjent wiodący i/lub beneficjenci powinni
zapewnić finansowo min. 10% wkładu do budżetu
projektu z własnych środków lub z innych środków
publicznych niepochodzących z budżetu Unii
Europejskiej.

co najmniej 10% budżetu 
projektu

wkład 
własny 
B2 (…)

wkład 
własny 

B1

wkład 
własny 

BW

𝐺𝑅𝐴𝑁𝑇 ≤ 90%



ZARZĄDZANIE FINANSOWE (3)

Własne środki BW i/lub B1, B1, BX 
lub inne środki publiczne 

niepochodzące z budżetu UE.

Przychody (do 10%) potencjalnie 
wygenerowane w ramach realizacji 

projektu mogą stanowić wkład własny.

Koszty personelu projektu mogą 
stanowić część wkładu własnego 

beneficjenta (jeśli rozliczane jako koszty 
rzeczywiste, a nie ryczałt).

Wkład rzeczowy (zasoby niefinansowe) 
NIE STANOWI kosztów kwalifikowalnych 
i nie może być traktowany jako wkład 

własny.

Wkład własny



ZARZĄDZANIE FINANSOWE (4)

wkład UE przychody
odsetki 

od 
zaliczek

inne 
wkłady

całkowite 
koszty 

kwalifikowal
ne 

zatwierdzone 
przez IZ

Zasada non-profit – osiągnięcie przez któregokolwiek beneficjenta zysku
w ramach projektu nie może być ani celem, ani skutkiem otrzymanego dofinansowania.

Zysk – nadwyżka wpływów (tj. wkład UE + przychody + odsetki od zaliczek + inne wkłady)
ponad koszty kwalifikowalne zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą
w momencie wnioskowania o zapłatę salda końcowego.



ZARZĄDZANIE FINANSOWE (5)

Przychody

wpływy pieniężne 
bezpośrednio płacone przez 

użytkowników za towary 
lub usługi świadczone 

w ramach projektu

opłaty bezpośrednio 
ponoszone przez 

użytkowników za korzystanie 
z infrastruktury albo 

produktów lub usług podczas 
targów, wystaw, itp.

płatności za usługi 
(np. udział 

w szkoleniach)

Wszelkie odsetki lub równorzędne korzyści z prefinansowania wypłacane przez IZ na rzecz beneficjenta wiodącego 
i przekazywane beneficjentom projektu nie będą należeć do IZ i mogą być wykorzystywane na finansowanie działań projektu. 

Jednak, dla celów monitorowania, uzyskane odsetki będą musiały być wymienione w raportach okresowych 
i  końcowych.



ZMIANY W TRAKCIE TRWANIA PROJEKTU
– GŁÓWNE DOKUMENTY

✓ PODRĘCZNIK PROGRAMU CZĘŚĆ II – REALIZACJA PROJEKTU – wersja nr 3 z 13.03.2020 r.;

✓ UZUPEŁNIENIE DO PODRĘCZNIKÓW PROGRAMU I „WYTYCZNYCH DO WERYFIKACJI WYDATKÓW” 
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ SPOWODOWANĄ PRZEZ COVID-19 – wersja nr 1 z 27.03.2020 r. ważna 
do odwołania



ZMIANY W TRAKCIE TRWANIA PROJEKTU
– ZASADY OGÓLNE

✓ Zmiany muszą być odpowiednio uzasadnione. 
✓ Zmiany w Umowie o dofinansowanie mogą być wprowadzane tylko 

w okresie jej obowiązywania (Eng. „execution period”).
✓ Zmiany nie mogą stać w sprzeczności z zasadą równego traktowania projektów. 
✓ Zmiany wymagające zatwierdzenia przez IZ/WKM nie mogą być dokonane 

z mocą obowiązującą wstecz (wyjątki od tej zasady będą rozpatrywane indywidualnie).
✓ Maksymalna kwota dofinansowania (grantu) nie może być zwiększona. 
✓ Uzasadnienie budżetu obejmujące kolumny “Clarification of the budget item” oraz “Justification 

of the estimated costs” nie wymaga dostosowania opisu ww. kolumn do kosztów realnie 
poniesionych, jeśli całkowita wartość danej linii budżetowej nie przekracza wartości pierwotnie 
planowanej oraz gdy nie zmienia się charakter wydatku. 

✓ Jeśli wprowadzane są zmiany do budżetu, beneficjent wiodący składa zmieniony budżet, który 
musi być podpisany przez upoważnioną osobę oraz opatrzony pieczęcią i datą.

✓ Zmiany w budżecie projektu, które wymagają Aneksu do Umowy o dofinansowanie, wchodzą w 
życie po podpisaniu Aneksu przez obie strony, a koszty dotyczące takich zmian nie mogą być 
poniesione przed podpisaniem Aneksu. 



RODZAJE ZMIAN

1. MAŁE ZMIANY

✓ ściśle związane z istotą projektu;
✓ wniosek o zmiany składany do WST 

nie częściej niż raz na pół roku 
realizacji projektu (co najmniej 30 
dni przed wejściem zmiany 
w życie);

✓ dokonywane w formie Aneksu do 
Umowy o dofinansowanie;

✓ wymagają zatwierdzenia przez 
IZ/WKM

2. ZNACZĄCE ZMIANY

✓ budżetowe lub nie-budżetowe;
✓ wniosek o zmiany składany do WST

(zalecane jest składanie wniosku o 
małe zmiany – jeśli są konieczne w 
projekcie – raz na kwartał realizacji 
projektu, w ciągu 14 dni od 
zakończenia danego kwartału);

✓ IZ zastrzega sobie prawo do 
odrzucenia wprowadzonych zmian



MAŁE ZMIANY (1)

1.1. MAŁE ZMIANY BUDŻETOWE 

✓ przeniesienia między głównymi pozycjami budżetowymi do 15% kwoty pierwotnie 
wprowadzonej (lub zmodyfikowanej Aneksem do Umowy) w odniesieniu do każdej 
z głównych pozycji kosztów kwalifikowalnych, której dotyczy przeniesienie (WYJĄTEK: 
koszty personelu, koszty administracyjne, komponent infrastrukturalny oraz koszty 
zaplanowane jako ryczałty);

✓ przeniesienia w ramach tej samej głównej pozycji budżetowej do 15% kwoty pierwotnie 
wprowadzonej (WYJĄTEK: koszty personelu, koszty administracyjne oraz koszty 
zaplanowane jako ryczałty), w tym anulowanie lub wprowadzenie nowej linii budżetowej; 

✓ zmiana w opisie linii budżetowej, która nie ma wpływu na podstawowy cel działania, 
którego dotyczy dana linia (WYJĄTEK: koszty administracyjne i koszty zaplanowane jako 
ryczałty)



MAŁE ZMIANY (2)

1.2. MAŁE ZMIANY NIE-BUDŻETOWE

✓ zmiana nazwy beneficjenta wiodącego, jego statusu prawnego, danych bankowych, zmiany 
w personelu projektu (z wyjątkiem zmian osobowych na danym stanowisku) oraz zmiany 
audytora;

✓ zmiana wartości wskaźników produktu lub rezultatu do 15%; 

✓ małe zmiany w działaniach (np. małe zmiany w opisie działań, przeniesienie działań między 
okresami raportowymi, jeśli nie zostało zgłoszone w półrocznym raporcie opisowym);

✓ małe zmiany w Umowie Partnerskiej



MAŁE ZMIANY (3)

DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA

W zależności od zakresu zmian, należy złożyć w WST następujące dokumenty (raz na kwartał 
realizacji projektu, w ciągu 14 dni od zakończenia danego kwartału): 

✓ wniosek o zmiany w projekcie (wzór na stronie Programu); 
✓ tabela realokacji budżetowych (wzór na stronie Programu);
✓ zmieniony budżet projektu; 
✓ inne właściwe dokumenty (jeśli dotyczy), np. nowy Formularz Identyfikacji Finansowej, 

nowy Formularz Osoby Prawnej, nową Umowę Partnerską, itp.

Dokumenty należy złożyć w 3 oryginałach podpisanych przez upoważnioną osobę w instytucji 
beneficjenta wiodącego oraz w wersji elektronicznej. 



MAŁE ZMIANY (4)

PROCEDOWANIE WNIOSKU O ZMIANY

Weryfikacja złożonych dokumentów 
przez WST

WST informuje beneficjenta 
wiodącego o wynikach weryfikacji 
w ciągu 3 tygodni od otrzymania 

oryginału wniosku
Akceptacja

Uwagi do 
złożonych 

dokumentów



ZNACZĄCE ZMIANY (1)

2.1. ZMIANY, KTÓRE NIE WPŁYWAJĄ NA DECYZJĘ O DOFINANSOWANIU 
– DO ZATWIERDZENIA PRZEZ IZ

✓ Zmiany budżetowe:
- przeniesienia między głównymi pozycjami budżetowymi powyżej 15% kwoty pierwotnie wprowadzonej 

(lub zmodyfikowanej Aneksem do Umowy) w odniesieniu do każdej z głównych pozycji kosztów 
kwalifikowalnych, której dotyczy przeniesienie;

- przeniesienia pomiędzy beneficjentami projektu finansowanymi z tego samego źródła (wkładu UE lub FR) 
– przed złożeniem zmiany konieczna jest konsultacja z WST; 

- dodatkowy personel (dodanie nowej pozycji w personelu projektu, nawet jeśli są na ten cel środki w 
pozycji koszty personelu) – w przypadku, gdy koszty personelu rozliczane są kosztami rzeczywistymi;

- zmiany wartości pozycji budżetowych koszty personelu, komponent infrastrukturalny oraz kosztów 
zaplanowanych jako ryczałty;

- dodatkowe zewnętrzne finansowanie umożliwiające redukcję kwoty grantu i/lub zmniejszenie wskaźnika 
(%) dofinansowania dla projektu;

- znaczące zmiany budżetowe w Umowie Partnerskiej (zgodnie z § 9 ust. 5 Umowy o dofinansowanie) 



ZNACZĄCE ZMIANY (2)

2.1. ZMIANY, KTÓRE NIE WPŁYWAJĄ NA DECYZJĘ O DOFINANSOWANIU 
– DO ZATWIERDZENIA PRZEZ IZ

✓ Zmiany nie-budżetowe:

- zmiana wartości wskaźników produktu lub rezultatu powyżej 15%;
- zmiany w działaniach projektu nie naruszające jego celu ogólnego (np. aktualizacja zakresu 

działań konieczna lub bezpośrednio związana z realizacją pierwotnej wersji projektu i nie 
mająca znaczącego wpływu na cele projektu) 



ZNACZĄCE ZMIANY (3)

2.2. ZMIANY, KTÓRE MOGĄ POTENCJALNIE WPŁYNĄĆ 
NA DECYZJĘ O DOFINANSOWANIU – DO ZATWIERDZENIA PRZEZ WKM

✓ znaczące nie-budżetowe zmiany w Umowie Partnerskiej (np. zmiana beneficjenta 
wiodącego i/lub beneficjenta, wprowadzenie nowego beneficjenta);

✓ znaczące zmiany w celach projektu;

✓ wydłużenie okresu realizacji projektu – możliwe tylko w ściśle uzasadnionych przypadkach, 
jednak nie dłużej niż do 31.12.2022 r.;

✓ wprowadzenie, usunięcie, zastąpienie wskaźnika



ZNACZĄCE ZMIANY (4)

DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA 

W zależności od zakresu zmian, należy złożyć w WST następujące dokumenty (raz na pół roku 
realizacji projektu, co najmniej 30 dni przed planowanym wejściem zmiany w życie):

✓ wniosek o zmiany w projekcie (wzór na stronie Programu); 
✓ tabela realokacji budżetowych (wzór na stronie Programu);
✓ zmieniony budżet projektu; 
✓ zmieniony Wniosek o dofinansowanie (Formularz Aplikacyjny);
✓ zmienioną Umowę Partnerską

Dokumenty należy złożyć w 3 oryginałach podpisanych przez upoważnioną osobę w instytucji 
beneficjenta wiodącego oraz w wersji elektronicznej.



ZNACZĄCE ZMIANY (5)

PROCEDOWANIE WNIOSKU O ZMIANY

Weryfikacja złożonych dokumentów 
przez WST

IZ podpisuje Aneks do Umowy 
o dofinansowanie (3 oryginały) 

Beneficjent wiodący podpisuje Aneks 
i odsyła 2 oryginały IZ przez WST

Wszystkie poprzednio złożone małe zmiany zostają włączone to aktualnej wersji podpisanego 
Aneksu do Umowy o dofinansowanie.

Brak zgody ze 
strony IZ/WKM

Beneficjent 
wiodący 

otrzymuje 
informację w 

ciągu 14 dni od 
decyzji IZ

Zgoda IZ/WKM
– przygotowanie

Aneksu do 
Umowy 

Decyzja WKM w 
procedurze 
obiegowej

Zmiany wchodzą w życie dopiero po 
podpisaniu Aneksu przez obie strony



OSZCZĘDNOŚCI (1)

✓ Zidentyfikowane oszczędności mogą zostać wykorzystane do rozszerzenia zakresu 
planowanych działań.

✓ Wszystkie dodatkowe działania finansowane z zaoszczędzonych funduszy powinny mieć 
charakter uzupełniający w stosunku do realizowanego projektu, powinny zapewniać 
większy wkład w osiąganie rezultatów i celów projektu oraz gwarantować większe korzyści 
zidentyfikowanym grupom docelowym po obu stronach granicy.

✓ Z uwagi na wyjątkowe okoliczności spowodowane epidemią COVID-19, IZ/WST może 
również uznać dodatkowe działania, które nie są bezpośrednio związane ze wskaźnikami 
projektu, ale ich wkład jest zbieżny z ogólną strategią Programu oraz właściwym 
priorytetem.

✓ Co do zasady, wykorzystanie dodatkowych środków (tj. oszczędności) powinno 
spowodować wzrost wartości planowanych wskaźników produktu projektu.



OSZCZĘDNOŚCI (2)

Identyfikacja oszczędności

Wniosek o zmiany w projekcie złożony do WST

Weryfikacja wniosku przez WST

Decyzja ws. wniosku

Zatwierdzenie - przygotowanie Aneksu do Umowy
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HARMONOGRAM RAPORTOWANIA
RAPORT OKRESOWY I KOŃCOWY



TYPY RAPORTÓW

1. Raporty początkowe

2. Półroczne raporty opisowe

3. Okresowy/Końcowy raport wraz z wnioskiem o płatność:

- Część A. raport opisowy

- Część B. raport finansowy

WZORY 
ww.plru.eu

Raport indywidualny
vs raport całego 

projektu

http://www.plru.eu/


HARMONOGRAM RAPORTOWANIA

* Może zostać zastąpiony przez dodatkowy raport okresowy pod pewnymi warunkami

** Dla projektów realizowanych krócej niż 24 miesiące harmonogram należy dostosować

Miesiąc Typ projektu Opcja 1 – pre-finansowanie Opcja 2 - refundacja

3 Regularny/DPI Raport początkowy Raport początkowy

6 Regularny/DPI Półroczny raport opisowy Półroczny raport opisowy

12 Regularny/DPI Raport okresowy (opisowy oraz finansowy) Półroczny raport opisowy

18 Regularny/DPI Półroczny raport opisowy* Półroczny raport opisowy

24 Regularny/DPI Półroczny raport opisowy Półroczny raport opisowy

27 Regularny Raport końcowy (opisowy oraz finansowy)** Raport końcowy (opisowy oraz finansowy)**

30 DPI Półroczny raport opisowy Półroczny raport opisowy

36 DPI Półroczny raport opisowy Półroczny raport opisowy

39 DPI Raport końcowy (opisowy oraz finansowy) Raport końcowy (opisowy oraz finansowy)



RAPORTY POCZĄTKOWE

Cel
Przedstawienie informacji o rozpoczęciu realizacji projektu
(z uwzględnieniem struktur zarządzających oraz procedur)

Okres raportowy

Termin złożenia

Forma złożenia

Pierwsze 3 miesiące realizacji projektu

W ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu

1 oryginał wysłany pocztą + wersja elektroniczna wysłana emailem

Weryfikacja przez WST
Weryfikacja w ciągu 21 dniach roboczych po otrzymaniu raportu w wersji 

papierowej; wyjaśnienia, poprawki jeżeli są niezbędne



PÓŁROCZNY RAPORT OPISOWY

Cel
Przedstawienie postępu w realizacji projektu

(wraz ze zmienionym harmonogramem wdrażania projektu, jeżeli potrzeba)

Okres raportowy

Termin złożenia

Forma złożenia

Co każde 6 miesięcy okresu realizacji projektu

W ciągu 21 dni kalendarzowych od zakończenia okresu raportowego

1 oryginał wysłany pocztą + wersja elektroniczna wysłana emailem

Weryfikacja przez WST
Weryfikacja w ciągu 21 dniach roboczych po otrzymaniu raportu w wersji 

papierowej; wyjaśnienia, poprawki jeżeli są niezbędne



RAPORT OKRESOWY (I)

Cel
✓ Przedstawienie postępu w realizacji projektu

(wraz ze wskaźnikami produktu) (Część A)
✓ Przedstawienie wydatków poniesionych w okresie raportowym (Część B)                                                                           

Termin złożenia

Okres raportowy

✓ Określony indywidualnie przez beneficjentów
✓ Jak tylko poniesione wydatki (dofinansowanie Programu) osiągnie 70% 

wartości pierwszej zaliczki
✓ Nie później niż rok od rozpoczęcia realizacji projektu – w tym okresie należy 

przygotować raport oraz przeprowadzić jego weryfikację

W ciągu pierwszego roku od rozpoczęcia realizacji projektu



RAPORT OKRESOWY (II)

≥ 70%
2 zaliczka wypłacona w pełni

Przykład 1. BW otrzymał 100 000 euro jako 
pierwszą zaliczkę (35% wartości 

dofinansowania). BW raportuje 70 000 euro 
(oraz wkład własny) w raporcie okresowym.

W tej sytuacji projekt otrzyma kolejną zaliczkę w 
pełnej wysokości (50% wartości dofinansowania)

pod warunkiem, że wszystkie raportowane 
koszty są zatwierdzone przez IZ.

< 70%
2 zaliczka zostanie obniżona

Przykład 2. BW otrzymał 100 000 euro jako 
pierwszą zaliczkę (35% wartości dofinansowania). 

BW raportuje 65 000 euro (oraz wkład własny)
w raporcie okresowym. 

W tym przypadku różnica pomiędzy 70 000 euro 
a 65 000 euro zostanie odjęta od 2 zaliczki (50% 

wartości dofinansowania) pod warunkiem, że 
wszystkie raportowane koszty są zatwierdzone 

przez IZ.

Dodatkowy raport okresowy może zostać złożony.



RAPORT OKRESOWY (III)

Rola partnerów

✓ Przygotowanie indywidualnych raportów przez beneficjentów
✓ Weryfikacja indywidualnych raportów przez audytorów oraz wydanie 

certyfikatu
✓ Przygotowanie raportu obejmującego cały projekt (skonsolidowanego) 

wraz z wnioskiem o wypłatę zaliczki przez BW

Forma złożenia

1 oryginał raportu skonsolidowanego, listy wydatków z raportów 
indywidualnych beneficjentów, certyfikaty i listy sprawdzające wydane przez 

audytorów wraz z wnioskiem o płatność + wersje elektroniczne części 
finansowych (Excel) przesłane emailem



RAPORT OKRESOWY (IV)

Weryfikacja przez WST
Weryfikacja w ciągu 21 dniach roboczych po otrzymaniu raportu w wersji 

papierowej; wyjaśnienia, poprawki jeżeli są niezbędne

✓ Koszty mogą zostać wstrzymane lub wykluczone przez WST i ujęte w następnym okresie raportowym.

✓ Jeżeli koszty projektu są rozliczane za pomocą metody uproszczonej (np. ryczał), projekt musi spełnić 
wszystkie warunki, aby rozliczyć koszty pośrednie w raporcie okresowym. Dotyczy to osiągnięcia 

wskaźników projektu.



RAPORT KOŃCOWY (I)

Cel
✓ Podsumowanie realizacji całego projektu (włącznie z osiągniętymi 

wskaźnikami produktu i rezultatu) (Część A)
✓ Przedstawić wydatki poniesione w okresie raportowym (Część B)

Okres raportowy
Od dnia następującego po ostatnim dniu poprzedniego okresu raportowego

do daty końcowej realizacji projektu

DATA KOŃCOWA = data kończąca realizację projektu, włączając w to odebranie wszystkich robót, dostaw i usług, jak 
również opłacenie wszystkich kosztów związanych z działaniami.

WYJĄTEK: koszty związane z przygotowaniem raportu końcowego, włączając w to koszty personelu (jeśli zostały ujęte 
jako koszty rzeczywiste), wydatki związane z weryfikacją wydatków, audytem oraz ewaluacją projektu. Koszty te 

mogą być poniesione po okresie wdrażania i ujęte w raporcie wraz z szacunkową datą płatności.



RAPORT KOŃCOWY (II)

Termin złożenia W ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia projektu

Rola partnerów

✓ Przygotowanie indywidualnych raportów przez beneficjentów
✓ Weryfikacja indywidualnych raportów przez ekspertów zewnętrznych oraz 

wydanie certyfikatu
✓ Przygotowanie raportu obejmującego cały projekt wraz z wnioskiem 

o wypłatę zaliczki przez BW

Forma złożenia

1 oryginał raportu skonsolidowanego, listy wydatków z raportów 
indywidualnych beneficjentów, certyfikaty i listy sprawdzające wydane przez 

audytorów wraz z wnioskiem o płatność + wersje elektroniczne części 
finansowych (Excel) przesłane emailem



RAPORT KOŃCOWY (III)

Weryfikacja przez WST
Weryfikacja w ciągu 21 dniach roboczych po otrzymaniu raportu w wersji 

papierowej; wyjaśnienia, poprawki jeżeli są niezbędne

✓ Jeżeli koszty projektu są rozliczane za pomocą metody uproszczonej (np. ryczał), projekt musi spełnić 
wszystkie warunki, aby rozliczyć koszty pośrednie w raporcie okresowym. Dotyczy to osiągnięcie 

wskaźników projektu

✓ Płatność końcowa na rzecz projektu może zostać dokonana tylko po zakończeniu jego realizacji, kiedy 
wniosek o płatność wraz z raportem końcowym zostały zatwierdzone przez WST/IZ.

✓ Jeżeli łączna wartość płatności zaliczkowych przekazanych przez IZ do BW jest większa niż łączna wartość 
wydatków kwalifikowalnych, różnica musi być zwrócona przez BW.



WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU



ZASADY OGÓLNE

• Umowa o dofinansowanie – Annex III opisane wskaźniki i ich wartości;

• Wszyscy beneficjenci są odpowiedzialni za osiągniecie wskaźników

Wskaźniki

Działania

Cele szczegółowe

Cel ogólny



WERYFIKACJA WSKAŹNIKÓW

Dokumenty potwierdzające osiągnięcie planowanych wskaźników:
- protokoły odbioru;

- listy obecności;

- publikacje;

- raporty statystyczne;

- statystki stron internetowych;

- itp.

Wartości wskaźników są weryfikowane dla całego projektu. 



OSIĄGNIĘCIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW

WSKAŹNIKI PRODUKTU
ZAKOŃCZENIE REALIACJI 

PROJEKTU

WSKAŹNIKI REZULTATU
DO 5 LAT PO 

ZAKOŃCZENIU PROJEKTU



WIZYTY MONITORUJĄCE



WIZYTY MONITORUJĄCE

Na poziomie 
projektu

BW + B

Na poziomie 
Programu

IZ, WST

Monitoring to 
system zbierania i  

analizowania 
informacji oraz 
raportowania 

działań i wskaźników 
produktu i rezultatu



WIZYTY MONITORUJĄCE

Monitoring

Weryfikacja 
raportów

Wizyty 
monitorujące

Kontrole na 
miejscu



WIZYTY MONITORUJĄCE

Wizyty monitorujące
W celu monitorowania działań w okresie realizacji oraz ich efektywności, jak
również w sytuacji, kiedy w projekcie pojawiają się problemy i trudności.

Kontrole na miejscu
W celu zapewnienia, że projekt jest skutecznie wdrażany, a założone cele są
osiągane, jak również w celu zapobiegania błędom i nieprawidłowościom.



WIZYTY MONITORUJĄCE

Wizyty monitorujące

na każdym etapie wdrażania;

udział WST/BO;

weryfikacja wybranych elementów realizacji
projektu (wydarzenia, konferencje, seminaria,
dokumentacja przetargowa, itp.).

Kontrole na miejscu

tylko projekty z raportami zatwierdzonymi przez 
audytora;

udział WST/KPK/BO;

całość realizacji projektu, w szczególności
oryginały dokumentów, dokumenty księgowe,
postępowania przetargowe, wyposażenie oraz
infrastruktura.



ZAMYKANIE I TRWAŁOŚĆ PROJEKTU



ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU 
ORAZ JEGO TRWAŁOŚĆ

Obowiązywanie umowy

Podpisanie 
umowy

Rozpoczęcie 
projektu

Wdrażanie projektu

Realizacja działań,  
odbiór prac i usług,
dokonanie płatności

Przygotowanie 
raportu 

końcowego 
max 3 mc

+ X miesięcy wdrażania

Płatność końcowa, 
jednak nie później niż 
18 mc po zakończeniu 

projektu

Trwałość projektu,
przechowywanie 

dokumentacji 

5 lat



ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Przez zakończeniem realizacji projektu należy:

zrealizować wszystkie działania

odebrać wszystkie roboty, 
dostawy oraz usługi

opłacić wszystkie wydatki



ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Koszty ponoszone po zakończeniu realizacji projektu:

weryfikacja wydatków, audyt

ewaluacja projektu

Koszty personelu (jeżeli przewidziano)



ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

• Raport końcowy musi być złożony w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu 
okresu realizacji projektu;

• Obejmuje daty od raportu okresowego do zakończenia projektu (nie
powielają się);

Raport okresowy Raport końcowy



ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Przygotowanie raportu końcowego jest podobne do raportu
okresowego

ale

zakres informacji jest szerszy ponieważ podsumowuje cały okres
realizacji projektu, szczególnie cel ogólny i cele szczegółowe jak również
wskaźniki



ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Zakończenie 
realizacji 
projektu

Przygotowanie 
raportu 

końcowego

Certyfikat 
audytora

Płatność 
końcowa



TRWAŁOŚĆ PROJEKTU



TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Opisane w Podręczniku Programu Część I - Aplikant
Rozdział 2.3.2.



TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

wizyty kontrolne dotyczące trwałości 
projektu dotyczą tylko projektów 
zakończonych, którym wypłacono płatność 
końcową;

wizyty będą przeprowadzane przez WST 
w 5 roku licząc od dnia wypłacenia płatności 
końcowej BW;



TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

• Trwałość projektu – 5 lat po wypłaceniu płatności końcowej projektu;

• Przechowywanie dokumentów – 5 lat po płatności końcowej
Programu;

• Kontrole projektu – 5 lat po płatności końcowej Programu;



TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

5 lat

Płatność końcowa 
projektu

Trwałość projektu

5 lat

Płatność końcowa 
Programu

Archiwizacja, 
kontrole



TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Dokumenty podlegające archiwizacji, np.:

• raporty;

• dokumenty potwierdzające wydatki;

• wyciągi księgowe;

• dokumenty księgowe oraz inne dokumenty finansowe.

Oryginały lub dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem lub 
zapisane na nośnikach danych (elektroniczne wersje dokumentów lub 
dokumenty, które istnieją tylko w tej formie).
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DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW



SYSTEM KSIĘGOWY

Osobne konto/subkonto dla projektu

• Wyodrębniona ewidencja księgowa;
• Zasady i reguły księgowości kraju Beneficjenta

• Zasada podwójnego zapisu;
• Dokładne i regularne zapisy;

• Możliwość weryfikacji przez uprawnione organy;
• Zgodność z raportami finansowymi.



DOWODY PONIESIENIA
WYDATKÓW

o faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej 
wartości dowodowej, potwierdzające poniesienie 
wydatków kwalifikowalnych, w tym: faktury 
korygujące i noty, muszą spełniać wymogi przepisów 
prawa krajowego;

o muszą być wystawione na Beneficjenta;
o gromadzić należy dowody zapłaty faktur/innych 

dokumentów księgowych o równoważnej wartości 
dowodowej (wyciągi bankowe/ potwierdzenia 
zapłaty/dokumenty kasowe)



OPIS FAKTURY/RACHUNKU (1)

Każdy oryginalny dokument finansowy musi zawierać opis składający się 
minimalnie z:

o Tytułu projektu;
o Numeru umowy;
o Numeru faktury;
o Linii budżetowej;
o Numeru księgowego;
o Opisu wydatku;
o Zastosowanej procedury (np. przetarg nieogr., baza konkurencyjności);
o Wartości wydatków kwalifikowanych w walucie narodowej;
o Zatwierdzenia przez osobę upoważnioną;
o Informacji o dofinansowaniu wydatku z Programu.



OPIS FAKTURY/RACHUNKU (2)

W JĘZYKU ANGIELSKIM

MOŻE BYĆ NADRUKOWANY LUB DOŁĄCZONY



NA DOWÓD BRAKU PODWÓJNEGO 
FINANSOWANIA: PIECZĄTKA

Wydatek dofinansowany z 
Programu Polska – Rosja 
2014-2020.

Numer umowy o 
dofinansowanie.

Informacja o finansowaniu z 
różnych źródeł (jeśli dotyczy 
np. gdy na FV jest kilka 
pozycji).



DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE 
WYDATKI: KOSZTY PERSONELU PROJEKTU

Wykazanie relacji z instytucją 
Beneficjenta

Potwierdzenie „przypisania” do 
projektu
Potwierdzenie przepracowanej 
liczby godzin

Naliczenie wynagrodzenia

Zakres obowiązków, karty stanowiskowe

Umowa o pracę + aneksy, umowa zlecenian.p.

Karty czasu pracy („timesheets”)

Listy wypłat, deklaracje rozliczeniowe ZUS 
oraz podatkowe

n.p.

n.p.

n.p.

Opłacenie części składowych 
wynagrodzenia Przelewy bankowe n.p.



KOSZTY PERSONELU PROJEKTU: 
PRZELICZANIE PO KURSIE INFOREURO

2 sposoby:
1. Zaleca się rozliczanie łączne wynagrodzeń

netto, składek do ZUS i podatków. W takich
przypadkach do przeliczenia całości
wynagrodzenia danej osoby stosujemy kurs
InforEuro z miesiąca opłacenia ostatniej
składowej wynagrodzenia;

2. Gdy wynagrodzenia netto będą rozliczane
oddzielnie od pochodnych, każdą składową
przeliczamy po kursie InforEuro z miesiąca,
w którym dokonano płatności.



DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYDATKI: 
KOSZTY PERSONELU PROJEKTU

Ryczałt na wynagrodzenia jest płatny w 2 ratach tj. przy 
rozliczaniu raportu okresowego i końcowego.

Warunkiem wypłacenia ryczałtu jest osiągnięcie wskaźnika, 
jakim jest terminowe złożenie raportu.

BW/B gromadzi całą dokumentację związaną z zatrudnieniem 
personelu zgodnie z zasadami obowiązującymi w instytucji oraz 
dokumenty niefinansowe (agendy, sprawozdania ze spotkań, 
listy uczestników, zdjęcia).



Druki delegacji

Potwierdzenie odbycia podróży

Identyfikacja wydarzenia

Polecenia wyjazdu, rozliczenia podróży, 
sprawozdania z delegacji

Bilety, karty pokładowe, ewidencja przebiegu 
pojazdu

Zaproszenie, agenda, informacja z Internetun.p.

n.p

n.p

Dowody zapłaty Faktury, rachunki, polisy ubezpieczeniowen.p.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYDATKI: 
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ



DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYDATKI: 
DOSTAWY, USŁUGI I KOMPONENT 

INFRASTRUKTURALNY

Dokumentacja postępowań

Dowody zakupu

Dowód wykonania

Dowody zapłaty

Faktury, rachunki 

Zapytania ofertowe, oferty, umowy, specyfikacjen.p.

Protokoły odbioru lub inne dokumenty 
potwierdzające wykonanie w terminie

Wyciąg bankowy, rachunek, kalkulacja kosztówn.p.

n.p.

n.p.

Dowód zewidencjonowania środka 
trwałego  

Dokument OTn.p.

Ulotka, publikacja, lista uczestników, materiał 
promocyjny lub jego zdjęcie

n.p.



NIEFINANSOWE DOKUMENTY 
POTWIERDZAJĄCE WYDATKI

o Agendy
o Listy uczestników (np. skany)
o Zdjęcia z wydarzeń (rekomenduje się posiadanie zdjęć zawierających 

identyfikację wizualną Programu)
o Zdjęcia/przykłady materiałów promocyjnych 
o Artykuły z gazet
o Print screeny z internetu
o Sprawozdania ze spotkań
o Inne wytworzone przez Beneficjentów



DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYDATKI 
DLA KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH

Koszty administracyjne nie 
muszą być dokumentowane w 
projekcie (np. opisywane 
zgodnie z przedstawianymi 
zasadami, przechowywane w 
folderach projektowych)

Beneficjenci powinni posiadać 
dokumenty będące podstawą do 
ich wyliczenia.

Będą rozliczane w raporcie jako % 
od kosztów bezpośrednich.

JEDNAKŻE



AUDYTY



RODZAJE AUDYTÓW I KONTROLI

Weryfikacja przez niezależnego audytora

Kontrole (wizyty monitorujące, kontrole na 
miejscu) WST/KPK/BO

Audyty innych instytucji (instytucje krajowe, KE, 
OLAF, ECA)



WERYFIKACJA WYDATKÓW

Audytor przeprowadza weryfikację administracyjną 
i merytoryczną, aby upewnić się, że wydatki są:
o zgodne z aplikacją i budżetem;
o zawarte w katalogu wydatków kwalifikowalnych;
o poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków 

projektu;
o poniesione zgodnie z zasadami należytego 

zarządzania finansami;
o poprawnie udokumentowane;
o potwierdzone w dokumentach/systemach 

księgowych;



WERYFIKACJA WYDATKÓW

o może być przeprowadzony w biurze - kontrola na biurku z dostarczonymi 
dokumentami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem lub w miejscu 
realizacji projektu/w biurze beneficjenta - weryfikacja na miejscu na 
podstawie oryginalnych dokumentów;

o weryfikacja 100% wydatków;
o raport okresowy/końcowy jest przekazywany audytorowi w j. angielskim;
o dokumenty potwierdzające - w języku narodowym;
o weryfikacja w biurze beneficjenta jest obowiązkowa, jeżeli zakupiono 

środki trwałe o wartości ponad 5000 EUR brutto;
o audytor powinien mieć dostęp do wszystkich baz danych istotnych dla 

projektu.



DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WERYFIKACJĄ WYDATKÓW

RAPORT NARZĘDZIA I TECHNIKI EFEKT

Raport 
okresowy/końcowy, 

dokumenty 
potwierdzające wydatki

oraz inne związane z 
projektem

- Lista sprawdzająca 
audytora (Annex 3 do

„Podręcznika weryfikacji 
wydatków”)

- Listy sprawdzające dot. 
zamówień (Annex 4 PL, 

Annex 5 RU)
- Inne właściwe

- Certyfikat (Annex 2)
- Listy sprawdzające
- Podpisany raport



AUDYTOR W PROCESIE WERYFIKACJI RAPORTU

Przygotowanie 
raportu 

okresowego/końco
wego   

Weryfikacja przez 
audytora i wydanie 

certyfikatu

Przekazanie 
raportu, certyfikatu 

i checklist
Beneficjentowi

Przekazanie 
raportu, certyfikatu 

i checklist do BW

Przygotowanie 
raportu 

skonsolidowanego

Weryfikacja przez 
WST

Weryfikacja przez IZ 

Płatność



AUDYTY

INSTYTUCJE
Do 5 lat od wypłaty salda 

Programu

Weryfikacja oryginalnych dokumentów 
lub kopii 

Miejsca realizacji działań, w tym systemy 
informacyjne i bazy danych

Pełny audyt na podstawie dokumentów 
potwierdzających, danych systemu 
księgowego i danych komputerowych

ZAKRES

Jeden lub więcej beneficjentów może 
podlegać audytowiKrajowe instytucje kontrolne



PRZEDMIOT AUDYTU
Zgodność z projektem

Zgodność z zapisami umowy o dofinansowanie i 
partnerskiej

Potwierdzenie kwalifikowalności już scertyfikowanego 
wydatku

Opłacenie wydatku

Zgodność z prawem UE i krajowym (m.in. dotyczącym 
udzielania zamówień)

Istnienie i prawidłowość ścieżki audytu



NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ODZYSKIWANIE 

ŚRODKÓW



DEFINICJE Z UMOWY O DOFINANSOWANIE

❖NIEPRAWIDŁOWOŚĆ – każde naruszenie Umowy o dofinansowanie lub
obowiązującego prawa będące wynikiem działania lub zaniechania przez
Beneficjentów zaangażowanych w realizację Projektu, które ma lub mogłoby
mieć negatywny wpływ na budżet Programu w wyniku obciążenia
nieuzasadnioną pozycją kosztową w raportach okresowych/końcowych
z realizacji Projektu;

❖KOSZT NIEKWALIFIKOWALNY – każdy wydatek lub koszt, który nie jest
zgodny z wymogami określonymi w Umowie o dofinansowanie i związanymi
z nią dokumentami;

❖KOREKTA FINANSOWA – kwota, o którą zmniejszy się dotacja na Projekt
z powodu pojedynczych lub systemowych nieprawidłowości wykrytych
w Projekcie.



WERYFIKACJA PRZEZ NIEZALEŻNEGO 
AUDYTORA

❖ Audytor jest odpowiedzialny za wykrycie
nieprawidłowości, nałożenie stosownych korekt
oraz zaraportowanie ich do Instytucji
Zarządzającej (IZ);

❖ Lista sprawdzająca z kontroli audytora zawiera
m.in. następujące pytania:

Czy podczas audytu wykryto wydatki niekwalifikowalne?

Czy należy powiadomić WST o wykryciu wydatku niekwalifikowalnego
i rozpocząć procedurę odzyskiwania środków nienależnie
wypłaconych?



RAPORTOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Mogą nastąpić przypadki, gdy kwota zatwierdzona przez audytora
zostanie uznana za niekwalifikowalną:

❖ w wyniku wykonania przez audytora czynności kontrolnych –
auditor przygotowuje i przesyła do WST notę o nieprawidłowości;

❖ w konsekwencji kontroli przeprowadzanych przez właściwe
instytucje i organy m.in WST, IZ, KE oraz IA.



ODZYSKIWANIE ŚRODKÓW (1)

Naruszenie prawa krajowego, 
wspólnotowego lub zasad Programu

Środki mogą być uznane za częściowo lub 
w całości niekwalifikowane i mogą zostać 

odjęte od kolejnej płatności 
proporcjonalnie do wagi naruszeń

Jeśli potrącenie z kolejnej płatności jest 
niemożliwe, IZ wystawia wezwanie do 

zapłaty.



ODZYSKIWANIE ŚRODKÓW (2)

IZ • Wezwanie do zapłaty skierowane do Beneficjenta Wiodącego                                                 

LB
• Zapłata w ciągu 45 dni (naliczane są odsetki)

• Wezwanie odpowiedniego Beneficjenta do zapłaty

• Poinformowanie IZ o odmowie zapłaty

IZ

• Wzywa właściwego Beneficjenta do zwrotu środków Beneficjentowi Wiodącemu

• Jeśli Beneficjent nie zwraca należności, Instytucja Zarządzająca zwraca się do kraju 
uczestniczącego, w którym dany Beneficjent posiada siedzibę z wnioskiem o zwrot 
nienależnie wypłaconych kwot.

KE • Komisja Europejska może w dowolnym momencie przejąć zadanie odzyskania kwot 
współfinansowania UE 



ISTOTNE BŁĘDY, NIEPRAWIDŁOWOŚCI, 
OSZUSTWA LUB KORUPCJA

IZ MOŻE:

ZAWIESIĆ PŁATNOŚCI

ODZYSKAĆ ŚRODKI JUŻ 
WYPŁACONE

ODMÓWIĆ KOLEJNEJ 
ZAPŁATY



UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ, 

KONKURENCYJNOŚĆ



ZASADY OGÓLNE

BENEFICJENCI PL

❖stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) przez
beneficjentów, którzy są zamawiającymi w rozumieniu art. 3 ustawy;

❖stosowanie zasady konkurencyjności przy udzielaniu zamówień
o szacunkowej wartości od 50 000 PLN netto tj. bez VAT – OPISANEJ W
PODRĘCZNIKU (CZ. I).

BENEFICJENCI RU

❖ stosowanie prawa Federacji Rosyjskiej przez administrację publiczną;

❖ stosowanie zasad określonych w Porozumieniu finansowym i
Podręczniku (CZ. I) przez Beneficjentów prywatnych;

❖ UWAGA! NOWY PRÓG 10 000 EUR DLA WSZYSTKICH TYPÓW
BENEFICJENTÓW RU.



ZASADY OGÓLNE

SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA                            WARTOŚĆ LINII BUDŻETOWEJ

1. Metoda szacowania – odwołanie do PZP i interpretacji przepisów
ustawy.

2. Wartość zamówienia to całkowite szacunkowe wynagrodzenie
wykonawcy netto, tj. bez VAT, ustalone z należytą starannością.

3. Szacowanie musi być udokumentowane



SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Ustalenia wartości zamówienia dokonuje 
się:
• nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 

wszczęcia postępowania, jeżeli 
przedmiotem zamówienia są dostawy lub 
usługi, oraz

• nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 
wszczęcia postępowania, jeżeli 
przedmiotem zamówienia są roboty 
budowlane.



SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Tożsamość 
przedmiotowa

Tożsamość 
podmiotowa

Tożsamość 
czasowa

Jedno 
zamówienie

Podczas określania wartości zamówienia należy wziąć pod uwagę wszystkie następujące warunki:
❖ usługi, dostawy i roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
❖ zamówienia można udzielić w tym samym czasie,
❖ zamówienie może zrealizować jeden wykonawca.



SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY W ROZUMIENIU PZP POZOSTALI BENEFICJENCI

Zamawiający w rozumieniu PZP szacują
zamówienia łącznie dla całej instytucji i 
postępują wg zatwierdzonego planu zamówień 
publicznych danej jednostki.

Po stwierdzeniu, że szacowana wartość 
zamówienia nie przekroczy wartości określonej 
w art. 4 ust. 8 PZP (30 000 EUR NETTO), określają 
wartość zamówienia w odniesieniu do 
konkretnego projektu, aby zweryfikować, czy 
zamówienie podlega zasadzie konkurencyjności.

W przypadku zamówień realizowanych przez 
beneficjentów, którzy nie są zamawiającymi 
w rozumieniu PZP, wartość zamówienia określa 
się w odniesieniu do konkretnego projektu. 



ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Beneficjent udziela zamówienia w ramach projektu zgodnie z zasadą
konkurencyjności, gdy:

❖ nie jest instytucją zamawiającą w rozumieniu PZP, a wartość umowy
przekracza 50 000 PLN netto;

❖ jest zamawiającym w rozumieniu PZP, a wartość zamówienia jest
równa lub niższa niż kwota określona w art. 4 ust. 8 PZP, natomiast
przekracza kwotę 50 000 PLN netto.



ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Przygotowanie i przeprowadzanie procedur 
zamówień publicznych, 

a także udzielanie zamówień w ramach projektu, 
powinno być prowadzone w sposób 

zapewniający zgodność z zasadą uczciwej 
konkurencji i równego traktowania 
wykonawców. Stosowanie zasady 

konkurencyjności opisane jest w podrozdziale 
6.4.4.2 Podręcznika.



ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Zasady nie trzeba stosować m.in. w przypadku:

❖ zamówień o których mowa w art. 4 PZP, za wyjątkiem art. 4 pkt 8
tj. do równowartości 30 000 EUR w PLN.

❖ wydatków rozliczanych z zastosowaniem uproszczonych metod
określonych w ramach Programu.



BAZA KONKURENCYJNOŚCI



REGUŁY NARODOWOŚCI I POCHODZENIA

Reguły narodowości i pochodzenia określone są w art. 8 i art. 9
Rozporządzenia (UE) nr 236/2014.
Reguła narodowości
Postępowania o udzielenie zamówienia (…) są otwarte dla wszystkich osób
fizycznych będących obywatelami kraju kwalifikowalnego oraz osób
prawnych zarejestrowanych w takim kraju (…), a także dla organizacji
międzynarodowych.
Reguła pochodzenia
Wszystkie towary nabywane w ramach procedur zamówień muszą pochodzić
z kraju kwalifikującego się, z wyjątkiem sytuacji, gdy koszt tych dostaw jest
mniejszy niż 100 000 EUR. W takiej sytuacji dostawy mogą pochodzić
z dowolnego państwa.



REGUŁY NARODOWOŚCI I POCHODZENIA

Artykuł 8 ust. 2 rozporządzenia 236/2014

W przypadku działań współfinansowanych wspólnie z partnerem lub
innym darczyńcą lub realizowanych za pośrednictwem państwa
członkowskiego w drodze zarządzania dzielonego, lub za
pośrednictwem funduszu powierniczego utworzonego przez Komisję,
kraje kwalifikujące się zgodnie z zasadami stosowanymi przez tego
partnera, innego darczyńcę lub państwo członkowskie lub określanymi
w akcie założycielskim funduszu powierniczego, również się kwalifikują.



WERYFIKACJA ZAMÓWIEŃ

❖ 100% wydatków w ramach projektu musi być przedmiotem niezależnego
audytu zewnętrznego;

❖ audytor będzie weryfikował postępowania dot. udzielonych zamówień;

❖ zaleca się, aby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego były
przedmiotem oceny ex-ante (uprzedniej). Zobowiązanie audytora
do wykonywania czynności doradczych jest fakultatywne, ale może
pomóc ustrzec się przed skutkami ewentualnych naruszeń oraz

ograniczyć ryzyko wydatków niekwalifikowalnych.



PODRĘCZNIK BENEFICJENTA 



WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020

CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH |    BARTOSZA GŁOWACKIEGO 14     |     10-448 OLSZTYN, POLSKA

TELEFON: +48 89 722 81 10     |    FAX:   +48 89 722 81 09

Dziękuję za uwagę!





Działania informacyjno-promocyjne w projekcie powinny być zgodne z Planem Informacji i Promocji

dla projektu (punkt 5.2 Formularza Aplikacyjnego)

Główne cele komunikacji w projekcie:

Informowanie o realizacji projektu oraz jego osiągnięciach/ rezultatach

Promowanie współpracy transgranicznej i Programu wśród grup docelowych oraz szerszej 

publiczności

Dostarczanie niezbędnych informacji wszystkim zainteresowanym stronom 

Zwiększenie przejrzystości wydatkowania funduszy europejskich



	

• Logo Programu

• Flaga UE

• Informacja o dofinansowaniu przez UE

www.plru.eu

System 

Identyfikacji 

Wizualnej

Jak zapewnić właściwe

Oznaczenie?

www.plru.eu

Communication

and Visibility 

Guidelines

http://www.plru.eu/
http://www.plru.eu/


Forma uzupełniająca pozioma Forma uzupełaniająca pionowa



• Logo Programu

• Flaga UE i Flaga FR

• Informacja o dofinansowaniu przez UE i FR



Websites 

Publications

Photos

Press releases

Social media channels

Logo Programu i flaga UE muszą być umieszczone na wszystkich 

produktach Programu:

• publikacjach

• materiałach audiowizualnych

• gadżetach

• materiałach szkoleniowych

• tablicach informacyjnych i pamiątkowych

• stronach internetowych

• mediach społecznościowych

• innych materiałach promocyjnych

Press conferences



• Czy konieczne są wydruki? (odpowiednia ilość kopii)

• Publikacje papierowe dostępne również w wersji elektronicznej

• Powinny się skupiać na osiągnięciach i rezultatach projektu 

• Dostosowanie języka, tekstu oraz szaty graficznej do odbiorców

• Tekst powinien być krótki i informacyjny

• Informacje w języku narodowym grupy docelowej (polski i/lub rosyjski) 

– wskazany również angielski

Ulotki, broszury, newslettery, albumy, mapy itp. 



Newslettery

• Wysyłane regularnie

• Informują o osiągnięciach w projekcie

• Zawierają przydatne informacje

• Zazwyczaj wysyłane są drogą e-mailową lub w wersji papierowej

Ulotki  

• Zawierają podstawowe informacje oraz dane kontaktowe (adres e-mail lub strona 

internetowa) 

• Zazwyczaj drukowane w kolorze, rozkładane

Broszury

• Informacyjne ale również mogą być szczegółowe

• Mogą zawierać wywiady z interesariuszami, mieszkańcami itp.



• This document/publication was produced with the financial support of the European Union, under 

the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020.

• Its contents are the sole responsibility of <lead beneficiary’s/ beneficiary’s name> and under no 

circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the 

Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Publikacje drukowane lub w formacie elektronicznym

Disclaimer

Umieszczenie: okładka lub strona tytułowa



• Publikowane na stronach internetowych beneficjentów (jeśli istnieją)

• Adresowane do władz państwowych, potencjalnych beneficjentów, mediów

i ogółu społeczeństwa

• Podkreślają praktyczne znaczenie projektu i jego konkretnych rezultatów 

• W treści e-maila, a nie jako załącznik

• Publikowane po kluczowych wydarzeniach/ krokach milowych w projekcie

• Informacje w języku grupy docelowej (polski/rosyjski)



Konferencje prasowe

Podczas konferencji warto przygotować małe flagi Polski, Rosji i Unii Europejskiej

Informacje prasowe 

• Zawierają atrakcyjny tytuł

• Nie powinny być dłuższe niż strona A4

• Zawierają nagłówek z najciekawszymi informacjami

• Dane kontaktowe



• Nowa strona internetowa czy osobna zakładka na istniejącej?

• Wielojęzyczna – rekomendowana

• Stale aktualizowana

• Promowana

• Utrzymywana przez okres realizacji projektu i 5 lat po jego zakończeniu

• Zarchiwizowana

• Informacje „na gorąco”

• Linki do źródeł z poszerzoną informacją

• Uatrakcyjnianie postów – zdjęcia, filmy, infografiki

• Używanie prostego i zrozumiałego dla odbiorców języka

• Sprawne reagowanie/ odpowiadanie na komentarze



• This website/account was created and maintained with the financial support of the 

European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme

2014-2020.

• Its contents are the sole responsibility of <lead beneficiary’s/ beneficiary’s name> and 

under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, 

the MA or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme

2014-2020.

Disclaimer

Umieszczenie na stronie internetowej: na dole strony głównej lub jednej ze stron



• Prowadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej przez cały okres realizacji projektu 

(najważniejsze kroki, wydarzenia, rezultaty)

• Zdjęcia i filmy mogą być wykorzystywane do innych działań promocyjnych

• W przypadku działań infrastrukturalnych warto zaplanować sesję zdjęciową przed 

rozpoczęciem projektu, podczas jego realizacji oraz w fazie końcowej dla lepszej 

wizualizacji efektów



• This video/film/programme/recodring was produced with the financial support of the 

European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme

2014-2020.

• Its contents are the sole responsibility of <lead beneficiary’s/ beneficiary’s name> 

and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the 

European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia 

CBC Programme 2014-2020.

Disclaimer



• Rozważenie konieczności wykonania

• Odpowiednia ilość – przemyślana dystrybucja

• Dobra jakość

• Trwałe oznaczenie – unikanie naklejek

• Logo Programu

• Flaga UE

• Informacja o dofinansowaniu przez UE



• Rozpowszechnianie informacji zainteresowanym stronom

• Zapewnienie równego dostępu w tym osobom z niepełnosprawnościami

• Wszystkie materiały (zaproszenia, agendy, listy uczestników, prezentacje czy wydruki 

powinny być oznaczone logotypem Programu, flagą UE z informacją o dofinansowaniu 

Programu

• Wykorzystywanie materiałów promocyjnych: ścianki promocyjne, roll-upy, banery

• Przygotowanie ankiety w celu otrzymania informacji zwrotnej po spotkaniu

• Informowanie WST o planowanych wydarzeniach projektowych z odpowiednim 

wyprzedzeniem 



Działania infrastrukturalne lub inwestycyjne w projekcie 

– przygotowanie tablic informacyjnych lub pamiątkowych

• Tablice informacyjne – od momentu rozpoczęcia działań infrastrukturalnych/ inwestycyjnych 

– w trakcie budowy

• Tablice pamiątkowa – po zakończeniu działań infrastrukturalnych/ inwestycyjnych lub 

wyposażeniu pomieszczeń 



Elementy obowiązkowe
• Logo Programu

• flaga UE

• informacja o dofinansowaniu przez UE

• tytuł projektu

• nazwa Programu (sugerowana)

Elementy fakultatywne
• Nazwy beneficjentów

• Okres realizacji projektu

• Wysokość dofinansowania

• Całkowity budżet projektu



• odpowiedni rozmiar = widoczne

• obowiązkowe elementy wizualne odpowiedniej wielkości – widoczne z daleka

• trwałe – wykonane z dobrego jakościowo materiału, solidne

• zainstalowane w najbardziej widocznym miejscu

• w przypadku zakupu sprzętu istnieje możliwość zamontowania jednej tablicy przy wejściu 

do wyposażonego pomieszczenia

• informacje w języku narodowym grupy docelowej (polski/rosyjski) – wskazany również 

angielski



in case of informative panel: 
This [type of structure] is being renovated/constructed/renewed with the financial 

support of the European Union within the Poland-Russia Cross-border 

Cooperation Programme 2014-2020.

in case of commemorative plaque: 
This [type of structure] was renovated/built with the financial support of the 

European Union within the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme

2014-2020





Elementy obowiązkowe: 
• Logo Programu

• flaga UE

• informacja o dofinansowaniu przez UE

Elementy fakultatywne: 
• Nazwy beneficjentów

• Tytuł projektu

• odpowiedni rozmiar = widoczne

• obowiązkowe elementy wizualne odpowiedniej wielkości – widoczne

• trwałe – wykonane z dobrego jakościowo materiału, solidne

• zainstalowane w najbardziej widocznym miejscu

• informacje w języku narodowym grupy docelowej (polski/rosyjski) 

– wskazany również angielski



• Podręcznik Programu część I – Wnioskodawca (rozdział 7)

• Podręcznik Programu część II – Wdrażanie projektu (rozdział 13)

• System Identyfikacji Wizualnej

• Communication and Visibility Guidelines for project implementation

• Communication and Visibility in EU-financed external actions: 

http://ec.europa.eu/europeaid/node/17974 

• Przewodnik graficzny do flagi UE:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos/ 

• Inne dokumenty np.: ENI CBC Communication Guide 2014-2020 

How to make communication simple and effective



• Kontakt z WST lub Odziałem WST w Kaliningradzie,

• Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za komunikację,

• Co kwartał – informacje o projekcie (w języku angielskim) przekazywane do WST,

• Aktywny udział w wydarzeniach Programu i innych służących promocji projektu.



WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020

CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH |    BARTOSZA GŁOWACKIEGO 14     |     10-448 OLSZTYN, POLSKA

TELEFON: +48 89 722 81 10     |    FAX:   +48 89 722 81 09

Dziękuję za uwagę!


