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6 

do Umowy Operacyjnej  nr 2/POIR/1921/2022/III/R/417 

 

  Zasady  

 

I. Definicje 

1. w niniejszych 

 Zasady  nie podano ich 

innego znaczenia. 

1) Kontrola  oznacza 

u  (Kontrola na miejscu/Kontrola zza biurka, 

Kontrola planowa/Kontrola ; 

2) k  , 

z osoba spokrewniona a z Ostatecznym 

na przebieg lub wyniki 

Kontroli , nie  

 

 

II. Planowanie i zakres Kontroli  

1. Kontrole : 

1) w Kontrola zza biurka ), 

2) w /miejscu realizacji Inwestycji Ostatecznego Odbiorcy 

( Kontrola na miejscu"). 

2. Kontrola zza biurka 

1) 

Inwestycyjne. 

2) na etapie rozliczania Jednostkowej 

. 

3) Kontrola zza biurka powinna  formule 

zza biurka ) uzyskania zapewnienia,  Ostateczny Odbiorca wykonuje poprawnie 

. 

4) Kontrola zza biurka obejmuje weryfik  pozycji ych przez Ostatecznego 

ych pozycji 

 

5) Ponadto,   

a. 

rzypadku 
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b. 

 

6) ych: 

a. yfikuje 

 inwestycyjnych

kwalifikowalnych oraz min. 1 dokument wybrany losowo zestawieniu , 

 

b. 

koszty 

a np. z 

niekwalifik

 

c.  

 scany , 

potwierdzenie wydatkowania  oraz - w przypadku 

tycyjnych   

    

, 

  e 

finansowania 

  

, 

 czy  faktur lub dokument  ych 

informacj  o EFSI w brzmieniu: 

 2014-

-  

3. Kontrola na miejscu 

1) Planowe Kontrole n

dokonyw  

2) W trakcie realizacji Umowy Operacyjnej, na miejscu zostanie  najmniej 10% 

rozliczonych  

. 

3) Zakres kontroli na miejscu powinien wszelkie uzyskania 

zapewnienia,  Ostateczny Odbiorca wykonuje poprawnie wszystkie 

z Umowy Inwestycyjnej.  

4) Zakres kontroli na miejscu obejmuje: 
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a. i nt. przeznaczenia uzyskanego 

, 

b. weryfik dowod  poniesienia w   w przypadku 

 w Umowach 

na .  

5) 

 inwestycyjnych obejmuje ponadto: 

a. 

przeznaczonych na wydatki inwestycyjne zgodnie z celem wskazanym w Umowie 

innych funduszy   

 

b. weryfik  zestawieniu 

a. W przypadku 

wyd

weryfikacji 100% dokum

 

c. 

 

 

6)  wyborem 

   (finansowo-  do kontroli. Dokumentacja 

ta stanowi element dokumentacji z kontroli. 

7) W przypadku  faktur lub dokument  ych 

  kieruje do 

Ostatecznego Odbiorcy zalecenie . 

8)  

ch w pkt. 

3.2). 

4. 

N  oraz dodatkowo np. uzasadniona skarga, dochodzenie/kontrole 

wydatkowania 

Jednostkowej  na etapie kontroli zza biurka, albo kontroli na miejscu. 

 

posiadaniu  Finansowego. 

kontroli na miejscu.  przez  Finansowego 

kontroli  na miejscu, zakres tej kontroli ustalany jest indywidualnie. 
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III. Przeprowadzanie Kontroli 

1. Kontroli. 

2. k informacj

 

 

IV. Wydawanie pokontrolnych 

1. W przypadku stwierdzenia w toku Kontroli niepoprawnej realizacji przez Ostatecznego Odbiorc  

 Umowy Inwestycyjnej zalecenia 

pokontrolne. 

2.  

 

V. Monitorowanie  

1. S realizacji  podlega monitorowaniu 

Finansowego w oparciu o 

. 

2. W sytuacji gdy 

y powinien podj  kroki 

(np. przeprowadzenie ponownej kontroli , zgodnie 

z zapisami Umowy Inwestycyjnej, e  

 Umowy.  

 

VI. Dokumentowanie Kontroli 

1. (przygotowanie, przebieg, wyniki) i 

jest   zgodnie z postanowieniami Umowy 

Operacyjnej w tym zakresie, w tym (o ile dotyczy): 

1)   

2) informacji pokontrolnej,  

3) wydanych zalece  pokontrolnych,  

4) dokumentacji ej z  

2. dowodowych, 

badanej Umowy Inwestycyjnej, dokumentacji  przedmiotem kontroli: 

1) a Ostatecznego Odbiorcy m mowa w pkt II.2.5.a  

2) potwierdzenia , 

w tym: 

a. dwustronne kopie wybranych do kontroli faktur 

dowodowej oraz -  , 

potwierdzone za  z oznaczeniem  

EFSI

, 

b. zestawienia    

dokumentu, numer dokumentu,  , przedmiot 

transakcji); 

3) dokumentacj    wykluczenie  

finansowania przyznanego z EFSI

Europejskiej, a  
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prze  

zgodnie z postanowieniami niniejszej procedury. 

 


