Zał. 1 do SWZ

Założenia do kontroli na miejscu
Na potrzeby Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz umowy przyjmuje się, że:
•

„Kontrola na miejscu” oznacza kontrolę przeprowadzaną w siedzibie Grantobiorcy1
realizującego Projekt Grantobiorcy/w miejscu realizacji Projektu Grantobiorcy, zgodnie z
wymaganiami i terminami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym SWZ. Zamawiający
dopuszcza przeprowadzenie kontroli w sposób zdalny (online) w przypadku wystąpienie
obiektywnych przesłanek lub za zgodą Zamawiającego;

•

„Wykonanie jednej kontroli” oznacza przeprowadzenie pojedynczej kontroli wymienionej w
punkcie 2 lit a) – b), zgodnie z harmonogramem kontroli oraz wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego w niniejszym SWZ oraz sporządzenie ostatecznej wersji Informacji
pokontrolnej zgodnie z zapisami SWZ;

•

„Kontrola na zakończenie” oznacza kontrolę na zakończenie realizacji Projektu Grantobiorcy
w siedzibie Lidera lub Partnerów, lub jeżeli specyfika Projektu Grantobiorcy tego wymaga w
miejscu związanym z realizacją Projektu Grantobiorcy, w celu weryfikacji, czy Projekt
Grantobiorcy został zrealizowany zgodnie z Umową o powierzenie grantu;

•

„Dniach roboczych” oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni
ustawowo wolnych od pracy;

•

„Wykonawca” oznacza jednostkę Kontrolującą Projekty Grantobiorców na podstawie
zawartej umowy z Zamawiającym tj. Województwo Mazowieckie i upoważnieniu do
przeprowadzenia kontroli wystawionym przez Województwo Mazowieckie.
I.

Kontrole Projektów Grantobiorców na miejscu

1) Kontrole Projektów Grantobiorców (Projektów) na miejscu obejmują kontrole w siedzibie
Grantobiorcy i/lub przeprowadzenie kontroli w sposób zdalny (online) w przypadku wystąpienia
obiektywnych przesłanek lub za zgodą Zamawiającego;
2) W przypadku kontroli w trybie planowym, Wykonawca wysyła do Lidera zawiadomienie o
planowanej kontroli, wraz z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli wystawionym przez
Województwo Mazowieckie (WM), w terminie nie krótszym, niż 8 dni kalendarzowych przed
planowanym terminem kontroli. Z kolei o konieczności przeprowadzenia kontroli doraźnej
Wykonawca zostanie poinformowana przez Województwo Mazowieckie z wyprzedzeniem
minimum 10 dni kalendarzowych.
3) Kontrola w siedzibie Grantobiorcy obejmuje sprawdzenie dokumentacji projektowej i produktów
wytworzonych w ramach Projektu, wymaganych zgodnie z postanowieniami Umowy o
powierzenie grantu;
4) Kontrolę należy przeprowadzić u Grantobiorcy Projektu, który powinien zapewnić kontrolującym
dostęp do całości dokumentacji projektowej i pomieszczenie. Wykonawca może również
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Zgodnie z definicją Grantobiorcy ujętą w Umowie powierzenia grantu.

zadecydować o przeprowadzeniu czynności kontrolnych u Partnera/ Partnerów, w szczególności
jeśli istnieje wątpliwość co do prawidłowości jego działań w Projekcie.;
5) Harmonogram kontroli powinien uwzględniać kontrolę wszystkich Projektów oraz umożliwiać
podjęcie ewentualnych działań korygujących i odzyskanie wydatków niekwalifikowalnych w
trakcie realizacji Projektu i po zakończeniu;
6) Kontrola Projektów na miejscu obejmuje wszystkie cztery Projekty.

II.

Metodyka doboru próby dokumentów do kontroli na miejscu

1) W trakcie kontroli na miejscu Wykonawca dokonuje całościowej oceny Projektu z naciskiem na
ocenę jakości realizowanych działań;
2) W celu sprawdzenia kwalifikowalności wydatków, kontrolą należy objąć dokumentację finansową
i merytoryczną każdej usługi w ramach Projektu:
a.
weryfikacja największych wydatków stanowiących min 20% każdej usługi doradczej o
charakterze proinnowacyjnym składającej się na budżet Projektu,

III.

b.

kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu – weryfikacja dokumentacji
dot. minimum 50% personelu projektu,

c.

sposoby rekrutacji testerów usług powstających w ramach Projektu Grantobiorcy
(sprawdzenie kwalifikowalności 100% testerów usług powstających w ramach Projektu
Grantobiorcy poprzez odniesienie zapisów Regulaminu naboru grantowego oraz założeń
Projektu Grantobiorcy odnośnie dokumentacji przedłożonej przez potencjalnych testerów
usług powstających w ramach Projektu Grantobiorcy (użytkowników końcowy) na etapie
ich rekrutacji),

d.

stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (weryfikacja minimum dwóch
zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego),

e.

stosowania zasady konkurencyjności (weryfikacja minimum dwóch zakończonych
postępowań),

Wszczęcie kontroli

1) WM lub Wykonawca na prośbę WM przekazuje zawiadomienie o kontroli co najmniej 7 dni
kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli. Za skuteczne uznaje się zawiadomienie faksem lub
za pomocą e-maila (w formie zeskanowanego zawiadomienia);
2) Termin, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy kontroli doraźnych;
3) Przed wszczęciem postępowania kontrolnego Wykonawca wyznacza Zespół kontrolujący składający
się z min. dwóch kontrolerów dla każdej kontroli (specjalistów ds. kontroli) oraz min. jednego
eksperta merytorycznego z zakresu kontroli działań innowacyjnych;
4) W celu odpowiedniego rozdzielenia obowiązków oraz zapewnienia obiektywizmu kontroli,
członkiem Zespołu kontrolującego nie może być osoba, której udział w kontroli mógłby
spowodować wystąpienie konfliktu interesów. Wyłączenie dotyczy również osób, które
dokonywały oceny Wniosku o przyznanie grantu lub weryfikacji Wniosków o przekazanie grantu w
formie refundacji lub Wniosku o rozliczenie zaliczki, a także oceny/opinii zmian merytorycznych w
konstrukcji Projektów Grantobiorców;
5) Przed przystąpieniem do działań kontrolnych każdy członek Zespołu kontrolującego zobowiązany
jest do podpisania deklaracji bezstronności, zgodnej ze wzorem określonym przez WM.

Strona 2 z 5

V.

Informacja pokontrolna

1) Informacja pokontrolna jest sporządzana w trzech egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
przekazywane są do Jednostki Kontrolowanej (Lidera Partnerstwa IOB) w terminie do 21 dni
kalendarzowych od dnia zakończenia kontroli, a trzeci egzemplarz Informacji pokontrolnej
przekazywany jest do WM celem archiwizacji w aktach sprawy;
2) W uzasadnionych przypadkach, gdy sporządzenie Informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych
wyjaśnień, polegających w szczególności na zasięgnięciu przez oceniających opinii prawnych,
powyższy termin może za wcześniejszą zgodą Zamawiającego ulec przedłużeniu w zakresie
niezbędnym do uzyskania tych wyjaśnień 2 . O przedłużeniu ww. terminu należy pisemnie
poinformować Jednostkę Kontrolowaną (Lidera Partnerstwa IOB);
3) Korespondencja może być prowadzona drogą elektroniczną, przy czym dokumentacja wymagająca
podpisów Zespołu kontrolującego musi zostać przekazane w formie papierowej.
4) Jednostka Kontrolowana ma 7 dni od otrzymania Informacji pokontrolnej na przekazanie
Wykonawcy uzasadnionych zastrzeżeń do treści Informacji pokontrolnej.
5) W przypadku przekazania informacji o braku zastrzeżeń lub ich niezłożenia w terminie. Wykonawca
przekazuje Informację do WM w ciągu 3 dni.
6) W przypadku złożenia zastrzeżeń przez Jednostkę Kontrolowaną, Wykonawca dokonuje ich analizy
i odniesienia się do zastrzeżeń oraz ewentualnej zmiany treści Informacji pokontrolnej w terminie
7 dni od ich otrzymania. Wykonawca przekazuje stanowisko co do zastrzeżeń oraz Informację
pokontrolną z ew. zmianami do WM w ciągu 10 dni od otrzymania zastrzeżeń Jednostki
Kontrolowanej.
7) Informacja pokontrolna obejmuje elementy określone przez WM;
8) Ocena Projektu dokonywana jest w ramach następujących kategorii3:
a. zgodność rzeczowa realizacji Projektu (stopień wykonania rezultatów/ produktów/ zadań)
oraz sposób jego monitorowania,
b. zarządzanie Projektem i personel projektu,
c. kwalifikowalność testerów (w tym jakość i kompletność danych testerów),
d. rozliczenia finansowe,
e. zgodność realizacji Projektu z przepisami i zasadami wspólnotowymi i krajowymi
(w tym zamówienia publiczne),
f.

działania informacyjno – promocyjne,

g. ścieżka audytu;
h. konflikt interesów.

Działania związane z pozyskiwaniem dodatkowych opinii powinny być realizowane w możliwie najkrótszym terminie oraz
wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach, gdy podjęcie decyzji w danym zakresie nie jest możliwe na podstawie wiedzy posiadanej
przez członków zespołu kontrolującego. Informacja pokontrolna powinna zostać wydana niezwłocznie po otrzymaniu
wymaganych opinii.
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Ocena w ramach wskazanych kategorii nie ma zastosowania w przypadku kontroli trwałości oraz w przypadku wizyty
monitoringowej – o ile sporządzana jest odrębna Informacja pokontrolna.
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9) W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, Projekt należy ocenić zgodnie z następującym
schematem4:
a. kategoria nr 1 – Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie
usprawnienia,
b. kategoria nr 2 – Projekt jest realizowany, co do zasady, w sposób poprawny, ale występują
uchybienia i potrzebne są usprawnienia,
c. kategoria nr 3 – Projekt jest realizowany tylko częściowo poprawnie, występują uchybienia
(w tym skutkujące wydatkami niekwalifikowalnymi), potrzebne są znaczne
usprawnienia/wdrożenie planu naprawczego,
d. kategoria nr 4 – Projekt jest realizowany nieprawidłowo, co powoduje konieczność
rozwiązania Umowy o powierzenie grantu.
10) Zmiany Informacji pokontrolnej powstałe w wyniku procedury kontradyktoryjnej powinny być
adekwatne do wyjaśnień przekazanych przez Jednostkę Kontrolowaną oraz posiadać potwierdzenie
w dokumentacji;
11) Informacja pokontrolna wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi przekazywana jest do
Zamawiającego, celem wdrożenia zaleceń przy weryfikacji Wniosków o przekazanie grantu w
formie refundacji lub Wniosku o rozliczenie zaliczki;
12) Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych dokonywana jest, co do zasady, na podstawie
dokumentów przekazanych przez Jednostkę Kontrolowaną (Lidera Partnerstwa IOB) oraz informacji
własnych (np. w zakresie dokonania zwrotu środków niekwalifikowalnych). W uzasadnionych
przypadkach WM dokonuje sprawdzenia wdrożenia zaleceń w siedzibie Grantobiorcy;
13) Dla zachowania odpowiedniej ścieżki audytu, WM zobowiązana jest do:
a. udokumentowania faktu otrzymania Informacji pokontrolnej przez Jednostkę Kontrolowaną,
b. przechowywania dokumentacji odzwierciedlającej działania i ustalenia powzięte w ramach
procedury kontradyktoryjnej;
c. przechowywania dokumentacji potwierdzającej wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

VI.

Lista sprawdzająca
1) Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu powinna zawierać rzetelny opis zastanego stanu
faktycznego oraz wszelkie informacje dotyczące weryfikowanych dokumentów.
2) Dokument ten powinien również umożliwiać odtworzenie ścieżki audytu w ramach
weryfikowanych procesów.
3) Zakresy list sprawdzających zawierający zbiór zagadnień, które mogą być przedmiotem kontroli,
będzie każdorazowo ustalany z WM;
4) W przypadku weryfikacji dokumentacji finansowej, w liście sprawdzającej do kontroli na
miejscu należy opisać wszystkie dokumenty wybrane do kontroli, z uwzględnieniem
następujących danych:
a. numer weryfikowanej pozycji z Wnioskach o przekazanie grantu w formie refundacji lub
Wniosku o rozliczenie zaliczki,

4

Nadanie kategorii dotyczy całościowej oceny realizacji danego Projektu.
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b. numer, datę wystawienia oraz kwotę dokumentu źródłowego (faktury, rachunku, wyciągu
kasowego, protokołu odbioru towaru/usługi, wyciągu bankowego, zapisów księgowych)5,
c. wartość, na jaką opiewały weryfikowane dokumenty źródłowe i jaki w sumie procent
wartości stanowiły w stosunku do zadeklarowanych/zatwierdzonych do dnia kontroli
wydatków w ramach projektu.
5) Lista sprawdzająca jest włączana do akt kontroli oraz archiwizowana w jednostce kontrolującej.
Listy sprawdzającej nie przesyła się do Jednostki Kontrolowanej.

Nie dotyczy – w przypadku załączania do dokumentacji z kontroli poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
finansowych.
5
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