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1 Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Euroregion Nysa

2 Adres jednostki 
kontrolowanej

ul. 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra

3 Nazwa i numer projektu nr rej. w  MS2014+: CZ.11.FM_2016_01 pn.: „Zarządzanie Funduszem i obsługa administracyjna mikroprojektów Nisa-Nysa” .

4 Termin kontroli 30.06.2020 r. -  30.07.2020 r.

5

Podstawa prawna 
przeprowadzenia kontroli

- art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz.U. 2020 poz. 818),

- część II pkt 10 Decyzji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu,

- § 3 ust. 6 Porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika
Czeska-Polska,

- art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w 
związku z wystąpieniem COVID-19 w  2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694).

S

Członkowie zespołu 
kontrolującego

- Agnieszka Parkitna -  inspektor wojewódzki w  Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - 
kierownik zespołu kontrolującego,

- Agata Lachowicz -  starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu - członek zespołu kontrolującego,

- Ewa Wrona-Dudzik -  inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - 
członek zespołu kontrolującego

7
Zakres kontroli Prawidłowość realizacji umowy o dofinansowanie, w tym organizacja i przeprowadzenie naborów mikroprojektów, wdrożenie 

i przeprowadzenie procedury skargowej dotyczącej wyboru mikroprojektów, proces podpisywania umów o dofinansowanie mikroprojektów 
i aneksów, przekazywanie płatności mikrobeneficjentom, zapewnienie prawidłowości i kwalifikowalności wydatków przedstawianych do
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refundacji lub rozliczenia w  ramach projektu parasolowego, wypełnianie obowiązków z zakresu informacji 
i promocji oraz przechowywania dokumentów. Kontrola została przeprowadzona zdalnie, z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.

USTALENIA Z KONTROLI

1. Informacje wstępne
Zgodnie z założeniami Programu INTERREG V-A Republika Czeska -  Polska Fundusz Mikroprojektów (zwany dalej również: Funduszem) jest specyficznym 
instrumentem dla wsparcia projektów o znaczeniu lokalnym wykazujących oddziaływanie transgraniczne. Głównym celem Funduszu jest rozwój i wzmacnianie 
współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, ukierunkowanej na rozwój relacji kulturalnych, społecznych i gospodarczych.
Fundusz, podobnie jak w poprzednich okresach programowania, jest zarządzany przez euroregiony, w tym Euroregion Nisa -  Nysa. Partnerem Wiodącym jest czeska 
część Euroregionu, natomiast Partnerem Projektu jest polska część Euroregionu, tj. Euroregion Nysa (zwany dalej również: Euroregionem).
Każdy Fundusz stanowi samodzielny projekt parasolowy, na którego realizację składają się poszczególne mikroprojekty. Euroregiony nie są częścią struktury wdrażania 
Programu, są natomiast beneficjentami projektów parasolowych. Projekt ten jest akceptowany przez Komitet Monitorujący na podstawie złożonego i skontrolowanego 
wniosku projektowego.
Podstawę realizacji projektu parasolowego pn. „Zarządzanie Funduszem i obsługa administracyjna mikroprojektów Nisa-Nysa”, nr rej. w  MS2014+: CZ. 11.FM_2016_01 
stanowi Decyzja z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu oraz Porozumienie o współpracy w  ramach projektu przeznaczonego do 
realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska -  Polska, zawarte pomiędzy Euroregionem Nisa - regionalni sdrużenf, a Euroregionem Nysa.
Dla Euroregionu na obsługę działań dotyczących mikroprojektów przeznaczone zostały środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  wysokości 
3 811 906,00 EUR, w  tym 1 154 000,00 EUR w  osi priorytetowej 2 oraz 2 657 906,00 EUR w osi priorytetowej 4.
Podstawą wdrażania projektu parasolowego są obok dokumentów obowiązujących w Programie następujące dokumenty dedykowane Funduszowi Mikroprojektów:
- Podręcznik dla Partnerów FM w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska -  Polska,
- Wytyczne dla Wnioskodawcy,
- Regulamin Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nysa,
- Procedura odwoławcza obowiązująca w  Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Nysa dotycząca procesu oceny i wyboru do dofinansowania mikroprojektów 
składanych w ramach Funduszu mikroprojektów Nisa-Nysa Programu INTERREGV-A Republika Czeska -  Polska 2 0 1 4 -  2020.
Kontrola zaplanowana została w Rocznym planie kontroli projektów na miejscu Krajowego Kontrolera -  Wojewody Dolnośląskiego na rok obrachunkowy od
01.07.2019 r. -  30.06.2020 r.
Dobór próby mikroprojektów do kontroli przeprowadzony został zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Krajową (zwaną dalej IK) oraz ujętą w Instrukcji 
Wykonawczej Krajowego Kontrolera Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 (zwanej dalej 
Instrukcją Wykonawczą KK). Kontrolą objęte zostały wymienione poniżej mikroprojekty.
Weryfikowane przez zespół kontrolujący obszary wskazane zostały przy odnośnym projekcie:
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- Warsztaty i konkurs przy Międzynarodowym Festiwalu Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002069 (analizie podlegała 
procedura przeprowadzenia naboru i zawierania umów),
- Punkt Obsługi Turysty - POT "Rajska" w Bolesławcu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002062 (analizie podlegała procedura przeprowadzenia naboru),
- Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ - Etap II nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002308 (analizie podlegała procedura przeprowadzenia naboru i zawierania umów),
- Muzycznie ponad granicami - etap 2 nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001747 (weryfikacja prawidłowości i kwalifikowalności wydatków przedstawianych do refundacji 
lub rozliczenia w  ramach projektu parasolowego w  zakresie mikroprojektów; weryfikacja przekazywania płatności mikrobeneficjentom),

Prawidłowość i kwalifikowalność wydatków przedstawianych do refundacji/rozliczenia w ramach projektu parasolowego została zweryfikowana w  ramach 
następującej próby kontrolnej: pozycje 3, 4, 5, 14, 15 i 16

- Nysa, Witka, Miedzianka, rzeki które nas łączą nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001509 (weryfikacja prawidłowości i kwalifikowalności wydatków przedstawianych do 
refundacji lub rozliczenia w  ramach projektu parasolowego w  zakresie mikroprojektów; weryfikacja przekazywania płatności mikrobeneficjentom),

Prawidłowość i kwalifikowalność wydatków przedstawianych do refundacji/rozliczenia w ramach projektu parasolowego została zweryfikowana w  ramach 
następującej próby kontrolnej: pozycje 4, 8, 9, 11, 12 i 14.

- Wspólne góry - wspólna jazda  nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001484 (weryfikacja prawidłowości i kwalifikowalności wydatków przedstawianych do refundacji lub 
rozliczenia w  ramach projektu parasolowego w  zakresie mikroprojektów; weryfikacja przekazywania płatności mikrobeneficjentom),

Prawidłowość i kwalifikowalność wydatków przedstawianych do refundacji/rozliczenia w  ramach projektu parasolowego została zweryfikowana w  ramach 
następującej próby kontrolnej: pozycje 2, 5, 7, 8, 12 i 16.

Ponadto, w  zakresie zarządzania projektem parasolowym próbą objęto następujące wydatki z zatwierdzonych Zestawień dokumentów nr 11 - 1 4 :  pozycja 2, 3, 4 
Zestawienia 11, pozycja 4 Zestawienia 13, pozycje 2, 12 Zestawienia 14.

2 . Organizacja i przeprowadzenie naborów mikroprojektów
Zespół kontrolujący na podstawie próby kontrolnej potwierdził prawidłowość procesu organizacji i przeprowadzenia naborów.
Mikroprojekty są składane w  terminach wyznaczonych w  ogłoszeniu dla poszczególnego naboru (poszczególnego rozdania), który jest publikowany na stronach 
internetowych. Euroregion zapewnia kontrolę kwalifikowalności, a następnie ocenę jakości oraz wpływu transgranicznego i poziomu współpracy transgranicznej. 
Mikroprojekty są zatwierdzane do dofinansowania przez wspólny czesko-polski Euroregionalny Komitet Sterujący (zwany dalej również: EKS).
W kontrolowanym okresie przeprowadzone zostały 2 nabory wniosków (10 i 11) w  terminach odpowiednio: 28.05.2019 r. i 03.12.2019 r.
Wnioski o dofinansowanie składane były poprzez system teleinformatyczny MS2014+. Euroregion dokonał kontroli wymogów kwalifikowalności wniosków w  oparciu 
o „Wykaz kontrolny kwalifikowalności” . Na podstawie kontroli wybranej próby stwierdzono, że weryfikacja dokonywana była każdorazowo przynajmniej przez dwóch 
pracowników Euroregionu. W  przypadku stwierdzenia błędów, niejasności, zidentyfikowania wydatków niekwalifikowalnych bądź braku załączników wnioskodawca był 
wzywany do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w  wyznaczonym terminie.
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W  treści przedmiotowego wezwania zawierane były szczegółowe uwagi związane z przeprowadzoną kontrolą wymogów formalnych i kwalifikowalności. Po przesłaniu 
skorygowanego/uzupełnionego wniosku o dofinansowanie, kontrola przeprowadzana była w analogiczny sposób. Po zakończeniu administrowania mikroprojektów 
Euroregion przekazywał Wnioskodawcom stosowną informację o spełnieniu/niespełnieniu wymogów kwalifikowalności.
Wnioski o dofinansowanie, które spełniły wymogi kwalifikowalności, były przekazywane do oceny jakości, która przeprowadzana była przez ekspertów (polskich 
i czeskich).
W  dalszej kolejności, obliczana była średnia arytmetyczna nadanej punktacji oraz tworzona lista rankingowa mikroprojektów. Zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w kontrolowanym projekcie parasolowym, mikroprojekty uzyskujące mniej niż 60 punktów nie zostały poddane głosowaniu EKS.
Lista mikroprojektów uporządkowanych według łącznej liczby punktów była przedkładana Euroregionalnemu Komitetowi Sterującemu.
EKS rozpatrywał wszystkie przedłożone mu mikroprojekty i podejmował decyzję o zatwierdzeniu, zatwierdzeniu warunkowym, przekazaniu do poprawy bądź odrzuceniu 
mikroprojektów.
Przebieg i wynik obrad EKS dokumentowany były w  protokołach z posiedzeń Komitetu, zatwierdzanych przez przewodniczących polskiej i czeskiej części EKS. 
W  protokole dokumentowany był m.in. przebieg dyskusji oraz wynik głosowań nad poszczególnymi mikroprojektami.
Po podpisaniu Protokołu z posiedzenia EKS wnioskodawcy byli informowani o podjętych przez Komitet decyzjach odnośnie projektów.

3. Wdrożenie i przeprowadzenie procedury skargowej dotyczącej wyboru mikroprojektów
W puli mikroprojektów nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia procedury odwoławczej dotyczącej decyzji odnośnie niespełnienia wymogów kwalifikowalności.

4. Proces podpisywania umów o dofinansowanie mikroprojektów i aneksów
Zespół kontrolujący na podstawie próby kontrolnej potwierdził prawidłowość procesu podpisywania umów o dofinansowanie.
O przyznaniu dofinansowania przez EKS Euroregion informował wnioskodawcę, a także zwracał się o przekazanie/potwierdzenie danych niezbędnych do przygotowania 
umowy o dofinansowanie. Następnie umowy były podpisywane przez osoby upoważnione ze strony Beneficjenta oraz Euroregionu. W przypadku projektu typu A, umowa 
zawarta została z Partnerami Wiodącymi projektu. Nie podpisywano aneksów do umów o dofinansowanie.

5. Zapewnienie prawidłowości i kwalifikowalności wydatków przedstawianych do refundacji lub rozliczenia w  ramach projektu parasolowego
- Zespół kontrolujący potwierdził kwalifikowalność wydatków dotyczących kosztów zarządzania projektem parasolowym FM, objętych próbą kontrolną w  ramach 
zatwierdzonych Zestawień dokumentów od nr 11 do nr 14,
- mikroprojekt Muzycznie ponad granicami - etap 2 nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001747 - zespół kontrolujący potwierdził kwalifikowalność wydatków objętych próbą 
kontrolną w ramach rozliczenia małego projektu,
- mikroprojekt Wspólne góry - wspólna jazda  nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001484 - zespół kontrolujący potwierdził kwalifikowalność wydatków objętych próbą 
kontrolną w ramach rozliczenia małego projektu,
- mikroprojekt Nysa, Witka, Miedzianka, rzeki które nas łączą nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001509:
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W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż naniesione na zakupionych kubkach i rollupie (póz. 8 i 18 Zestawienia dokumentów) logotypy (herby) Partnerów projektu 
są rozmiarowo znacznie większe od logo UE, zarówno pod względem wysokości, jak i szerokości. Biorąc powyższe pod uwagę, Zespół Kontrolujący wystąpił do 
Euroregionu z prośbą o przedstawienie uzasadnienia odnośnie braku konieczności nałożenia sankcji za naruszenie przepisów promocji z ww. tytułu. Euroregion w  dniu
10.07.2020 r. przekazał wyjaśnienia, zgodnie z którymi, podczas weryfikacji rozliczenia projektu nr 1509 na przełomie lat 2018/2019, uznano, że herby miast partnerskich 
nie stanowią logo, o których mowa w pkt. 4.6.1 Podręcznika Beneficjenta, zakładając jednocześnie, że umieszczenie herbów odrębnie od logo UE (w innym wierszu, 
jak w  przypadku rollupa) dodatkowo przemawia na rzecz tezy o braku naruszenia przepisów, mówiących o łączeniu logotypów/znaków. Stwierdzono ponadto, iż w  obu 
przypadkach umieszczenie herbów nie wpłynęło także na widoczność znaku UE i nie utrudniło identyfikacji źródeł finansowania. Jak podkreślono, rozliczenie projektu 
1509 wpłynęło w  październiku 2018 r., czyli w  okresie, w którym kwestie te -  zdaniem Euroregionu -  nie były ostatecznie rozstrzygnięte. Jednocześnie zapewniono, iż 
od momentu wydania wiążącego stanowiska KK dot. stosowania sankcji w  podobnych przypadkach, Euroregion zamieścił je  na stronie internetowej i stosował się do 
niego w przypadku rozliczeń projektów składanych po 24.01.2019 r. - przykładowo w kolejnym projekcie tego samego Beneficjenta (2080), rozliczanym na przełomie lat 
2019/2020, w analogicznej sytuacji Euroregion zastosował odpowiednie pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych.

Zespół kontrolujący przyjął wyjaśnienia Euroregionu w ww. zakresie, uznając je jednocześnie za niemające wpływu na ustalony stan faktyczny. Stwierdzenie zawarte 
w  wyjaśnieniach Euroregionu, jakoby na przełomie lat 2018/2019 kwestie m.in. zaliczania herbów miast do logo nie były ostatecznie rozstrzygnięte, a wiążące stanowisko 
dot. stosowania sankcji w  powyższych sytuacjach zostało wydane dopiero przez KK, odnosi się do przypadku zakwestionowania przez KK prawidłowości stosowania 
zasad promocji w mikroprojekcie nr 1034 w  oparciu o obowiązujące przepisy. Zaznaczyć należy, iż KK nie wydawał nowych interpretacji funkcjonujących wówczas oraz 
obecnie przepisów w zakresie promocji, wskazał jedynie na niewłaściwe ich odczytywanie przez Euroregion. Reasumując, stan prawny w  przedmiotowym temacie nie 
uległ zmianie i w  ocenie Zespołu Kontrolującego nie wymagał wydawania doprecyzowujących go wykładni.
Podkreślenia wymaga dodatkowo, iż Zespół Kontrolujący nie neguje miejsca w jakim na kubkach i rollupie umieszczono herby Partnerów. Bezsprzeczna natomiast jest 
kwestia zastosowania niewłaściwych rozmiarów herbów Partnerów w  stosunku do logotypu UE na ww. przedmiotach.

W  związku z powyższym stwierdzić należy, że Beneficjent nie wypełnił wymaganych w Programie zasad informacji i promocji, co stanowi naruszenie art. 4 ust. 5 
rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) NR 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 w  zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania 
instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania 
danych [zgodnie z którym: jeżeli oprócz symbolu Unii umieszczone są inne logo, symbol Unii musi mieć co najmniej taki sam rozmiar, mierzony wysokością lub 
szerokością, jak największe z pozostałych logo] i jednocześnie pkt 4.6.1 Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania Programu Interreg V-A Republika Czeska -  Polska 
[zgodnie z którym: jeżeli łączy się kilka rodzajów logo, logo UE (flaga UE bez textu towarzyszącego) musi być co najmniej tak duże na wysokość i szerokość, jak 
największe z pozostałych zastosowanych logo (np. logo Programu lub innych podmiotów)].
Sankcja za naruszenie zasad promocji przewidziana w załączniku nr 22 Podręcznika Beneficjenta „Tabela sankcji za naruszenie przepisów Programu Interreg V-A 
Republika Czeska -  Polska w  zakresie promocji i zamówień publicznych” wynosi: 25% wydatku na wykonanie kubków (gadżet promocyjny), 15% wydatku na wykonanie
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rollupa (nośnik promocji). Kwota wydatków nieprawidłowych odnoszących się do opisanego naruszenia została określona na poziomie odpowiednio: 354,24 PLN (82,81 
EUR) i 88,56 PLN (20,70 EUR) -  łącznie 103,51 EUR (442,80 PLN). Powyższe ustalenia skutkują równocześnie koniecznością stosownego pomniejszenia kwoty 
ryczałtu w  łącznej wysokości 19,64 eur, w tym:
- ryczałt dotyczący kosztów osobowych -  zmniejszenie o 17,08 eur,
- ryczałt dotyczący kosztów administracyjnych -  zmniejszenie o 2,56 eur.
Kwota wydatków nieprawidłowych, ustalona przez zespół kontrolujący w  zakresie rozliczenia mikroprojektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001509 wynosi 123,15 EUR 
(w tym korekta finansowa o wartości 104,68 EUR -  dofinansowanie z EFRR).

Przekazywanie płatności mikrobeneficjentom
Projekty nr 1509, 1484: Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość przekazywania płatności Beneficjentom mikroprojektów w  trakcie kontroli mikroprojektów 
wybranych do próby kontrolnej w obszarze weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności wydatków przedstawianych do refundacji lub rozliczenia w  ramach projektu 
parasolowego.
Projekt 1747: Zespół kontrolujący zweryfikował prawidłowość przekazywania płatności Beneficjenta mikroprojektu w  trakcie kontroli mikroprojektów wybranych do próby 
kontrolnej w obszarze weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności wydatków przedstawianych do refundacji lub rozliczenia w  ramach projektu parasolowego.
W  dniu 29.08.2019 r. Euroregion otrzymał refundację dotyczącą Oświadczenia, w  którym ujęto mikroprojekt.
W dniu 30.08.2019 Euroregion przekazał środki w wysokości 16.855,83 EUR. Zgodnie z wyjaśnieniem Euroregionu, w  wyniku omyłki przekazano równowartość EFRR
dotyczącą pierwszej edycji projektu, nr 1508, tj. 16.855,83 EUR zamiast 17.995,09 EUR. W  dniu 13.07.2020 r. przekazano brakującą kwotę, tj. 1.139,26 EUR.
Z uwagi na to, że Euroregion dokonał autokorekty w zakresie ww. omyłki, jak również fakt, że sytuacja dotyczy mikroprojektu własnego, zespół kontrolujący uznał
powyższe za uchybienie odstępując od formułowania zaleceń pokontrolnych.

6. Wypełnianie obowiązków z zakresu informacji i promocji
Zespół kontrolujący potwierdził, że Beneficjent umieścił plakat informacyjny (minimalny rozmiar A3) w miejscu łatwo widocznym w  siedzibie Euroregionu. Beneficjent 
poinformował opinię publiczną o realizacji projektu parasolowego na swojej stronie internetowej.
Jednocześnie, w  zakresie rozliczenia mikroprojektów dobranych do próby kontrolnej w obszarze weryfikacji prawidłowości i kwalifikowalności wydatków
przedstawianych do refundacji lub rozliczenia w  ramach projektu parasolowego potwierdzono wypełnienie obowiązków w zakresie informacji i promocji przez 
Beneficjentów przedmiotowych mikroprojektów, za wyjątkiem mikroprojektu Nysa, Witka, Miedzianka, rzeki które nas łączą nr CZ. 11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001509 -  
patrz pkt 5.

7. Wypełnianie obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów
Dokumentacja dotycząca projektu parasolowego (zarówno mikroprojektów jak i kosztów zarządzania FM) wgrana jest do systemu informatycznego MS2014+, 
a w  wersjach papierowych przechowywana jest w  siedzibie Euroregionu. _____________________________________________
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8. Wypełnianie zaleceń/rekomendacji wydanych w trakcie uprzedniej kontroli na miejscu realizacji projektu parasolowego
W toku uprzedniej kontroli na miejscu sformułowano następujące zalecenie: Należy dokonywać wszelkich czynności za pomocą systemu MS2014+ ja k  również należy 
zobowiązać do tego Wnioskodawców mikroprojektów. Zespół kontrolujący ocenił, ze przedmiotowe zalecenie zostało wykonane.

Podsumowanie ustaleń:
Zespół kontrolujący stwierdził poprawność realizowanych działań przez Beneficjenta projektu parasolowego w  obszarach objętych kontrolą, za wyjątkiem wskazanego 
w  pkt 5 niniejszej Informacji pokontrolnej uchybienia/nieprawidłowości.

s
Stwierdzone
uchybienia/nieprawidłowo
ści

Uznanie za kwalifikowalne na etapie weryfikacji przez Euroregion Zestawienia dokumentów dla mikroprojektu nr 
CZ. 11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001509 części nieprawidłowych wydatków w łącznej wysokości 123,15 EUR.

10
Zalecenia pokontrolne/ 

Rekomendacje

W  odniesieniu do nieprawidłowo poniesionych wydatków w zakresie mikroprojektu nr CZ. 11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001509 w  wysokości 
123,15 EUR, Krajowy Kontroler podejmie działania przewidziane w  Programie, celem odzyskania kwoty współfinansowania UE 
odpowiadającej ww. wydatkom (korekta finansowa w wysokości 104,68 EUR -  dofinansowanie z EFRR). Jednocześnie Euroregion Nysa 
jest zobowiązany do podjęcia działań, mających na celu zwrot niezasadnie wypłaconych środków.

11

Załączniki do informacji 
pokontrolnej (w tym  
protokół z oględzin /jeśli 
dotyczy/)

12

Podpisy zespołu kontrolującego, w  tym kierownika zespołu kontrolującego:

■■ ....  ,

/ n
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Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK oraz miejsce i data

13

DATA: ' l o .  Z o tO i

Podpis osoby uprawnionej do podejmowania decyzji w  jednostce kontrolowanej oraz miejsce i data

14

DATA:


