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Ostateczna informacja pokontrolna z kontroli planowej nr 14/2019 służącej potwierdzeniu 
spełniania kryteriów desygnacji

1. Jednostka kontrolowana

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW), realizująca zadania Instytucji 
Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020 (IP RPO WD 2014-2020).

2. Jednostka kontrolująca

Wydział Organizacji i Rozwoju w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz 
Departament Certyfikacji i Desygnacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Kontrola 
została przeprowadzona przez zespół składający się z dwóch pracowników Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie upoważnień nr 116/2020 i nr 117/2020 z dnia 
5 maja 2020 r., a także nr 124/2020 z dnia 14 maja 2020 r. oraz dwóch pracowników Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie upoważnienia nr MFiPR/37-UDK/20 z dnia 13 maja 
2020 r. oraz MFiPR/79-UDK/20 z dnia 6 listopada 2020 r.

3. Termin kontroli

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii czynności kontrolne zostały przeprowadzone 
w trybie zdalnym na dokumentach od dnia 20 maja do 22 maja 2020 r. udostępnionych przez 
jednostkę kontrolowaną. W toku kontroli pozyskano również od jednostki kontrolowanej dodatkowe 
informacje i wyjaśnienia (dokumentacja pozyskana do dnia 24 września 2020 r.).

4. Cel i zakres kontroli

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”.

Celem kontroli było potwierdzenie spełniania przez IP RPOWD – Instytucję Pośredniczącą 
Aglomeracji Wałbrzyskiej w Wałbrzychu (IPAW) następujących kryteriów desygnacji określonych w 
załączniku XIII Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (rozporządzenia 
1303/2013), zwanym dalej „rozporządzeniem ogólnym”:

 3.A.(i) Procedury dotyczące wniosków o dotacje, oceny wniosków, wyboru do dofinansowania, 
w tym zaleceń i wskazówek zapewniających wkład operacji w osiąganie celów szczegółowych 
i wyników odpowiednich osi priorytetowych zgodnie z przepisami art. 125 ust. 3 lit. a) ppkt (i);
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 3.A.(ii) Procedury kontroli zarządczych, w tym weryfikacji administracyjnych w odniesieniu 
do każdego wniosku o refundację przedłożonego przez beneficjentów oraz kontroli operacji 
na miejscu.

Kontrola została przeprowadzona w IP RPO WD – Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 
w Wałbrzychu i została przewidziana w Planie Kontroli służących potwierdzeniu spełniania kryteriów 
desygnacji na rok obrachunkowy 2019/2020, pod pozycją nr 14. 

Kontrolą objęto stosowanie procedur zawartych w Opisie Funkcji i Procedur Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (OFiP) w zakresie obowiązującym w IP oraz 
w Zestawie Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach 
RPO WD 2014-2020 (ZIW), w szczególności w zakresie poprawności wyboru projektów 
do dofinansowania oraz weryfikacji wniosków o płatność.

Kontrolę przeprowadzono na wylosowanej próbie dokumentów otrzymanych od Instytucji 
Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz dokumentach i danych wygenerowanych 
z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014.

5. Opis stanu stwierdzonego w trakcie kontroli

5.1. Nabory

Podstawy prawne m.in.:

 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 818),

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006,

 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 
2014-2020, zwane dalej „Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów”.

Sprawdzenie kryterium desygnacji 3.A.(i) Procedury dotyczące wniosków o dotacje, oceny wniosków, 
wyboru do dofinansowania, w tym zaleceń i wskazówek zapewniających wkład operacji w osiąganie 
celów szczegółowych i wyników odpowiednich osi priorytetowych zgodnie z przepisami art. 125 ust. 3 
lit. a) ppkt (i) zostało dokonane na próbie naborów przeprowadzonych bezpośrednio przez Instytucję 
Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, pełniącą rolę lidera ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW).

Według stanu na 29 kwietnia 2020 r. IPAW ogłosiła łącznie 39 naborów w trybie konkursowym1

w ramach I, III, IV, VI i VII osi priorytetowej RPO WD 2014-2020, z czego 36 miało status 
„zakończony”. 

1 Zespół kontrolujący nie uwzględnił w próbie naborów pozakonkursowych ZIT AW, gdyż w ramach naborów prowadzonych 
w tym trybie ocena formalna i merytoryczna dokonywana jest przez IZ RPO WD – obowiązuje od wersji 4.0 OFiP z grudnia 
2017 r.
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Zestawienie naborów pozyskano z systemu SL2014 za pomocą raportów sporządzonych przy użyciu 
narzędzia Oracle BI. Dokonano doboru losowego próby za pomocą funkcji excel los.zakr.

W próbie znalazły się dwa nabory w trybie konkursowym wybrane w sposób losowy:

1. RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18;

2. RPDS.07.01.04-IP.03-02-351/19.

5.1.1. Nabór nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18 (projekty grantowe)

Oś Priorytetowa RPDS.03.00.00: Gospodarka niskoemisyjna

Działanie RPDS.03.03.00: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej 
i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie RPDS.03.03.04: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej 
i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW

Budżet naboru: 16 841 577 PLN

Data rozpoczęcia naboru: 2018-12-11 (w SL2014: 2018-11-07)

Data zakończenia naboru: 2019-06-14

Ogłoszenie o konkursie2 w ramach podziałania 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW zostało podane do publicznej 
wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej3 
w dniu 7 listopada 2018 r. Instytucją organizującą konkurs (IOK) była Gmina Wałbrzych, pełniąca 
funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO 
WD oraz funkcję Lidera ZIT AW.

W myśl art. 40 ust. 1 ustawy wdrożeniowej ogłoszenie o konkursie  zostało opublikowane na stronie 
internetowej IOK na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków.

Zgodnie z ogłoszeniem wnioski o dofinansowanie miały być składane za pośrednictwem generatora 
wniosków dostępnego na stronie internetowej https://snow-ipaw.dolnyslask.pl, w terminie od godz. 
8:00 w dniu 11 grudnia 2018 r. do godz. 14:00 w dniu 14 czerwca 2019 r.

Zespół kontrolujący zwrócił się z pytaniem do jednostki kontrolowanej, dlaczego w SL2014 w module 
Nabory jako datę rozpoczęcia naboru wskazano dzień 7 listopada 2018 r. Jednostka kontrolowana 
w dniu 23 września 2020 r. przekazała wyjaśnienia o następującej treści:

„W kolumnie Data rozpoczęcia naboru celowo wpisano datę ogłoszenia naboru ponieważ taka została 
przyjęta praktyka w ramach programu. Wynika to z tego, że w numerze naboru jest cześć RN – rok 
rozpoczęcia naboru (…) i musi być ona zgodna z rokiem w dacie rozpoczęcia naboru (…).

Ustalenie, że w SL2014 w polu Data rozpoczęcia naboru wprowadzana jest data ogłoszenia naboru 
wynika z walidacji systemu »Rok w polu Data rozpoczęcia naboru nie może być niezgodny z rokiem 
wskazanym w polu Numer naboru«.

2Informacja o planowanym naborze w ramach poddziałania 3.3.4 RPO WD została zamieszczona w aktualizacji Harmonogramu 
naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 na rok 2018 – przyjętej Uchwała nr 
5827/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r.
3https://ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-3-3-4-efektywnosc-
energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-aw-typ-3-3-e-modernizacja-systemow-
grzewczych-i-odnawialne-zrodla-energii-proj/

https://snow�ipaw.dolnyslask.pl/
https://ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-3-3-4-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-aw-typ-3-3-e-modernizacja-systemow-grzewczych-i-odnawialne-zrodla-energii-proj/
https://ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-3-3-4-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-aw-typ-3-3-e-modernizacja-systemow-grzewczych-i-odnawialne-zrodla-energii-proj/
https://ipaw.walbrzych.eu/skorzystaj-z-programu/ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/poddzialanie-3-3-4-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-zit-aw-typ-3-3-e-modernizacja-systemow-grzewczych-i-odnawialne-zrodla-energii-proj/
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Pierwsze ogłaszane w IZ nabory były na przełomie lat więc rok w numerze naboru nie zgadzał się 
z datą rozpoczęcia naboru (która była z kolejnego roku). Z tego powodu została podjęta decyzja 
o sposobie wpisywania danych do systemu (…)”.

Dodatkowo beneficjenci zobowiązani byli dostarczyć do siedziby IOK jeden egzemplarz wydrukowanej 
– z aplikacji generator wniosków – papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnymi podpisami lub 
parafami z pieczęcią imienną osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy (wraz 
z podpisanymi załącznikami). Zgodnie z Regulaminem konkursu, za datę wpływu wniosku 
o dofinansowanie do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym wniosków konkursowych z dnia 19 czerwca 2019 r. 
w ramach naboru nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18 wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie dla 
projektów: 

1. Gminy Stare Bogaczowice,

2. Gminy Miasto Świdnica.

Regulamin konkursu

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy wdrożeniowej IOK przeprowadziła konkurs na podstawie określonego 
przez siebie regulaminu. Regulamin konkursu zawierał elementy, o których mowa w art. 41 ust. 2 
ustawy wdrożeniowej. Na stronie internetowej poświęconej naborowi opublikowano 4 aktualizacje 
Regulaminu konkursu wraz z uzasadnieniem wprowadzenia zmian zgodnie z art. 41 ust.2 pkt 5. 
Zmiany Regulaminu konkursu obowiązywały od dnia 5 grudnia 2018 r., 18 stycznia 2019 r., 5 marca 
2019 r. i 6 maja 2019 r. Zespół kontrolujący, po przeanalizowaniu uzasadnień dla każdorazowej 
zmiany regulaminu stwierdził, że zmiany nie skutkowały nierównym traktowaniem wnioskodawców, 
co jest zgodne z art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy wdrożeniowej.

Ogłoszenie o konkursie nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18 zawierało elementy, o których mowa 
w art. 40 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Na stronie internetowej IOK poświęconej naborowi 
opublikowano 4 aktualizacje ogłoszenia o konkursie, które wynikały ze zmian w Regulaminie 
konkursu.

Komisja Oceny Projektów

Zarządzeniem nr 5/2019 Dyrektora IPAW z dnia 5 kwietnia 2019 r. zatwierdzony został Regulamin 
pracy Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 (EFRR) w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla naborów 
ogłoszonych po 7 października 2018 r. (tryb konkursowy). Zgodnie z Regulaminem (…) Komisja 
Oceny Projektów (KOP) powoływana jest przez Dyrektora IPAW jako niezależne ogniwo w systemie 
oceny projektów po upływie terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach danego 
naboru.

Komisja Oceny Projektów dla naboru nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18 została powołana przez 
Dyrektora IPAW dokumentem pod nazwą Powołanie 11/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. W skład KOP 
powołani zostali pracownicy IOK w liczbie 8 osób (przewodniczący i jego zastępca, sekretarz i jego 
zastępca oraz czterech członków). Uzupełnienie składu KOP o ekspertów (w liczbie 6 osób) zostało 
przeprowadzone na podstawie podpisanego przez Dyrektora IPAW Powołania nr 16/2019 r. z dnia 
28 sierpnia 2019 r. 
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Zgodnie z art. 44 ust. 5 ustawy wdrożeniowej IOK poinformowała Wojewodę Dolnośląskiego 
o powołaniu KOP drogą mailową w dniu 3 lipca 2019 r. 

Protokół z prac KOP, zawierający m.in. informacje na temat przebiegu oceny wniosków, został 
sporządzony przez Sekretarza KOP, zaakceptowany przez Przewodniczącego KOP i zatwierdzony 
przez Dyrektora IPAW w dniu 19 listopada 2019 r. 

Etapy oceny wniosków o dofinansowanie

Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek obejmuje sprawdzenie oraz wezwanie do 
uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych i/lub oczywistych omyłek, zgodnie 
z art. 43 ustawy wdrożeniowej.

Oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty uczestniczące w konkursie dokonuje 
natomiast Komisja Oceny Projektów w oparciu o „Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-
2020”, zatwierdzone uchwałą z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z 
późn. zm.

Ocena wniosków o dofinansowanie w ramach KOP przeprowadzana jest w trzech etapach:

 I etap – ocena formalna spełniania kryteriów formalnych ogólnych (bez możliwości poprawy 
i z możliwością poprawy) dokonywana jest przez 1 członka KOP będącego pracownikiem 
IPAW; ten etap oceny przeprowadzany jest w ciągu 70 dni.

W trakcie oceny formalnej IOK może wystąpić do wnioskodawcy o wyjaśnienia w sprawie 
projektu, które są niezbędne do przeprowadzenia oceny kryteriów formalnych wyboru 
projektu. W przypadku zwrócenia się o wyjaśnienia lub poprawę wniosku termin oceny zostaje 
wstrzymany do czasu uzyskania wyjaśnień/poprawionej wersji wniosku.

 II etap – ocena merytoryczna spełniania kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych 
(jeśli dotyczy) obejmuje ocenę finansowo-ekonomiczną projektu oraz ocenę projektu pod 
kątem spełniania kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych dla danej osi 
priorytetowej i dokonywana jest przez dwóch ekspertów z zachowaniem zasady „dwóch par 
oczu”; ten etap oceny przeprowadzany jest w ciągu 50 dni.

Ekspert w trakcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie oraz załączników ma 
możliwość jednokrotnego wystąpienia z wnioskiem o: uzyskanie dodatkowych wyjaśnień od 
wnioskodawcy, ponowną ocenę formalną projektu – w przypadku wątpliwości co do spełnienia 
przez projekt kryteriów formalnych, uzyskanie opinii innego eksperta w przypadku projektu 
skomplikowanego, łączącego różne dziedziny specjalistycznej wiedzy. W takiej sytuacji termin 
na przeprowadzenie oceny zostaje wstrzymany do czasu wpływu wyjaśnień/ zakończenia 
ponownej oceny/uzyskania opinii innego eksperta.

 III etap – ocena strategiczna ZIT, tj. ocena zgodności projektu ze Strategią ZIT AW, 
dokonywana jest przez dwóch członków KOP – pracowników IPAW, z zachowaniem zasady 
„dwóch par oczu”; ten etap oceny przeprowadzany jest w ciągu 20 dni.

W trakcie oceny strategicznej ZIT IOK może wystąpić do wnioskodawcy o wyjaśnienia 
w sprawie projektu, które są niezbędne do przeprowadzenia oceny zgodności ze strategią 
ZIT. W przypadku zwrócenia się o wyjaśnienia lub poprawę wniosku termin oceny zostaje 
wstrzymany do czasu uzyskania wyjaśnień. Członek KOP może także skierować projekt do 
wcześniejszych etapów oceny (zarówno formalnej jak i merytorycznej), szczególnie w sytuacji 
dostrzeżenia omyłek uniemożliwiających dokonanie rzetelnej oceny strategicznej ZIT.
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Zgodnie z art. 45 ust. 2 IOK opublikowała na swojej stronie internetowej listy projektów, które 
zakwalifikowały się do kolejnego etapu, tj:

 listę wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej i skierowanych do oceny 
merytorycznej;

 listę wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej i skierowanych do 
oceny zgodności ze Strategią ZIT AW.

Rozstrzygnięcie konkursu

Zgodnie z art. 46 ustawy wdrożeniowej IOK zatwierdziła i opublikowała na swojej stronie internetowej 
listę projektów wybranych do dofinansowania oraz informację o składzie komisji oceny projektów. 

Wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu został przeprowadzony zgodnie z art. 39 ust. 
2 pkt 2 ustawy wdrożeniowej, tzn. że wybrane do dofinansowania zostały projekty, które spełniły 
kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę, w przypadku gdy kwota przeznaczona 
na dofinansowania projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie w dofinansowaniem wszystkich 
projektów.

Lista ocenionych projektów została zatwierdzona Uchwałą nr 1473/VI/19 Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r. W uzasadnieniu wskazano, że dofinansowanie otrzyma 
projekt Gminy Miasto Świdnica nr RPDS.03.03.04-02-0008/19, który uzyskał największą liczbę 
punktów (39,13 na 48 możliwych). Jednakże ze względu na udział dostępnej alokacji wynoszący 
84,43% oraz niski kurs euro, projekt ten otrzymał zmniejszoną wartość dofinansowania, 
tj. 14 219 607,18 PLN wobec wnioskowanych 16 840 999,95 PLN.

Drugi projekt, Gminy Stare Bogaczowice, nr RPDS.03.03.04-02-0007/19 uzyskał 35,40 punktów 
na 48 możliwych, co oznacza, że zdobył wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów, 
jednakże kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarczyła na objęcie 
go dofinansowaniem.

Skorygowana lista projektów została zatwierdzona Uchwałą nr 1560/VI/19 ZWD z dnia 16 grudnia 
2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1473/VI/19. Ze względu na realokację środków, dokonaną 
z końcem listopada 2019 r. z poddziałania 4.4.4 do 3.3.4, niewniesienie protestu przez Gminę Stare 
Bogaczowice – wnioskodawcę projektu nr RPDS.03.03.04-02-0007/19 oraz stan wolnych środków 
w działaniu 3.3.4, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania 
dla projektu Gminy Miasto Świdnica nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 do pełnej wnioskowanej kwoty 
16 840 999,95 PLN.

5.1.2. Nabór nr RPDS.07.01.04-IP.03-02-351/19

Oś Priorytetowa RPDS.07.00.00: Infrastruktura edukacyjna

Działanie RPDS.07.01.00: Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

PoddziałanieRPDS.07.01.04: Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną 
– ZIT AW

Budżet naboru: 7 322 841,00 PLN

Data rozpoczęcia naboru: 2019-03-26

Data zakończenia naboru: 2019-10-15
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Konkurs zamknięty nr RPDS.07.01.04-IP.03-02-351/19 po raz pierwszy został ujęty
w „Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020 na rok 2019” na podstawie 
Uchwały nr 6069/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018r. Został on 
opublikowany przez Instytucję do dnia 30 listopada 2018 r., czyli zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018r. poz. 1431 z późn. zm.), która stanowi iż: „Instytucja 
Zarządzająca do dnia 30 listopada każdego roku zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na 
portalu harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, których 
przeprowadzenie jest planowane na kolejny rok kalendarzowy.” 

Instytucją Organizującą Konkurs była Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej 
w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW. 
Konkurs ogłoszono 26 marca 2019 r. Tego dnia, na stronach internetowych www.ipaw.walbrzych.eu 
oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl, opublikowano regulamin wraz z wszystkimi wymaganymi 
załącznikami. Regulamin zawierał cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki 
uczestnictwa, typy wnioskodawców, alokację przeznaczoną na konkurs, sposób wyboru projektów 
oraz pozostałe informacje niezbędne do przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów. 

Przedmiotem konkursu był typ projektu określony dla Działania 7.1 Inwestycje w edukację 
przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, tj.: 

 7.1.A Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez przebudowę, 
rozbudowę, adaptację, budowę (w tym także zakup  wyposażenia) budynków przedszkolnych 
oraz  innych form wychowania przedszkolnego;

 7.1.B Przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i wypełniania luki  w  dostępie  do  tego  typu  usług  realizowane  poprzez  zakup  
wyposażenia  do  budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego. 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogły ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich 
związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, organy prowadzące przedszkola i inne formy 
wychowania przedszkolnego, w tym organizacje pozarządowe, specjalne ośrodki szkolno – 
wychowawcze. Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła 500 000 PLN, przy 
maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu 12 mln PLN. Zainteresowani 
wnioskodawcy zobowiązani byli do wypełnienia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji 
– generatora wniosków o dofinansowanie EFRR, dostępnego na stronie 
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesłania go do IOK pomiędzy godziną 8:00 dnia 26 kwietnia 
2019 r., a godziną 15:00 dnia12 września 2019 r.  Ponadto,  w  terminie do  godz.  15.00  dnia 
12 września 2019  r. do siedziby IOK należało dostarczyć jeden egzemplarz  wydrukowanej  
z  aplikacji  Generator  Wniosków  papierowej  wersji  wniosku, opatrzonej czytelnym  podpisem/-ami 
lub parafą i z pieczęcią  imienną osoby/ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz 
z podpisanymi załącznikami). 

Regulamin konkursu 

W Regulaminie opisano szczegółowo cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki 
uczestnictwa, sposób wyboru projektów oraz pozostałe informacje niezbędne podczas 
przygotowywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. Po przeanalizowaniu Regulaminu 
zespół kontrolujący potwierdził, iż zawierał on wszystkie wymagane elementy określone w art. 41 ust. 
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2 ustawy wdrożeniowej. Regulamin konkursu został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha w dniu 26 marca 2019 r.   

W dniu 28 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej ukazało się zmodyfikowane ogłoszenie o konkursie, 
wydłużające do godziny 15:00 w dniu 15 października 2019 r. czas na złożenie wniosków 
o dofinansowanie. Wydłużono także orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu (z kwietnia 2020 r. 
na maj 2020 r.) oraz termin zakończenia realizacji projektu (z lipca 2022 r. na sierpień 2022 r.). 
Zmiany spowodowane były zgłoszonymi potrzebami Wnioskodawców. 

Komisja Oceny Projektów 

Komisja Oceny Projektów dla naboru nr RPDS.07.01.04-IP.03-02-351/19 została powołana przez 
Dyrektora IPAW dokumentem pod nazwą Powołanie 18/2019 z dnia 17 października 2019 r. W skład 
KOP powołani zostali pracownicy IOK w liczbie 9 osób (przewodniczący i jego dwóch zastępców, 
sekretarz i jego zastępca oraz czterech członków). Uzupełnienie składu KOP o ekspertów (w liczbie 
czterech osób) zostało przeprowadzone na podstawie podpisanego przez Dyrektora IPAW Powołania 
nr 19/2019 r. z dnia 12 listopada 2019 r. 

Eksperci, biorący udział w ocenie złożonych wniosków o dofinansowanie, podpisali Deklarację 
bezstronności i poufności, zgodną z załącznikiem nr 1, zaś pracownicy IP AW podpisali Deklarację 
bezstronności i poufności zgodną z załącznikiem nr 2 do „Regulaminu pracy KOP w ramach RPO WD 
2014-2020 w IP AW dla naborów ogłoszonych po 7 października 2018 r.”.  

Protokół z prac KOP został sporządzony przez Sekretarza KOP, zaakceptowany przez 
Przewodniczącego KOP i zatwierdzony przez Dyrektora IPAW w dniu 9 marca 2020 r. 

Ocena wniosków o dofinansowanie 

Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie trwała od dnia 17 października 2019 r. (dzień powołania 
KOP) do dnia 4 marca 2020 r. (dzień zakończenia oceny strategicznej ZIT) i odbywała się na 
podstawie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 w dniu 6 maja 
2015 r. uchwałą nr 2/15 KM RPO WD, w brzmieniu ustalonym uchwałą 104/19 KM RPO WD z dnia 14 
marca 2019 r. 

Ocena wniosków o dofinansowanie w ramach KOP przeprowadzona była w trzech etapach:

 I etap–ocena formalna –ocena spełnienia kryteriów formalnych dokonywana jest przez 
jednego członka KOP będącego pracownikiem IPAW;

 II etap – ocena merytoryczna – ocena kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych –
(jeśli dotyczą naboru), obejmuje ocenę finansowo-ekonomiczną projektu oraz ocenę projektu 
pod kątem spełnienia  kryteriów merytorycznych  ogólnych  i  specyficznych  dla  danej  osi  
priorytetowej dokonywana jest przez 2 ekspertów, z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”;

 III  etap –ocena  strategiczna  ZIT-ocena zgodności projektu ze Strategią ZIT AW (kryteria 
oceny zgodności projektów ze strategią ZIT AW) –dokonywana jest przez 2 członków KOP, 
pracowników IPAW z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”.

Dodatkowo, przed przystąpieniem do oceny kryteriów formalnych, projekt sprawdzany jest przez 
pracownika IPAW oceniającego projekt zgodnie z dokumentem pt.: „Lista sprawdzająca projekt 
zgłoszony do dofinansowania w zakresie warunków formalnych i oczywistych omyłek w trybie art. 43 
ustawy wdrożeniowej”. Sprawdzanie projektu zgodnie z Listą dokonywane jest po każdej 
poprawie/uzupełnieniu wniosku o dofinansowanie.

1. Ocena formalna 
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Ocena formalna projektu trwa do 70 dni i odbywa się na „Karcie oceny formalnej projektu w ramach 
EFRR” (załącznik nr 3), zwanej „Kartą oceny formalnej”, poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych 
pól formularza i wstawienie uzasadnienia dla kryteriów, dla których zaznaczono opcję oznaczającą 
niespełnienie kryterium. W przypadku, gdy Wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia/poprawy 
wniosku w zakresie warunków formalnych i/lub oczywistej omyłki, ocena jest  wstrzymywana na czas 
dokonania uzupełnień/poprawy. Po zakończeniu oceny formalnej wszystkich wniosków w danym 
naborze Sekretarz KOP sporządza Listę projektów po ocenie formalnej w danym naborze - załącznik 
nr 6 do Regulaminu i Listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej  (wnioski pozytywnie 
ocenione na etapie oceny formalnej) - załącznik nr 7 do Regulaminu. Listy zostają zatwierdzone przez 
Dyrektora IPAW, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem oceny formalnej.

2. Ocena merytoryczna 

Ocena merytoryczna odbywa się odpowiednio na „Karcie oceny merytorycznej projektu w ramach 
EFRR” (załącznik nr 4), zwanej „Kartą oceny merytorycznej” i trwa do 50 dni kalendarzowych od 
momentu zakończenia oceny formalnej. Oceny merytorycznej każdego wniosku o dofinansowanie  
dokonują eksperci. Ekspert w trakcie oceny, po zapoznaniu się z całością dokumentów (wnioskiem o 
dofinansowanie oraz dołączonymi załącznikami), ma możliwość jednokrotnego wystąpienia z 
wnioskiem o: a) uzyskanie dodatkowych wyjaśnień od Wnioskodawcy; b) ponowną ocenę formalną 
wniosku w przypadku wskazania niespełnienia przez projekt kryteriów formalnych; c) uzyskanie 
dodatkowej opinii innego eksperta -w przypadku projektu skomplikowanego łączącego różne dziedziny 
specjalistycznej wiedzy. W takim przypadku bieg terminu oceny wniosku wstrzymywany jest z 
momentem akceptacji przez Przewodniczącego KOP wniosku eksperta z prośbą o wyjaśnienia i 
biegnie dalej z początkiem następnego dnia po dacie wpłynięcia wyjaśnień Wnioskodawcy do IPAW. 
Po zakończeniu oceny merytorycznej wszystkich wniosków w danym naborze Sekretarz KOP 
sporządza Listę projektów po ocenie merytorycznej – załącznik nr 8 do Regulaminu i Listę projektów 
zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT – oceny zgodności ze Strategią ZIT AW (wnioski 
pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej) – załącznik nr 9 do Regulaminu. Listy zostają 
zatwierdzone przez Dyrektora IPAW, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem oceny merytorycznej.

3. Ocena strategiczna ZIT 

Ocenie strategicznej ZIT poddawane są wnioski o dofinansowanie, które przeszły pozytywnie ocenę 
merytoryczną. Etap ten trwa do 20 dni kalendarzowych. Ocena strategiczna ZIT jest dokonywana 
przez min. 2 członków KOP, będących pracownikami IPAW na „Karcie oceny  strategicznej  ZIT -
oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT w ramach EFRR”. Wniosek zostanie wybrany do 
dofinansowania jeżeli otrzyma pozytywną ocenę na każdym z trzech etapów oceny oraz uzyska liczbę 
punktów, która pozwoli mu znaleźć się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach 
danego naboru.

IPAW, zgodnie z wymaganiami art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, opublikowała na swojej stronie 
internetowej dwie listy projektów, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu, tj: listę wniosków 
pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej, 
a następnie listę wniosków pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej i skierowanych do 
oceny zgodności ze Strategią ZIT AW. 

Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 15 października 2019 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie 
nr RPDS.07.01.04-IP.03-02-351/19 dla Poddziałania7.1.4 „Inwestycje w edukację przedszkolną, 
podstawową i gimnazjalną – ZIT AW (Infrastruktura przedszkolna)”. W ramach konkursu złożono 
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8 wniosków o dofinansowanie, których wartość całkowita wyniosła 47 326 916, 76 PLN, natomiast 
wartość dofinansowania  25 202 816, 98 PLN. 

Wszystkie osiem wniosków przeszło pozytywną weryfikację pod kątem spełniania warunków 
formalnych i braku oczywistych omyłek w trybie art. 43 ustawy wdrożeniowej. Następnie przystąpiono 
do przeprowadzenia oceny wniosków pod względem spełniania kryteriów formalnych. Weryfikację na 
tym etapie zakończyło utworzenie Listy projektów skierowanych do oceny merytorycznej, która została 
sporządzona przez Sekretarza KOP i zatwierdzona przez Dyrektora IPAW w dniu 28 stycznia 2020 r. 
(załącznik nr 7 do Regulaminu KOP). Zgodnie z Listą do oceny merytorycznej zakwalifikowane zostały 
wszystkie projekty (w liczbie ośmiu). Następnie przeprowadzono ocenę merytoryczną, podzieloną na 2 
części: ocenę finansowo-ekonomiczną projektów oraz ocenę projektów pod kątem spełniania 
kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych dla danej osi priorytetowej. Wszystkie projekty 
zostały skierowane do ostatniego etapu oceny, tj. oceny strategicznej ZIT.  

Oceną strategiczną ZIT zostało objętych 8 wniosków o dofinansowanie. Każdy projekt oceniły 2 osoby 
– członkowie KOP. Karty oceny zgodności projektów ze strategią ZIT zostały zweryfikowane przez 
Sekretarza KOP i zatwierdzone przez Przewodniczącego KOP lub Zastępcę Przewodniczącego KOP. 
Oceniono, iż wszystkie projekty złożone w ramach wniosków o dofinansowanie w naborze nr 
RPDS.07.01.04-IP.03-02-351/19 są zgodne ze Strategią ZIT.    

Na podstawie kart oceny wniosków została sporządzona „Lista ocenionych projektów” oraz „Lista 
projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, 
z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania”. Na ich podstawie można potwierdzić, iż 8 
projektów złożonych w naborze spełniło kryteria wyboru oraz uzyskało wymaganą liczbę punktów 
(zgodnie z definicją minimum punktowego dla danego naboru zawartą w „Kryteriach wyboru projektów 
w ramach RPO WD 2014-2020”). 

Na podstawie Uchwały nr 1936/VI/2020 Zarządu Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania 
został wybrany 1 projekt, tj. projekt gminy Kamienna Góra pn. „Poprawa dostępności edukacji 
przedszkolnej poprzez budowę Przedszkola Publicznego w Krzeszowie”. 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarczyła na wybór pozostałych 
7 projektów do dofinansowania, co przedstawia następująca tabela:  
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Na podstawie uchwały nr 2326/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2020 r. 
przyznano także dofinansowanie drugiemu w kolejności projektowi, tj. Gminie Marcinowice na projekt 
pod nazwą: „Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach”. Było to możliwe po decyzji 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wykorzystania środków 
EFRR pozostałych do rozdysponowania w ramach poszczególnych Poddziałań/Działań RPO WD 
2014-2020.  

5.2 Wnioski o dofinansowanie

W trakcie kontroli na miejscu zostały dodatkowo wylosowane do sprawdzenia cztery wnioski 
o dofinansowanie złożone w ramach ww. naborów (po dwa z każdego naboru), tj.:

1. RPDS.03.03.04-02-0007/19 

2. RPDS.03.03.04-02-0008/19 

3. RPDS.07.01.04-02-0004/19 

4. RPDS.07.01.04-02-0008/19 

Procedura oceny wniosków o dofinansowanie, obejmująca ocenę formalną, merytoryczną i zgodności 
ze strategią ZIT AW, została opisana w rozdziale 2 Nabór, ocena i wybór projektów Zestawu Instrukcji 
Wykonawczych IPAW w następujących instrukcjach:

 Instrukcja 21 – Procedura oceny formalnej projektów (tryb konkursowy) w ramach EFRR – 
dotyczy naborów ogłaszanych od dnia 02.09.2017 r.

 Instrukcja 22 – Procedura oceny merytorycznej projektów w ramach EFRR – dotyczy naborów 
ogłaszanych od dnia 02.09.2017 r.

 Instrukcja 23 – Procedura oceny strategicznej ZIT - oceny zgodności projektów ze Strategią 
ZIT  (tryb konkursowy i pozakonkursowy) oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
EFRR – obowiązuje dla naborów ogłoszonych od dnia 02.09.2017 r.

5.2.1 Wniosek o dofinansowanie nr RPDS.03.03.04-02-0007/19

Tytuł projektu: Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach 
jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy 
Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej 
Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

Beneficjent: Gmina Stare Bogaczowice

Wniosek o dofinansowanie projektu Gminy Stare Bogaczowice nr RPDS.03.03.04-02-0007/19 wpłynął 
do IOK w wersji papierowej w dniu 12 czerwca 2019 r. i zgodnie z procedurami został poddany 
weryfikacji formalnej, merytorycznej i zgodności ze strategią ZIT AW.

Zespół kontrolujący otrzymał scany Deklaracji bezstronności i poufności podpisane przez członków 
KOP (pracowników IPAW i ekspertów) biorących udział w ocenie wniosku.

Weryfikacja z art. 43 ustawy wdrożeniowej

Weryfikacja wniosku pod kątem warunków formalnych i oczywistych omyłek w trybie art. 43 ustawy 
wdrożeniowej została przeprowadzona na podstawie listy sprawdzającej przez dwóch pracowników 
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IPAW w dniu 6 sierpnia 2019 r. W wyniku weryfikacji stwierdzono braki w zakresie warunków 
formalnych i pismem z dnia 6 sierpnia 2019 r., znak DKP.411.1.7.2019.PG (podpisanym przez 
Przewodniczącego KOP) wezwano wnioskodawcę do złożenia korekty wniosku w ciągu 7 dni 
kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu wysłania informacji drogą elektroniczną.

Pismem z dnia 9 sierpnia 2019 r. wnioskodawca – Wójt Gminy Stare Bogaczowice zwrócił się 
z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie korekty wniosku ze względu na braki kadrowe 
spowodowane okresem urlopowym.

Pismem z dnia 12 sierpnia 2019 r., znak DKP.411.1.7.2019.PG, IOK wyraziła zgodę na przedłużenie 
terminu złożenia wymaganych dokumentów o 14 dni kalendarzowych, tj. do dnia 27 sierpnia 2019 r. 

Skorygowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wyjaśnieniami wnioskodawcy zostały 
przekazane do IOK przy piśmie z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja wniosku pod kątem warunków formalnych i oczywistych omyłek w trybie art. 43 ustawy 
wdrożeniowej została przeprowadzona na podstawie listy sprawdzającej przez dwóch pracowników 
IPAW w dniu 29 sierpnia 2019 r. W wyniku weryfikacji stwierdzono, że wniosek spełnia wszystkie 
warunki formalne i nie zawiera oczywistych omyłek, a tym samym zostaje skierowany do kolejnego 
etapu oceny.

Ocena formalna

Zgodnie z Instrukcją 21 wniosek o dofinansowanie został poddany ocenie przy użyciu karty oceny 
formalnej, zawierającej kryteria formalne ogólne i specyficzne, obowiązujące w naborze 
nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18.

Karta oceny formalnej została wypełniona przez pracownika IPAW, powołanego na członka KOP 
w dniu 30 sierpnia 2019 r. W wyniku oceny stwierdzono, że wniosek nie spełnia kryteriów formalnych 
i nie może zostać poddany ocenie merytorycznej.

Pismem z dnia 30 sierpnia 2019 r., znak DKP.411.1.7.2019.PG, IOK poinformowała wnioskodawcę 
o negatywnym wyniku oceny formalnej wniosku i wezwała do złożenia wyjaśnień i korekty wniosku 
w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu wysłania informacji drogą 
elektroniczną (elektroniczna wersja pisma została przesłana do wnioskodawcy w dniu 3 września 
2019 r.).

Pismem z dnia 3 września 2019 r. wnioskodawca – Wójt Gminy Stare Bogaczowice, zwrócił się 
z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu na złożenie korekty wniosku do dnia 20 września 
2019 r. ze względu na krótki termin wyznaczony przez IOK oraz „obszerny pod względem 
merytorycznym” zakres zmian we wniosku o dofinansowanie.

Pismem z dnia 4 września 2019 r., znak DKP.411.1.7.2019.PG, IOK wyraziła zgodę na przedłużenie 
terminu złożenia wymaganych dokumentów o 14 dni kalendarzowych, tj. do dnia 20 września 2019 r. 

Skorygowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wyjaśnieniami wnioskodawcy został 
przekazany do IOK przy piśmie z dnia 20 września 2019 r.

Weryfikacja wniosku pod kątem warunków formalnych i oczywistych omyłek w trybie art. 43 ustawy 
wdrożeniowej została przeprowadzona na podstawie listy sprawdzającej przez dwóch pracowników 
IPAW w dniach 25 i 26 sierpnia 2019 r. W wyniku weryfikacji stwierdzono, że wniosek spełnia 
wszystkie warunki formalne i nie zawiera oczywistych omyłek, a tym samym zostaje skierowany do 
kolejnego etapu oceny.
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Karta oceny formalnej została wypełniona przez pracownika IPAW, powołanego na członka KOP 
w dniu 26 września 2019 r. W wyniku oceny stwierdzono, że wniosek spełnia kryteria formalne i może 
zostać poddany ocenie merytorycznej.

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej została sporządzona przez Sekretarza KOP 
i zatwierdzona przez Dyrektora IPAW w dniu 26 września 2019 r.

Ocena merytoryczna

Zgodnie z Instrukcją 22 wniosek o dofinansowanie został poddany weryfikacji obejmującej ocenę 
finansowo-ekonomiczną projektu oraz ocenę projektu pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych 
ogólnych i specyficznych dla danego typu projektu przy użyciu karty oceny merytorycznej, 
zawierającej kryteria obowiązujące w naborze nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18.

Karty oceny merytorycznej zostały wypełnione przez ekspertów powołanych na członków KOP 
odpowiednio w dniach 4 i 8 października 2019 r. (etap I – ocena finansowo-ekonomiczna)oraz 
29 października 2019 r. (etap II – ocena pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych ogólnych 
i specyficznych dla danej osi priorytetowej).

Zgodnie z raportem oceny merytorycznej karty oceny merytorycznej zostały zweryfikowane przez 
pracownika IPAW (członka KOP) i zatwierdzone przez przewodniczącego KOP odpowiednio w dniach 
9 i 30 października 2019 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT została sporządzona przez 
Sekretarza KOP i zatwierdzona przez Dyrektora IPAW w dniu 14 listopada 2019 r.4

Ocena zgodności ze strategią ZIT

Zgodnie z Instrukcją 23 wniosek o dofinansowanie został poddany weryfikacji obejmującej ocenę 
zgodności projektu ze strategią ZIT, przy użyciu karty oceny zawierającej kryteria obowiązujące 
w naborze nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18.

Karty oceny zgodności projektu ze strategią ZIT w ramach EFRR zostały wypełnione przez dwóch 
pracowników IPAW, powołanych na członków KOP w dniach 4 i 5 listopada 2019 r. W wyniku oceny 
stwierdzono, że projekt jest zgodny ze strategią ZIT.

***

W wyniku całościowej oceny wniosku o dofinansowanie stwierdzono, że projektu spełnił wszystkie 
kryteria, jednakże ze względu na wyczerpanie alokacji w naborze nie został wybrany do 
dofinansowania. 

W związku z powyższym, pismem z dnia 28 listopada 2019 r., znak DKP.411.1.7.2019.PG, IOK 
poinformowała wnioskodawcę, że projekt został oceniony negatywnie. Jednocześnie, wnioskodawca 
został pouczony, że w terminie 14 dni od otrzymania tego pisma ma prawo do wniesienia protestu na 
zasadach i w trybie, o których mowa w art. 53 i 54 ustawy wdrożeniowej.

Pismem z dnia 28 listopada 2019 r. (data wpływu do IOK: 2 grudnia 2019 r.) wnioskodawca projektu 
nr RPDS.03.03.04-02-0007/19 – Gmina Stare Bogaczowice poinformował IOK, że nie wnosi protestu 
w związku z nieprzyznaniem dofinansowania.

4 Zgodnie z Rozdziałem 8 pkt 26 Regulaminu KOP: „Po zakończeniu oceny merytorycznej wszystkich wniosków w danym 
naborze Sekretarz KOP sporządza Listę projektów po ocenie merytorycznej (załącznik nr 8 do Regulaminu) i Listę projektów 
zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT – oceny zgodności ze Strategią ZIT AW (wnioski pozytywnie ocenione na 
etapie oceny merytorycznej) (załącznik nr 9 do Regulaminu). Listy zostają zatwierdzone przez Dyrektora IPAW, co jest 
równoznaczne z zatwierdzeniem oceny merytorycznej (…)”.
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5.2.2 Wniosek o dofinansowanie nr RPDS.03.03.04-02-0008/19

Tytuł projektu: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na 
terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Beneficjent: Gmina Miasto Świdnica

Wniosek o dofinansowanie projektu Gminy Miasto Świdnica nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 wpłynął do 
IOK w wersji papierowej w dniu 14 czerwca 2019 r. i zgodnie z procedurami został poddany weryfikacji 
formalnej, merytorycznej i zgodności ze strategią ZIT AW.

Zespół kontrolujący otrzymał scany Deklaracji bezstronności i poufności podpisane przez członków 
KOP (pracowników IPAW i ekspertów) biorących udział w ocenie wniosku.

Weryfikacja z art. 43 ustawy wdrożeniowej

Weryfikacja wniosku pod kątem warunków formalnych i oczywistych omyłek w trybie art. 43 ustawy 
wdrożeniowej została przeprowadzona na podstawie listy sprawdzającej przez dwóch pracowników 
IPAW w dniu 8 sierpnia 2019 r. W wyniku weryfikacji stwierdzono braki w zakresie warunków 
formalnych i pismem z dnia 8 sierpnia 2019 r., znak DKP.411.1.8.2019.KA wezwano wnioskodawcę 
do złożenia korekty wniosku w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu 
wysłania informacji drogą elektroniczną.

Skorygowany wniosek o dofinansowanie projektu (wersja 2) wraz z wyjaśnieniami wnioskodawcy – 
Prezydenta Miasta Świdnicy zostały przekazane do IOK przy piśmie z dnia 13 sierpnia 2019 r., znak 
DI.041.2.2019-12.

Weryfikacja wniosku pod kątem warunków formalnych i oczywistych omyłek w trybie art. 43 ustawy 
wdrożeniowej została przeprowadzona na podstawie listy sprawdzającej przez dwóch pracowników 
IPAW w dniach 22 i 23 sierpnia 2019 r. W wyniku weryfikacji stwierdzono, że wniosek spełnia 
wszystkie warunki formalne i nie zawiera oczywistych omyłek, a tym samym zostaje skierowany do 
kolejnego etapu oceny.

Etap oceny formalnej projektu

Zgodnie z Instrukcją 21 wniosek o dofinansowanie został poddany ocenie przy użyciu karty oceny 
formalnej zawierającej kryteria formalne ogólne i specyficzne obowiązujące w naborze 
nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18.

Karta oceny formalnej została wypełniona przez pracownika IPAW, powołanego na członka KOP 
w dniu 30 sierpnia 2019 r. W wyniku oceny stwierdzono, że wniosek nie spełnia kryteriów formalnych 
i nie może zostać poddany ocenie merytorycznej.

Pismem z dnia 30 sierpnia 2019 r., znak DKP.411.1.8.2019.KA, IOK poinformowała wnioskodawcę 
o negatywnym wyniku oceny formalnej wniosku i wezwała do złożenia wyjaśnień i korekty wniosku 
w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu wysłania informacji drogą 
elektroniczną (elektroniczna wersja pisma została przesłana do wnioskodawcy w dniu 30 sierpnia 
2019 r.).

Pismem z dnia 2 września 2019 r., znak DI.041.2.2019-13, wnioskodawca – Prezydent Miasta 
Świdnicy – zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie korekty wniosku o 7 dni 
kalendarzowych , tj. do dnia 13 września 2019 r. ze względu na konieczność uzgodnienia zmian we 
wniosku z 14 partnerami projektu.
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Pismem z dnia 4 września 2019 r., znak DKP.411.1.8.2019.KA, IOK wyraziła zgodę na przedłużenie 
terminu złożenia wymaganych dokumentów o 7 dni kalendarzowych, tj. do dnia 13 września 2019 r. 

Wyjaśnienia wnioskodawcy zostały przekazane do IOK przy piśmie z dnia 11 września 2019 r., znak 
DI.041.2.2019-13, natomiast papierowa wersja wniosku wpłynęła do IOK w dniu 12 września 2019 r.

Weryfikacja wniosku pod kątem warunków formalnych i oczywistych omyłek w trybie art. 43 ustawy 
wdrożeniowej została przeprowadzona na podstawie listy sprawdzającej przez dwóch pracowników 
IPAW w 17 września 2019 r. W wyniku weryfikacji stwierdzono, że wniosek spełnia wszystkie warunki 
formalne i nie zawiera oczywistych omyłek, a tym samym zostaje skierowany do kolejnego etapu 
oceny.

Karta oceny formalnej została wypełniona przez pracownika IPAW, powołanego na członka KOP 
w dniu 17 września 2019 r. W wyniku oceny stwierdzono, że wniosek spełnia kryteria formalne i może 
zostać poddany ocenie merytorycznej.

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej została sporządzona przez Sekretarza KOP 
i zatwierdzona przez Dyrektora IPAW w dniu 26 września 2019 r.

Etap oceny merytorycznej

Zgodnie z Instrukcją 22 wniosek o dofinansowanie został poddany weryfikacji obejmującej ocenę 
finansowo-ekonomiczną projektu oraz ocenę projektu pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych 
ogólnych i specyficznych dla danego typu projektu przy użyciu karty oceny merytorycznej, 
zawierającej kryteria obowiązujące w naborze nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18.

Karty oceny merytorycznej (etap I – ocena finansowo-ekonomiczna) zostały wypełnione przez dwóch 
ekspertów, powołanych na członków KOP odpowiednio w dniach 30 września i 3 października 2019 r. 
W wyniku oceny stwierdzono, że spełnia on kryteria merytoryczne w zakresie oceny finansowo-
ekonomicznej projektu.

Karty oceny merytorycznej (etap II – ocena pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych ogólnych 
i specyficznych dla danej osi priorytetowej) zostały wypełnione przez dwóch ekspertów, powołanych 
na członków KOP odpowiednio w dniach 29 i 30 października 2019 r. W wyniku oceny obydwaj 
eksperci stwierdzili, że projekt nie spełnia kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych dla 
danej osi priorytetowej.

Pismem z dnia 30 października 2019 r., znak DKP.411.1.8.2019.KA, IOK poinformowała 
wnioskodawcę o negatywnym wyniku etapu II oceny merytorycznej wniosku i wezwała do złożenia 
wyjaśnień i korekty wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu 
wysłania informacji drogą elektroniczną.

Pismem z dnia 5 listopada 2019 r., znak DI.041.2.2019-15, wnioskodawca – Prezydent Miasta 
Świdnicy – zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie korekty wniosku o dodatkowych
21 dni kalendarzowych ze względu na konieczność uzgodnienia zmian we wniosku z 14 partnerami 
projektu.

Pismem z dnia 7 listopada 2019 r., znak DKP.411.1.8.2019.KA, IOK wyraziła zgodę na przedłużenie 
terminu złożenia wymaganych dokumentów tylko o 9 dni kalendarzowych, tj. do dnia 15 listopada 
2019 r. 

Wyjaśnienia wnioskodawcy zostały przekazane do IOK przy piśmie z dnia 8 listopada 2019 r., znak 
DI.041.2.2019-16, natomiast papierowa wersja wniosku wpłynęła do IOK w dniu 13 listopada 2019 r.

Weryfikacja wniosku pod kątem warunków formalnych i oczywistych omyłek, w trybie art. 43 ustawy 
wdrożeniowej, została przeprowadzona na podstawie listy sprawdzającej przez dwóch pracowników 
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IPAW w 13 listopada 2019 r. W wyniku weryfikacji stwierdzono, że wniosek spełnia wszystkie warunki 
formalne i nie zawiera oczywistych omyłek.

Karty oceny merytorycznej (etap II – ocena pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych ogólnych 
i specyficznych dla danej osi priorytetowej) zostały wypełnione przez dwóch ekspertów powołanych na 
członków KOP w dniu 14 listopada 2019 r. W wyniku oceny obydwaj eksperci stwierdzili, że projekt 
spełnia kryteria merytoryczne ogólne i specyficzne dla danej osi priorytetowej.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej ZIT została sporządzona przez 
Sekretarza KOP i zatwierdzona przez Dyrektora IPAW w dniu 14 listopada 2019 r.

Ocena zgodności ze strategią ZIT

Zgodnie z Instrukcją 23 wniosek o dofinansowanie został poddany weryfikacji, obejmującej ocenę 
zgodności projektu ze strategią ZIT, przy użyciu karty oceny zawierającej kryteria obowiązujące 
w naborze nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18.

Karty oceny zgodności projektu ze strategią ZIT w ramach EFRR zostały wypełnione przez dwóch 
pracowników IPAW, powołanych na członków KOP w dniu 15 listopada 2019 r. W wyniku oceny 
stwierdzono, że projekt jest zgodny ze strategią ZIT.

***

Pismem z dnia 28 listopada 2019 r., znak DKP.411.1.8.2019.KA, IOK poinformowała wnioskodawcę – 
Prezydenta Miasta Świdnicy, że zgodnie z Uchwałą nr 1473/VI/19 Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2019 r., wniosek o dofinansowanie nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 
został zamieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr  
RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18.  Jednakże, ze względu na niewystarczającą ilość środków w ramach 
dostępnej alokacji projekt otrzymał zmniejszoną wartość dofinansowania, tj. 14 219 607,18 PLN 
wobec wnioskowanych 16 840 999,95 PLN.

Jednakże, ze względu na realokację środków, dokonaną z końcem listopada 2019 r. z poddziałania 
4.4.4 do 3.3.4, niewniesienie protestu przez Gminę Stare Bogaczowice – wnioskodawcę projektu nr 
RPDS.03.03.04-02-0007/19 oraz stan wolnych środków w działaniu 3.3.4, ZWD podjął decyzję 
o zwiększeniu dofinansowania dla projektu Gminy Miasto Świdnica nrRPDS.03.03.04-02-0008/19 do 
pełnej wnioskowanej kwoty 16 840 999,95 PLN. 

Pismem z dnia 19 grudnia 2019 r., znak DKP.411.1.8.2019.KA,IOK poinformowała wnioskodawcę – 
Prezydenta Miasta Świdnicy, że zgodnie z Uchwałą nr 1560/VI/19 ZWD z dnia 16 grudnia 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 1473/VI/19, projekt nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 otrzymał 
dofinansowanie w wysokości wnioskowanej kwoty, tj. 16 840 999,95 PLN i wezwała go do złożenia 
dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

5.2.3 Wniosek o dofinansowanie nr RPDS.07.01.04-02-0004/19

Tytuł projektu: „Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej poprzez budowę Przedszkola 
Publicznego w Krzeszowie”

Beneficjent: Gmina Kamienna Góra

Wniosek o dofinansowanie projektu gminy Kamienna Góra nr RPDS.07.01.04-02-0004/19 wpłynął do 
Gminy Wałbrzych pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach 
instrumentu ZIT AW w wersji elektronicznej 14 października 2019 r., a w wersji papierowej 
15 października 2019 r. 



17

Weryfikacja z art. 43 ustawy wdrożeniowej

Ocenę projektu rozpoczęto od wypełnienia listy sprawdzającej w zakresie trzech warunków 
formalnych (termin, forma, kompletność) i oczywistych omyłek w trybie art. 43 ustawy wdrożeniowej. 
Na jej podstawie stwierdzono, że wniosek został złożony w terminie, który wynikał z ogłoszenia 
o naborze, w formie elektronicznej, jak i papierowej. Wniosek posiadał komplet załączników, 
a wszystkie wymagane pola wniosków i załączników zostały wypełnione. Na dwa pytania z listy 
sprawdzającej udzielono odpowiedzi „NIE”, co oznaczało, iż wniosek nie spełniał wszystkich 
warunków formalnych, a wnioskodawca został wezwany do jego poprawy i uzupełnienia. Pod listą 
sprawdzającą widnieją dwa podpisy: osoby sprawdzającej z 20 listopada 2019 r. i osoby weryfikującej 
z 21 listopada 2019 r. Tego dnia wysłano pismo DKP.411.3.4.2019.KA do wnioskodawcy 
informującego go o wystąpieniu braków we wniosku o dofinansowanie w zakresie warunku formalnego 
nr 3 „Kompletność” pkt. nr 9 i 10. Na dokonanie korekty i uzupełnienie ww. wniosku o dofinansowanie 
wnioskodawca otrzymał 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu wysłania 
informacji drogą elektroniczną. Wnioskodawca został pouczony, iż uzupełnieniu i poprawie mogą 
podlegać jedynie te elementy wniosku, które zostały wskazane w piśmie z uwagami do wniosku. IP 
AW poinformowała również, iż nieuzupełnienie braku w zakresie warunków formalnych lub 
niepoprawienie oczywistej omyłki przez wnioskodawcę na wezwanie, w myśl art. 43 ustawy 
wdrożeniowej skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, bez możliwości 
wniesienia protestu. 

25 listopada 2019 r. wnioskodawca przesłał do IP AW uzupełniony w zakresie kryteriów formalnych 
wniosek o dofinansowanie projektu. Tego samego dnia poinformowano wnioskodawcę, iż jego 
wniosek został prawidłowo przesłany i zarejestrowany w systemie SNOW obsługującym nabór 
wniosków w ramach RPO WD 2014-2020. Przystąpiono do ponownej weryfikacji wniosku pod kątem 
spełniania warunków formalnych i braku oczywistych omyłek, które zakończyło się podpisaniem listy 
sprawdzającej przez dwie osoby 12 grudnia 2019 r. Wniosek skierowano do dalszej oceny, tj. oceny 
formalnej.  

Ocena formalna projektu

Wniosek o dofinansowanie został poddany ocenie przy użyciu „Karty oceny formalnej projektu 
w ramach EFRR” – tj. załączniku nr 3 do Regulaminu Pracy KOP.

Karta oceny formalnej została wypełniona przez pracownika IPAW -  członka KOP w dniu 13 grudnia 
2019 r. W wyniku oceny stwierdzono, że wniosek spełnia kryteria formalne ogólne obligatoryjne oraz 
kryteria formalne specyficzne obligatoryjne i może zostać poddany ocenie merytorycznej.

Ocena merytoryczna projektu

Zgodnie z Instrukcją 22 wniosek o dofinansowanie został poddany weryfikacji obejmującej ocenę 
finansowo-ekonomiczną projektu oraz ocenę projektu pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych 
ogólnych i specyficznych dla danego typu projektu przy użyciu karty oceny merytorycznej zawierającej 
kryteria obowiązujące w naborze nr RPDS.07.01.04-IP.03-02-351/19.

Dla wniosku nr RPDS.07.01.04-02-0004/19 podczas etapu oceny merytorycznej wypełniono 
następujące karty ocen: 

Nazwa karty oceny: Oceniający Ilość uzyskanych 
punktów

Decyzja Data 
podpisu

Ekspert I 7 Wniosek spełnia 31.12.2019
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wszystkie kryteriaOcena finansowo – 
ekonomiczna projektu Ekspert II 7 Wniosek spełnia 

wszystkie kryteria
03.01.2020

Ekspert I 14 Wniosek spełnia 
wszystkie kryteria

28.01.2020Ocena projektu pod kątem 
spełnienia kryteriów 

merytorycznych ogólnych 
i specyficznych

Ekspert II 14 Wniosek spełnia 
wszystkie kryteria

28.01.2020

Wszystkie karty oceny merytorycznej dla wniosku nr RPDS.07.01.04-02-0004/19 zostały wypełnione 
przez ekspertów powołanych na członków KOP. Zgodnie z raportem oceny merytorycznej karty oceny 
merytorycznej zostały zweryfikowane przez pracownika IPAW (członka KOP) i zatwierdzone przez 
przewodniczącego KOP odpowiednio w dniach 7 i 29 stycznia 2020 r.

Zgodnie z Instrukcją, obowiązującą na moment trwania naboru, wniosek o dofinansowanie został 
poddany weryfikacji obejmującej ocenę zgodności projektu ze strategią ZIT przy użyciu karty oceny 
zawierającej kryteria obowiązujące w naborze nr RPDS.07.01.04-IP.03-02-351/19.

Karty oceny zgodności projektu ze strategią ZIT w ramach EFRR zostały wypełnione 5 lutego 2020 r. 
przez dwóch pracowników IPAW - członków KOP. W wyniku oceny stwierdzono, że projekt jest 
zgodny ze strategią ZIT. Na tym etapie projekt otrzymał 26 punktów.

6 sierpnia 2020 r. z wnioskodawcą podpisano umowę o dofinansowanie projektu. 

5.2.4 Wniosek o dofinansowanie nr RPDS.07.01.04-02-0008/19

Tytuł projektu: „Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie”

Beneficjent: Gmina Nowa Ruda 

Wniosek o dofinansowanie projektu gminy Nowa Ruda nr RPDS.07.01.04-02-0004/19 wpłynął do 
Gminy Wałbrzych pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach 
instrumentu ZIT AW w wersji elektronicznej, jak i w wersji papierowej 15 października 2019 r. 

Weryfikacja z art. 43 ustawy wdrożeniowej

Ocenę projektu rozpoczęto od wypełnienia listy sprawdzającej w zakresie trzech warunków 
formalnych (termin, forma, kompletność) i oczywistych omyłek w trybie art. 43 ustawy wdrożeniowej. 
Na jej podstawie stwierdzono, że wniosek został złożony w terminie, który wynikał z ogłoszenia 
o naborze, w formie elektronicznej, jak i papierowej. Wniosek posiadał komplet załączników, 
a wszystkie wymagane pola wniosków i załączników zostały wypełnione. Na jedno pytania z listy 
sprawdzającej udzielono odpowiedzi „NIE”, co oznaczało iż wniosek nie spełniał wszystkich warunków 
formalnych, a wnioskodawca został wezwany do jego poprawy i uzupełnienia. Pod listą sprawdzającą 
widnieją dwa podpisy: osoby sprawdzającej z 21 listopada 2019 r. i osoby weryfikującej z 22 listopada 
2019 r. Tego dnia wysłano pismo DKP.411.3.8.2019.EW do wnioskodawcy informującego go 
o wystąpieniu braku we wniosku o dofinansowanie w zakresie warunku formalnego nr 3 
„Kompletność” pkt. nr 2 – brak załącznika pn. „Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie 
obszarów NATURA2000”. Na dokonanie korekty i uzupełnienie ww. wniosku o dofinansowanie 
wnioskodawca otrzymał 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu wysłania 
informacji drogą elektroniczną. Wnioskodawca został pouczony, iż uzupełnieniu i poprawie mogą 
podlegać jedynie te elementy wniosku, które zostały wskazane w piśmie z uwagami do wniosku. IP 
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AW poinformowała również, iż nieuzupełnienie braku w zakresie warunków formalnych lub 
niepoprawienie oczywistej omyłki przez wnioskodawcę na wezwanie, w myśl art. 43 ustawy 
wdrożeniowej skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, bez możliwości 
wniesienia protestu. 

26 listopada 2019 r. wnioskodawca zwrócił się do IPAW z prośbą o wydłużenie terminu na dokonanie 
poprawek do dnia 4 grudnia 2019 r, gdyż Pani Wójt Gminy była poza Urzędem Gminy Nowa Ruda 
i nie mogła podpisać papierowej wersji wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie 
wyznaczonym przez IPAW. Dzień później, tj. 27 listopada 2019 r. IPAW pismem 
DKP.411.3.8.2019.EW wyraziła zgodę na przedłużenie terminu złożenia korekty wniosku 
o dofinansowanie do 4 grudnia 2019 r.   

4 grudnia 2019 r. IP AW otrzymała uzupełniony w zakresie kryteriów formalnych wniosek 
o dofinansowanie projektu. Tego samego dnia poinformowano wnioskodawcę, iż jego wniosek został 
prawidłowo przesłany i zarejestrowany w systemie SNOW obsługującym nabór wniosków w ramach 
RPO WD 2014-2020. Przystąpiono do ponownej weryfikacji wniosku pod kątem spełniania warunków 
formalnych i braku oczywistych omyłek, które zakończyło się podpisaniem listy sprawdzającej przez 
dwie osoby 17 grudnia 2019 r. Wniosek skierowano do dalszej oceny, tj. oceny formalnej.  

Ocena formalna projektu

Wniosek o dofinansowanie został poddany ocenie przy użyciu „Karty oceny formalnej projektu 
w ramach EFRR” – tj. załączniku nr 3 do Regulaminu Pracy KOP.

Karta oceny formalnej została wypełniona przez pracownika IPAW -  członka KOP w dniu 18 grudnia 
2019 r. W wyniku oceny stwierdzono, że wniosek nie spełnia zarówno kryteriów formalnych ogólnych 
obligatoryjnych, jak i kryteriów formalnych specyficznych obligatoryjnych i na tym etapie nie może 
zostać poddany ocenie merytorycznej. 20 grudnia 2019 r. wysłano pismo do wnioskodawcy 
informujące go, iż wniosek został poddany ocenie pod względem formalnym, jednak nie spełnia 
kryteriów, opisanych szczegółowo przy ww. piśmie. Wnioskodawca został pouczony, iż korekta 
wniosku w wyszczególnionym zakresie jest konieczna, aby możliwe było kontynuowanie oceny 
projektu. Na poprawę i uzupełnienie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami wnioskodawca 
otrzymał 7 dni kalendarzowych. 

23 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Nowa Ruda – wnioskodawca, zwrócił się do IPAW o wydłużenie 
terminu na dokonanie poprawek do 10 stycznia 2020 r. Prośbę swą motywował tym, iż pierwotny 
termin zbiega się z okresem świątecznym, podczas którego osoby zaangażowane w przygotowanie 
projektu są nieobecne. Ponadto, aktualizacja analizy finansowej projektu wymaga dłuższego terminu 
niż 7 dni kalendarzowych, obejmujących dni wolne od pracy. Tego samego dnia IPAW wyraziła zgodę 
na przedłużenie terminu złożenia korekty wniosku o dofinansowanie do 10 stycznia 2020 r. 

8 stycznia 2020 r. wpłynęło do IPAW kolejne pismo z prośbą o wydłużenie terminu na dokonanie 
poprawek do dnia 17 stycznia 2020 r. z powodu, iż Pani Wójt była poza Urzędem i nie miała 
możliwości podpisania papierowej wersji wniosku o dofinansowanie w terminie. IPAW pismem 
DKP.411.3.8.2019.EW wyraziła zgodę na przedłużenie terminu złożenia korekty wniosku 
o dofinansowanie do 17 stycznia 2020 r. z uwagi na nieobecność osoby uprawnionej do podpisania 
wniosku o dofinansowanie. 14 stycznia 2020 r. wnioskodawca przesłał poprawiony wniosek 
o dofinansowanie wraz z załącznikami. Został on zarejestrowany w systemie pod numerem 
RPDS.07.01.04-02-0008/19, o czym poinformowano wnioskodawcę. 

Przystąpiono do ponownej weryfikacji wniosku pod kątem spełniania trzech warunków formalnych 
(termin, forma, kompletność) i braku oczywistych omyłek w trybie art. 43 ustawy wdrożeniowej. W jej 
wyniku stwierdzono, iż wniosek w wersji papierowej nie zawierał kompletnych stron i należy go 
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ponownie wydrukować. Pod listą sprawdzającą widnieją dwa podpisy z dnia 17 stycznia 2020 r.: 
osoby sprawdzającej i osoby weryfikującej. O brakach poinformowano wnioskodawcę jeszcze tego 
samego dnia. Na poprawę ww. uwagi wnioskodawca otrzymał 7 dni kalendarzowych. 21 stycznia IOK 
otrzymał poprawioną, wydrukowaną wersję wniosku o dofinansowanie. 

IPAW przystąpiła do kolejnej weryfikacji wniosku w trybie art. 43 ustawy wdrożeniowej. Na jej 
podstawie stwierdzono, iż wniosek spełnia wszystkie warunki formalne i zostaje skierowany do dalszej 
oceny. Pod listą sprawdzającą widnieją dwa podpisy z dnia 22 stycznia 2020 r. – osoby sprawdzającej 
i osoby weryfikującej.  

Następnie wniosek o dofinansowanie został poddany ponownej ocenie formalnej przy użyciu „Karty 
oceny formalnej projektu w ramach EFRR” – tj. załącznika nr 3 do Regulaminu Pracy KOP.

Karta oceny formalnej została wypełniona przez pracownika IPAW -  członka KOP w dniu 22 stycznia 
2020 r. W wyniku oceny stwierdzono, że wniosek spełnia kryteria formalne ogólne obligatoryjne oraz 
kryteria formalne specyficzne obligatoryjne i może zostać poddany ocenie merytorycznej. 

Ocena merytoryczna projektu

Zgodnie z Instrukcją 22 wniosek o dofinansowanie został poddany weryfikacji obejmującej ocenę 
finansowo-ekonomiczną projektu oraz ocenę projektu pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych 
ogólnych i specyficznych dla danego typu projektu przy użyciu karty oceny merytorycznej zawierającej 
kryteria obowiązujące w naborze nr RPDS.07.01.04-IP.03-02-351/19.

Dla wniosku nr RPDS.07.01.04-02-0004/19 podczas etapu oceny merytorycznej wypełniono 
następujące karty ocen: 

Nazwa karty oceny: Oceniający Ilość uzyskanych 
punktów

Decyzja Data 
podpisu

Ekspert I 7 Wniosek spełnia 
wszystkie kryteria

30.01.2020

Ocena finansowo – 
ekonomiczna projektu Ekspert II 7 Wniosek spełnia 

wszystkie kryteria
24.01.2020

Ekspert I 14 Wniosek spełnia 
wszystkie kryteria

11.02.2020Ocena projektu pod kątem 
spełnienia kryteriów 

merytorycznych ogólnych 
i specyficznych

Ekspert II 14 Wniosek spełnia 
wszystkie kryteria

05.02.2020

Wszystkie karty oceny merytorycznej dla wniosku nr RPDS.07.01.04-02-0008/19 zostały wypełnione 
przez ekspertów powołanych na członków KOP. Zgodnie z raportem oceny merytorycznej karty oceny 
merytorycznej zostały zweryfikowane przez pracownika IPAW (członka KOP) i zatwierdzone przez 
przewodniczącego KOP odpowiednio w dniach 3 i 5 lutego 2020 r. oraz 12 i 17 lutego 2020 r. 

Zgodnie z Instrukcją, obowiązującą na moment trwania naboru, wniosek o dofinansowanie został 
poddany weryfikacji obejmującej ocenę zgodności projektu ze strategią ZIT przy użyciu karty oceny 
zawierającej kryteria obowiązujące w naborze nr RPDS.07.01.04-IP.03-02-351/19.

Karty oceny zgodności projektu ze strategią ZIT w ramach EFRR zostały wypełnione 18 i 19 lutego 
2020 r. przez dwóch pracowników IPAW - członków KOP. W wyniku oceny stwierdzono, że projekt 
jest zgodny ze strategią ZIT. Na tym etapie projekt otrzymał 18 punktów. 

Protest
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6 kwietnia 2020 r. pismem DKP.411.3.8.2019.KA Instytucja Organizująca Konkurs poinformowała 
wnioskodawcę – Gminę Nowa Ruda, o niewybraniu do dofinansowania wniosku o dofinansowanie 
projektu nr RPDS.07.01.04-02-0008/19. Projekt spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą 
liczbę punktów, tj. 43 pkt, jednakże kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze była 
niewystarczająca do wybrania projektu do dofinansowania. Ostatni projekt na liście, który spełnił 
kryteria wyboru i znalazł się na liście projektów z możliwością wybrania do dofinansowania uzyskał 47 
pkt. 

Wnioskodawca pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. złożył protest, który za pośrednictwem IPAW 
wpłynął do IZ RPO WD w dniu 30 kwietnia 2020 r. Protest został wniesiony z zachowaniem terminu 
wyznaczonego na wniesienie środka odwoławczego, zgodnie z pouczeniem zawartym w piśmie 
Zastępcy Dyrektora IPAW z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

IPAW dokonała analizy złożonego protestu na podstawie listy sprawdzającej do protestu 
„OPT.412.2.2020”. Na jej podstawie zadecydowano, iż protest spełnia wszystkie wymogi formalne 
i podlega rozpatrzeniu. Listę sprawdzającą sporządził pracownik z Działu Organizacyjnego i Pomocy 
Technicznej dnia 22 kwietnia 2020 r. Lista została zweryfikowana przez kierownika ww. działu tego 
samego dnia, a zatwierdzona została przez Dyrektora IPAW 24 kwietnia 2020 r. Wszystkie ww. osoby 
podpisały stosowną deklarację bezstronności i poufności z dochowaniem terminów.  

29 kwietnia 2020 r. IPAW poinformowała skarżącego, iż po dokonaniu, na podstawie art. 56 ust. 2 
ustawy wdrożeniowej, weryfikacji wyników dokonanej przez siebie oceny projektu w zakresie kryteriów 
i zarzutów podniesionych w proteście, podtrzymała swoją negatywną ocenę i nie znalazła podstaw do 
zmiany podjętego rozstrzygnięcia. IPAW pismem z dnia 29 kwietnia 2020 r. przekazała wniesiony 
protest wraz z załączoną dokumentacją do rozstrzygnięcia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego 
pełniącemu funkcję IZ RPO WD 2014-2020. 

Zgodnie z art. 57 ustawy wdrożeniowej instytucja zarządzająca rozpatruje protest od negatywnej 
oceny projektu wniesiony przez wnioskodawcę w terminie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od dnia 
otrzymania środka odwoławczego. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia protestu może 
zostać przedłużony, o czym wnioskodawca jest informowany na piśmie. Termin rozpatrzenia protestu 
nie może przekroczyć łącznie 45 dni licząc od dnia otrzymania protestu przez instytucję zarządzającą. 
Pierwotnie termin rozpatrzenia protestu wyznaczono na dzień 21 maja 2020 r. W związku z 
koniecznością wnikliwego i wszechstronnego przeanalizowania sprawy pod względem prawidłowości 
oceny projektu w kontekście wniesionych zarzutów, poinformowano wnioskodawcę, iż protest zostanie 
rozpatrzony do dnia 14 czerwca 2020 r. 

Wnioskodawca nie zgodził się z oceną punktową kryterium oceny strategicznej nr 4 „Komplementarny 
charakter projektu” i w proteście przedstawił swoje zarzuty wraz z uzasadnieniem w przedmiotowej 
sprawie stwierdzając, że przedmiotowy projekt spełnia ww. kryterium i tym samym powinien uzyskać 
maksymalną liczbę punktów w ramach tego kryterium. 

Na podstawie analizy dokumentacji zgromadzonej w przedmiotowej sprawie IZ RPO WD nie widziała 
podstaw do zakwestionowania oceny dokonanej przez Oceniających, którzy słusznie nie przyznali 
punktów za spełnienie kryterium, którego dotyczył protest. 

9 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2175/VI/20 w sprawie 
nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy Gmina Nowa Ruda od niewybrania do dofinansowania 
wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.07.01.04-02-0008/19, pn.: „Budowa i wyposażenie 
przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie”. 

16 czerwca 2020 r. pismem DEF-Z-IV.432.21.2020 poinformowano Wnioskodawcę, iż jego protest nie 
został uwzględniony. Gmina Nowa Ruda została również pouczona, iż przysługuje jej prawo do 



22

wniesienia skargi na uchwałę w przedmiocie rozstrzygnięcia protestu do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma o 
nieuwzględnieniu protestu. 

5.2.5 Rozdzielność funkcji w ramach IPAW 

Konieczność rozdzielenia obowiązków w ramach instytucji w zakresie realizacji zadań związanych 
z: (1) wyborem i zatwierdzaniem operacji, (2) realizacją płatności i (3) kontrolami zarządczymi została 
opisana w rozdziale 1.11 Wytycznych Komisji Europejskiej dla państw członkowskich dotyczących 
kontroli zarządczych (okres programowania 2014-2020) i wynika z art. 72 lit. b) rozporządzenia 
ogólnego.

W celu zweryfikowania spełniania przez IPAW zasady rozdzielności funkcji przy wdrażaniu projektów 
konkursowych finansowanych z RPO WD 2014-2020 zespół kontrolujący przeanalizował 
w szczególności Regulamin organizacyjny IPAW oraz procedury wewnętrzne jednostki.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym IPAW, przyjętym Zarządzeniem nr 52/2016 Dyrektora 
Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 2 listopada 2016 r., zmieniającym 
Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 marca 2015 r. i obowiązującym5 w czasie przeprowadzenia naborów 
objętych kontrolą, za zadania związane z wdrażaniem projektów konkursowych odpowiedzialne były 
dwie komórki organizacyjne: 

 Dział Kontraktacji Osi Priorytetowych RPO nr 2, 3, 4, 5, 7, 10;

 Dział Kontraktacji Osi Priorytetowych RPO nr 1, 6, 8, 9.

Powyższe działy znajdują się w jednym pionie organizacyjnym i są nadzorowane bezpośrednio przez 
Dyrektora IPAW.

Zgodnie z §24 i §25 Regulaminu do zakresu zadań tych działów należy m.in. 

 weryfikacja techniczna, ocena zgodności ze strategią ZIT AW, formalna i merytoryczna 
wniosków o dofinansowanie (pkt 2);

 weryfikacja i zatwierdzanie wniosków beneficjentów o płatność pod względem formalnym, 
merytorycznym rachunkowym z zachowaniem zasady rozdzielności funkcji (pkt 12).

Tak zaprojektowana struktura organizacyjna, w której procesy wyboru operacji i kontroli zarządczych 
(weryfikacji wniosków o płatność) umiejscowione są w jednej komórce organizacyjnej, generuje 
potencjalne ryzyko niezachowania zasady rozdzielności funkcji.

W celu doprecyzowania tej kwestii zespół kontrolujący, w toku czynności sprawdzających, zwrócił się 
do jednostki kontrolowanej z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) W jaki sposób została zachowana ww. zasada rozdzielności funkcji w ramach każdego 
z  Działów Kontraktacji?         

2) Czy pracownicy Działów Kontraktacji, biorący udział w ocenie wniosków o dofinansowanie, są 
wyłączeni z procesu oceny wniosków o płatność w ramach tych samych projektów oraz 
zatwierdzania list sprawdzających do wniosków o płatność (dotyczy zarówno pracowników, 
osób nadzorujących pracę działu oraz Dyrektora IPAW)? 

5 Nowelizacja Regulaminu organizacyjnego IPAW wprowadzona Zarządzeniem nr 27/2018 Dyrektora Instytucji Pośredniczącej 
Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 30 października 2018 r. wprowadziła zmiany w Załączniku 1 – Schemat organizacyjny IPAW, 
pozostałe postanowienia Zarządzenia 1/2015 pozostały bez zmian.
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3) Kto w ramach struktury organizacyjnej IPAW odpowiada za zapewnienie, że ww. zasada 
rozdzielności funkcji została zachowana (czyli zapewnia, że ci sami pracownicy/kierownicy nie 
oceniają/zatwierdzają wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność w ramach tego 
samego projektu)? 

4) Czy funkcjonujący system zastępstw w Działach Kontraktacji zapewnia zachowanie zasady 
rozdzielności funkcji przy realizacji zadań związanych z wdrażaniem projektów?

Jednostka kontrolowana w dniu 17 września 2020 r. przekazała drogą mailową wyjaśnienia 
następującej treści:

(…) zgodnie z zapisami Rozdziału 6.1.5 Zasad wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych 
środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Uchwała Nr 
1684/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2016) należy zapewnić rozdział 
funkcji i stanowisk na każdym etapie wdrażania, w tym przede wszystkim w procesie naboru wniosków 
o dofinansowanie, weryfikacji płatności oraz kontroli projektów. Odnośnie procesu wyboru wniosków 
o dofinansowanie i weryfikacji wydatków, rozdzielność funkcji musi być  zapewniona na poziomie 
pracownika, co oznacza, że osoba, która oceniła projekt, nie może następnie weryfikować wniosków 
o płatność dotyczących tego projektu oraz przeprowadzać kontroli w ramach tego projektu.  

Na poziomie działów Kontraktacji rozdział funkcji w praktyce wygląda następująco.

Pracownicy Działu kontraktacji są członkami KOP oceniającymi WOD. Kierownik Działu Kontraktacji 
nie jest członkiem KOP i nie pełni w KOP żadnej funkcji.

Po wyborze projektów do dofinansowania, zgodnie z IW dot. zawierania umów o dofinansowanie, 
przygotowane przez beneficjentów pisma i załączniki do umów dekretowane są przez Dyrektora IPAW 
na Kierownika Kontraktacji. Kierownik Kontraktacji mając dostęp do informacji, który pracownik był w 
danym KOP i który oceniał konkretny wniosek, dekretuje pisma z załącznikami na pracowników, 
przestrzegając zasady rozdzielności funkcji, tj. pracownik, który oceniał dany wniosek 
o dofinansowanie w ramach KOP nie może rozliczać projektu i oceniać wniosków o płatność tego 
samego projektu.

Zgodnie z Regułą 10 IW dot. oceny WOP (IW aktualna na dzień 16.09.2020), w przypadku gdy 
kierownik dokona przydziału WOP na pracownika w systemie SL, „Pracownik, na którego 
dekretowano wniosek o płatność niezwłocznie po pozyskaniu informacji/stwierdzeniu jakiejkolwiek 
okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności (np. w związku 
z uczestniczeniem w ocenie wniosku o dofinasowanie projektu, dla którego ma dokonać weryfikacji 
wniosków o płatność)/wystąpieniu konfliktu interesów w odniesieniu do Beneficjenta/Projektu zgłasza 
ten fakt Kierownikowi Działu Kontraktacji. Kierownik Działu Kontraktacji zobligowany jest do zmiany 
dekretacji i przydzielenia wniosku innemu Pracownikowi. Zmiana dekretacji wniosku o płatność może 
zostać dokonana również w innych uzasadnionych przypadkach, np. podyktowanych nieobecnością 
Pracownika.”

W IW obowiązujących w latach 2017 i 2018 zapis w Regule 10 dot. bezstronności nie zawierał 
bezpośredniego odniesienia do oceny wniosku o dofinansowanie. Cytuję. „W uzasadnionych 
przypadkach, np. podyktowanych nieobecnością Pracownika, pozyskaniu informacji o istnieniu 
jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności 
Pracownika/wystąpieniu konfliktu interesu w odniesieniu do Beneficjenta/projektu, Kierownik Działu 
Kontraktacji może dokonać zmian w dekretacji i przydzielić wniosek innemu Pracownikowi.” W roku 
2019 wprowadzono uszczegółowienie zapisu. Jednak zasada dot. oceny WOD, chodź nie wprost 
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zapisana w IW, była stosowana gdyż mieściła się w Deklaracji bezstronności, która była i jest 
załącznikiem do IW – Lista sprawdzająca  dla wniosku o płatność.

W przypadku zastępstw pracowników stosowana jest ta sama zasada. Za każdym razem Kierownik 
Kontraktacji sprawdza, czy osoba którą zamierza wyznaczyć na zastępstwo przy ocenianiu danego 
WOP nie oceniała wcześniej WOD, a następnie dodatkowo pracownik, na którego zadekretowano 
WOP w zastępstwie sprawdza czy nie oceniał WOD. 

W przypadku gdy Kierownik jednego lub drugiego Działu przebywa na urlopie/zwolnieniu zastępują ich 
Główni Specjaliści. W tym przypadku również pilnowana jest zasada rozdzielności funkcji. Jeśli 
Główny specjalista, zastępujący danego kierownika Kontraktacji  stwierdza, że oceniał WOD lub 
ocenia WOP danego projektu nie akceptuje weryfikacji WOP. Zgodnie z zapisami IW dot. oceny 
wniosków o płatność weryfikację WOP akceptuje Kierownik drugiego Działu Kontraktacji ewentualnie 
Kierownik DRW (zgodnie z przypisem nr 1 do czynności nr 3 w IW w celu zachowania terminów na 
przeprowadzenie oceny).

Liczba pracowników zatrudnionych w obu działach Kontraktacji jest wystarczająca aby zapewnić 
rozdzielność funkcji także w trakcie zastępstw. 

Ważną funkcję w przestrzeganiu zasady rozdzielności funkcji pełni Deklaracja 
bezstronności(stosowana w wersji papierowej dla oceny wszystkich WOP od początku funkcjonowania 
IPAW) zawarta w liście sprawdzającej do wniosku o płatność (załącznik do IW dot. zasad weryfikacji 
wniosków o płatność składanych do IPAW).

Punkt 3 oświadczenia brzmi:

„Oświadczam, że nie oceniałem/-am wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach którego złożony 
został przedmiotowy wniosek o płatność.

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione 
wątpliwości co do mojej bezstronności/wystąpienia konfliktu interesu w odniesieniu do 
Beneficjenta/projektu zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia na piśmie przełożonemu 
i zaprzestania udziału w procesie weryfikacji wniosku o płatność.”

Deklarację Bezstronności dla Każdego WOP podpisują zarówno pracownicy weryfikujący WOP pod 
względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym jak i Kierownicy, którzy akceptują 
przeprowadzoną weryfikację.

Dopiero po podpisaniu deklaracji pracownik może przystąpić do oceny WOP. Zdaniem IPAW 
istniejące zapisy wyczerpują wymogi dot. rozdzielności funkcji i potwierdzają ich stosowanie w 
praktyce.

Przedstawione wyjaśnienia jednostki kontrolowanej nie budzą zastrzeżeń zespołu kontrolującego.

5.3 Wnioski o płatność

Podstawy prawne 

 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 818), 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
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ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

 Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich dotyczących kontroli zarządczych (okres 
programowania 2014-2020);

 Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na 
lata 2014-2020. 

Sprawdzenie kryterium desygnacji 3.A.(ii) Procedury kontroli zarządczych, w tym weryfikacji 
administracyjnych w odniesieniu do każdego wniosku o refundację, przedłożonego przez 
beneficjentów oraz kontroli operacji na miejscu odbyło się na próbie wniosków opłatność 
beneficjentów, zweryfikowanych przez Instytucję Pośredniczącą dla RPO WD 2014-2020 (IPAW ). 

Wyboru próby dokumentów do sprawdzenia dokonano w oparciu o dane, wygenerowane z systemu 
SL2014 (wnioski o płatność w zakresie EFRR, zweryfikowane przez ZIT AW). Następnie dokonano ich 
przeniesienia do programu Excel.

Do próby wybrano w sposób losowy3 wnioski o płatność z trzech różnych projektów:

1. RPDS.03.03.04-02-0006/16-002

2. RPDS.03.03.04-02-0076/16-004;

3. RPDS.06.03.04-02-0183/16-002.

Działania w zakresie weryfikacji wniosków o płatność realizowane przez IPAW w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zostały 
zweryfikowane na podstawie następujących dokumentów programowych:

 Opisu Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (wersje z 06.12.2017 r. oraz z 29.04.2019 r.),

 Porozumienia z dnia 12.06.2015 r. nr DEF-Z/985/15 w sprawie powierzenia zadań w ramach 
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – 
Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej,

 Regulaminu Organizacyjnego Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej,

 Uchwały Nr 3631/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. 
w sprawie akceptacji Rocznego planu kontroli Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji 
Wałbrzyskiej na rok obrachunkowy 1 lipca 2017 - 30 czerwca 2018 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020,

 Uchwały Nr 5099/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. 
w sprawie akceptacji Rocznego planu kontroli Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji 
Wałbrzyskiej na rok obrachunkowy 1 lipca 2018 - 30 czerwca 2019 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 zmienionej Uchwałą 
Nr 5835/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r.,

 Uchwały Nr 609/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. 
w sprawie akceptacji Rocznego planu kontroli Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji 
Wałbrzyskiej na rok obrachunkowy 1 lipca 2019 - 30 czerwca 2020 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020,
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 ZIW Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej - IPAW RPO WD 2014-2020 (rozdział 
8 – Weryfikacja wniosków o płatność i rozdział 11 – Kontrola).

Obszar związany z kontrolowanym kryterium desygnacji 3.A.(ii) Procedury kontroli zarządczych, 
w tym weryfikacji administracyjnych w odniesieniu do każdego wniosku o refundację 
przedłożonego przez beneficjentów oraz kontroli na miejscu operacji, w odniesieniu do IPAW 
opisano w Opisie Funkcji i Procedur dla RPO WD. Zgodnie z pkt. 2.1.3. OFiP - IPAW powierzono rolę 
Instytucji Pośredniczącej w pełnym zakresie w odniesieniu do EFRR oraz 
w ograniczonym zakresie w odniesieniu do EFS. Zgodnie z OFiP do zakresu działania komórek 
organizacyjnych IPAW (w odniesieniu do EFRR) należy m.in. weryfikacja i poświadczanie wydatków 
w ramach części Poddziałań wymienionych w OFiP oraz przygotowanie deklaracji wydatków 
od IP i przekazywanie ich do IZ RPO WD, monitorowanie postępów realizacji projektów w zakresie 
finansowym i rzeczowym, wystawianie na rzecz beneficjentów zleceń płatności, rozliczania 
podpisanych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu oraz kontrola realizacji projektów.

Uszczegółowienie zadań powierzonych IPAW zostało zawarte w Porozumieniu z dnia 12 czerwca 
2015 r. nr DEF-Z/985/15 (z poźn. zm.) w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014 – 2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Gminie Wałbrzych jako 
Instytucji Pośredniczącej.

W oparciu o zapisy ww. Porozumienia IPAW w szczególności: 

 dokonuje płatności beneficjentom realizującym projekty w zakresie powierzonych Poddziałań, 
 monitoruje i rozlicza płatności dokonane na rachunek beneficjentów w formie zaliczki, 
 przeprowadza weryfikację i zatwierdza wnioski o płatność (w oparciu o zasady i terminy 

doprecyzowane w Zestawie Instrukcji Wykonawczych ZIT AW), 
 wystawia zlecenia płatności do BGK oraz dyspozycje przekazania środków pochodzących z dotacji 

celowej, 
 realizuje procedury zmierzające do odzyskania środków wykorzystanych przez beneficjenta 

niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości,

 weryfikuje i poświadcza wydatki w ramach powierzonych Poddziałań – przygotowuje zestawienia 
wydatków oraz wnioski o płatność okresową przekazywane do Instytucji Zarządzającej, 

 przeprowadza kontrole prawidłowości realizowanych przez beneficjentów projektów oraz jest 
zobowiązana do współuczestniczenia w kontrolach krzyżowych. W treści Porozumienia 
uszczegółowiono również zakres przedmiotowych kontroli, które obejmują:
 weryfikację wydatków służącą sprawdzeniu prawidłowości i kwalifikowalności poniesionych 

wydatków w projekcie poprzez:
 kontrolę składanego przez beneficjenta wniosku o płatność,  
 w formie kontroli projektu w miejscu jego realizacji, która może być przeprowadzona po 

zakończeniu jego realizacji,
 w formie kontroli krzyżowych służących zapewnieniu że wydatki ponoszone w projektach nie 

są podwójnie finansowane,
 kontrole na zakończenie realizacji projektu,
 kontrolę trwałości projektu.

Szczegółowe zasady i tryb postępowania instytucji IPAW w zakresie weryfikacji i zatwierdzania 
wniosków o płatność współfinansowanych z EFRR zostały ujęte w instrukcji nr IPAW/ZIW-2/8/2015.
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W myśl zapisów przedmiotowej instrukcji wniosek o płatność wraz z załącznikami wskazanymi 
w umowie o dofinansowanie projektu składany jest w formie elektronicznej poprzez aplikację SL2014. 
W przypadku awarii systemu dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w formie papierowej. 

Właściwymi komórkami do weryfikacji wniosków o płatność są Działy: Kontraktacji Osi Priorytetowych 
RPO nr 2, 3, 4, 5, 7,10 (DKP) oraz Kontraktacji Osi Priorytetowych RPO nr 1, 6, 8, 9 (DKG), do zadań 
których należy weryfikacja i zatwierdzanie wniosków beneficjentów o płatność pod względem 
formalnym, merytorycznym i rachunkowym z zachowaniem zasady rozdzielności funkcji, a także 
Dział Rozliczeń i Windykacji (DRW), realizujący zadania weryfikacji i zatwierdzania wniosków 
beneficjentów o płatność pod względem rachunkowym z zachowaniem zasady rozdzielności funkcji.

Weryfikacja wniosku o płatność odbywa się trójetapowo. Po wpłynięciu wniosku kierownik właściwego 
działu kontraktacji dokonuje dekretacji każdego wniosku o płatność na dwóch pracowników działu 
kontraktacji DKP, DKG lub DRW, celem weryfikacji formalno-merytorycznej oraz dwóch pracowników 
działu DKP lub DRW, w celu weryfikacji rachunkowej.

Przeprowadzenie weryfikacji wniosku o płatność jest udokumentowane poprzez wypełnienie
i podpisanie przez czterech pracowników listy sprawdzającej oraz poprzez wskazanie w karcie 
weryfikacji wniosku o płatność (w wersji papierowej) wyniku weryfikacji. Skany podpisanych list 
sprawdzających i kart weryfikacji wniosku o płatność załącza się do systemu SL2014. Wzór karty 
weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność stanowi załącznik nr 1 do instrukcji wykonawczej 
nr IPAW/ZIW-2/8/2015, natomiast wzory list sprawdzających w zależności od rodzaju weryfikowanego 
wniosku o płatność stanowią załączniki nr 2, 3, lub 4 do przedmiotowej instrukcji.

W przypadku odmiennych stanowisk pracowników dokonujących weryfikacji - rozstrzygającą decyzję 
podejmuje Kierownik Działu Kontraktacji. 

W sytuacji, gdy zachodzi konieczność złożenia kolejnej wersji wniosku o płatność Karta weryfikacji 
wniosku o płatność jest kontynuowana (obowiązuje jeden dokument dla wszystkich złożonych wersji 
wniosku), natomiast listy sprawdzające są sporządzane dla każdej wersji osobno. 

Weryfikacja wniosku o płatność, w którym Beneficjent wykazuje/rozlicza poniesione wydatki, 
dokonywana jest w ciągu maksymalnie 25 dni roboczych liczonych od dnia wpływu wniosku do 
IPAW, a w przypadku wniosku o zaliczkę (gdy Beneficjent nie wykazuje wydatków) i wniosku 
pełniącego funkcję sprawozdawczą w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych liczonych od dnia 
wpływu wniosku do IPAW.

Warunkiem zatwierdzenia wniosku beneficjenta o płatność końcową jest zatwierdzenie przez 
Dyrektora IPAW lub osobę upoważnioną wyniku kontroli na dokumentach w siedzibie IPAW na 
zakończenie realizacji projektu. Procedura kontroli opisana została w instrukcji nr IPAW/ZIW-
5/11/2015.

W przypadku konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu rzeczowo-finansowej realizacji 
projektu/w siedzibie kontrolującego/trwałości projektu obowiązują procedury zawarte w instrukcji 
wykonawczej nr IPAW/ZIW-2/11/2015.

Zasady przekazywania dofinansowania na rzecz Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WD 
2014-2020 rozliczanych przez IPAW zostały zawarte w instrukcji nr IPAW/ZIW-1/9/2015. Zgodnie 
z uregulowaniami instrukcji płatność zostaje przekazana Beneficjentowi nie później niż do 90 dni 
kalendarzowych od dnia złożenia do IPAW prawidłowego wniosku o płatność oraz w przypadku wniosku 
o zaliczkę (brak rozliczenia wydatków kwalifikowalnych) w terminie do 35 dni kalendarzowych licząc od dnia 
złożenia do IPAW prawidłowego wniosku o płatność.
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Sporządzanie dyspozycji wypłat dla beneficjentów realizowane jest przez Dział Rozliczeń i Windykacji  
zgodnie z instrukcją nr IPAW/ZIW-1/9/2015. Weryfikacja rachunkowa dyspozycji przekazania środków na 
rzecz beneficjentów oraz stanu rozliczeń z beneficjentem zgodnie z przedmiotową instrukcją oraz  
Regulaminem Organizacyjnym, należy do zadań  Działu Finansowego.

Realizacja czynności kontrolnych zgodnie z Zestawem Instrukcji Wykonawczych Instytucji 
Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, Regulaminem Organizacyjnym oraz Rocznymi Planami 
Kontroli została przydzielona do Działu Kontroli Projektów (DKO) bezpośrednio nadzorowanego przez 
Zastępcę Dyrektora IPAW.

Roczne Plany Kontroli Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 

W oparciu o wylosowaną próbę do kontroli wniosków o płatność przedmiotem analizy były również 
Roczne Plany Kontroli Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej odpowiednio na  rok 
obrachunkowy od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. od 1 
lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r., które zostały zaakceptowane Uchwałami Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego, (numeracja poszczególnych uchwał została zamieszczona powyżej). 

W treści powyższych dokumentów wskazano, że weryfikacja wniosków o płatność 
współfinansowanych ze środków EFRR dokonywana jest przez pracowników działów kontraktacji DKP 
i DKG. Pominięto dział DRW przeprowadzający weryfikację rachunkową.

W związku z zaistniałą nieścisłością wystosowano maila do IPAW z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia, 
dotyczących realizacji zadań w zakresie weryfikacji wniosków o płatność przez poszczególne komórki 
organizacyjne IPAW. 

W odpowiedzi na powyższe, kontrolowana jednostka, mailem z dnia 21 września 2020 r. 
poinformowała, iż Roczne Plany Kontroli zostaną uzupełnione o stosowne informacje dotyczące 
udziału działu DRW w ocenie wniosków o płatność.

5.3.1 Wniosek o płatność nr RPDS.03.03.04-02-0006/16-002

Pierwsza wersja wniosku o płatność nr RPDS.03.03.04-02-0006/16-002-01 za okres od 28 czerwca 
do 14 lipca 2017 r. została złożona przez beneficjenta – Gminę Nowa Ruda, w ramach realizacji 
projektu nr RPDS.03.03.04-02-0006/16 pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie” za pośrednictwem systemu SL2014, w dniu 
20 lipca 2017 r.

Był to wniosek pośredni o refundację, rozliczający zaliczkę na kwotę wydatków kwalifikowanych 
431 697,36 PLN, pełniący jednocześnie funkcję sprawozdawczą.

Weryfikację wniosku rozpoczęto od podpisania deklaracji bezstronności, która stanowi integralną 
część listy sprawdzającej. Deklaracja ta składa się z trzech punktów. Jeden z punktów odnosi się do 
zasady rozdzielności funkcji – pracownik bezpośrednio oświadcza, że nie oceniał wniosku 
o dofinansowanie projektu, w ramach którego został złożony wniosek o płatność. Pod deklaracją 
bezstronności podpisało się pięć osób: dwóch pracowników – pierwsza i druga „para oczu” 
dokonująca weryfikacji formalno-merytorycznej, dwóch pracowników – pierwsza i druga „para oczu” 
dokonująca weryfikacji rachunkowej oraz Kierownik Działu Kontraktacji Projektów (w tym przypadku 
DKP), dokonujący akceptacji przeprowadzonej weryfikacji. 
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Wniosek został zweryfikowany przez pracowników w dniu 8 sierpnia 2017 r., wyniki weryfikacji 
zaakceptowano 10 sierpnia 2017 r. Przeprowadzona weryfikacja  wykazała  uchybienia formalne, 
uniemożliwiające ocenę wniosku  pod względem merytorycznym i rachunkowym. 

Pismo o numerze DKP.411.7.6.2016.JS, L.dz.4895/2017, zawierające uwagi i zastrzeżenia do 
złożonego wniosku o płatność zostało przekazane do beneficjenta w dniu zaakceptowania listy 
sprawdzającej. Beneficjent odniósł się do przekazanych uwag w piśmie nr IZP.041.3.3-2.2016 z dnia 
17 sierpnia 2017 r., jednocześnie przekazując skorygowaną dokumentację i poprawiony wniosek 
o płatność nr RPDS.03.03.04-02-0006/16-002-02 wpływ, którego w systemie SL 2014 jest datowany 
na dzień 18 sierpnia 2017.  

Weryfikacja drugiej wersji wniosku o płatność została przeprowadzona w terminie od dnia 25 sierpnia 
2017 r. do dnia 19 września 2017 r. W wyniku jej przeprowadzenia ponownie stwierdzono uchybienia 
formalne uniemożliwiające ocenę merytoryczną i dodatkowo wskazano błąd rachunkowy. Akceptacja 
weryfikacji nastąpiła 20 września 2017 r. i w tym samym dniu do beneficjenta przekazano pismo 
nr DKP.411.7.6.2016.JS, L.dz. 6018/2017, z uwagami do weryfikowanej wersji wniosku. 

Ze względu, iż jedna z uwag związana była z koniecznością uzyskania dokumentacji od wykonawcy 
robót, beneficjent pismem z dnia 22 września 2017 r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie 7-dniowego 
terminu na uzupełnienie dokumentacji i złożenie korekty wniosku o płatność. Instytucja Pośrednicząca 
w tym samym dniu przychyliła się do prośby beneficjenta, wydłużając o 6 dni termin na złożenie 
korekty wniosku. 

W dniu 3 października  2017 r. Gmina Nowa Ruda złożyła skorygowany wniosek o płatność 
nr RPDS.03.03.04-02-0006/16-002-03 i pismem nr IZP.041.3.3-32016 z dnia 29 września 2017 r. 
przekazała stosowne wyjaśnienia  oraz załączniki. Weryfikacja złożonej wersji wniosku zakończyła się 
pozytywnie i została zatwierdzona w dniu 8 listopada 2017 r. Pismem nr  DKP.411.7.6.2016.JS,
L.dz. 7169/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. poinformowano beneficjenta o pozytywnym wyniku 
weryfikacji i zatwierdzeniu do wypłaty środków EFRR (po rozliczeniu zaliczki) w wysokości  
120 495,12 PLN oraz o konieczności naniesienia poprawek i uzupełnień dokonanych przez 
pracowników weryfikujących wniosek. 

W wyniku dokonanych poprawek wniosek uzyskał numer RPDS.03.03.04-02-0006/16-002-04 oraz 
nadano mu status zatwierdzony, a kwota poświadczonych wydatków kwalifikowalnych wyniosła 
431 697,36 PLN.    

Deklaracje bezstronności podpisano na każdej wersji listy sprawdzającej. Skany wszystkich list 
kontrolnych zostały zarejestrowane w systemie SL2014, a wymiana korespondencji pomiędzy 
beneficjentem, a instytucją odbywała się za pomocą aplikacji obsługi wniosków o płatność  systemu 
SL2014.

W ramach projektu nr RPDS.03.03.04-02-0006/16 w systemie SL 2014 łącznie zarejestrowano cztery 
wnioski o płatność oraz trzy kontrole, w tym kontrolę na zakończenie realizacji projektu w miejscu 
realizacji projektu. Wszystkie kontrole zostały zakończone  z wynikiem „bez zastrzeżeń”.

5.3.2 Wniosek o płatność nr RPDS.03.03.04-02-0076/16-004

Pierwsza wersja wniosku o płatność nr RPDS.03.03.04-02-0076/16-004- 01 za okres od 31 maja 2018 
r. do 1 sierpnia 2018 r. została złożona przez beneficjenta – Wspólnotę Mieszkaniową przy 
ul. Szkolnej nr 19 w Boguszowie-Gorcach, w ramach realizacji projektu nr RPDS.03.03.04-02-0076/16 
pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 19 w Boguszowie - Gorcach” 
za pośrednictwem systemu SL2014, w dniu 29 sierpnia 2018 r.
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Był to wniosek pośredni o refundację, na kwotę wydatków kwalifikowanych 317 570,36 PLN, pełniący 
również funkcję sprawozdawczą.

Weryfikację wniosku rozpoczęto od podpisania deklaracji bezstronności, która stanowi integralną 
część listy sprawdzającej. Deklaracja ta, składa się z trzech punktów, z czego jeden odnosił się do 
kwestii rozdzielności funkcji i w ramach którego pracownik oświadcza, że nie oceniał wniosku 
o dofinansowanie projektu, do którego został złożony wniosek o płatność. W przypadku 
kontrolowanego wniosku o płatność pod deklaracją bezstronności podpisało się pięć osób: dwóch 
pracowników – pierwsza i druga „para oczu” dokonująca weryfikacji formalno-merytorycznej, dwóch 
pracowników – pierwsza i druga „para oczu” dokonująca weryfikacji rachunkowej oraz Kierownik 
Działu Kontraktacji Projektów dokonujący akceptacji przeprowadzonej weryfikacji. 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono uchybienia formalne, merytoryczne i rachunkowe. 
Wniosek został zweryfikowany przez pracowników w dniu 2 października 2018 r. Akceptacja 
dokonanej weryfikacji nastąpiła w dniu 3 października 2018 r. i w tym samym dniu wysłano do 
beneficjenta pismo z uwagami nr DKP.411.11.76/16.AJ, L.dz. 8004/2018. 

W odpowiedzi na powyższe Beneficjent pismem z dnia 12 października 2018 r. przekazał brakującą 
część dokumentacji oraz skorygował pozycje wymagające poprawy. Tym samym w dniu 
12 października 2018 r. została złożona druga wersja wniosku o płatność nr RPDS.03.03.04-02-
0076/16-004-02. Ponowną weryfikację wniosku przeprowadzono 19 listopada 2018 r. i w tym samym 
dniu dokonano zatwierdzenia weryfikacji. Przedmiotowa weryfikacja również zakończyła się wynikiem 
negatywnym, a wniosek uzyskał status „do poprawy”. Stosowne uwagi przekazano beneficjentowi 
pismem nr DKP.411.11.76.2016.AJ, L.dz. 9123/2018, z dnia 19 listopada 2018 r. 

W odpowiedzi na powyższe beneficjent w dniach 22 oraz 26 listopada 2018 r. przekazał dodatkową 
dokumentację, uzupełnił opisy faktur, oraz przesłał trzecią skorygowaną wersję wniosku 
nr RPDS.03.03.04-02-0076/16-004-003, który został zweryfikowany pozytywnie w dniu 18 grudnia 
2018 r. Zatwierdzenie weryfikacji odbyło się w tym samym dniu.

Wniosek uzyskał status zatwierdzony, a kwota poświadczonych wydatków kwalifikowalnych wyniosła 
317 570,36 PLN. Pismem z dnia 18 grudnia 2018 r. nr DKP.411.11.76.2018.AJ, L.dz. 9866/2018 
poinformowano beneficjenta o pozytywnym wyniku weryfikacji i zatwierdzeniu do wypłaty środków 
EFRR w wysokości  154 497,98 PLN. 

Skany wszystkich list kontrolnych zostały zarejestrowane w systemie SL2014, a wymiana 
korespondencji pomiędzy beneficjentem a instytucją odbywała się za pomocą aplikacji obsługi 
wniosków o płatność  systemu SL2014.

W ramach projektu RPDS.03.03.04-02-0076/16, w systemie SL2014 łącznie uwidoczniono pięć 
wniosków o płatność oraz zarejestrowano cztery kontrole, w tym kontrolę na zakończenie realizacji 
projektu w siedzibie beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu. Wszystkie kontrole zostały 
zakończone  z wynikiem „bez zastrzeżeń”.

5.3.3 Wniosek o płatność nr RPDS.06.03.04-02-0183/16-002

Pierwsza wersja wniosku o płatność nr RPDS.06.03.04-02-0183/16-002-01 za okres od 9 października 
2018 r. do 15 stycznia 2019 r. została złożona przez beneficjenta – Gminę Nowa Ruda, w ramach 
realizacji projektu nr RPDS.06.03.04-02-0183/16 pn. „Remont części wspólnych nieruchomości 
mieszkalnej przy ul. Kościuszki 25 w Kamiennej Górze” za pośrednictwem systemu SL 2014, w dniu 
24 stycznia 2019 r.
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Był to wniosek pośredni o refundację, rozliczający zaliczkę na kwotę wydatków kwalifikowalnych 
204 381,53 PLN, pełniący jednocześnie funkcję sprawozdawczą. W systemie SL2014 zostało 
zarejestrowanych 8 wersji przedmiotowego wniosku. Wniosek w ostatniej wersji nr 8 uzyskał status 
zatwierdzony.

Weryfikację poszczególnych wersji wniosku rozpoczęto od podpisania deklaracji bezstronności, 
stanowiącej integralną część kolejnych list sprawdzających. W trzecim z punktów Deklaracji, 
pracownicy bezpośrednio oświadczają, że nie oceniali wniosku o dofinansowanie projektu, w ramach 
którego został złożony wniosek o płatność. Za każdym razem pod deklaracją bezstronności podpisało 
się pięć osób: dwóch pracowników – pierwsza i druga „para oczu” dokonująca weryfikacji formalno- 
merytorycznej, dwóch pracowników – pierwsza i druga „para oczu” dokonująca weryfikacji 
rachunkowej oraz Kierownik Działu Kontraktacji Projektów (w tym przypadku DKG) dokonujący 
akceptacji przeprowadzonej weryfikacji. 

Ze względu na dużą liczbę wersji wniosku proces jego weryfikacji przedstawiono w ujęciu 
tabelarycznym.

Wersja 
wniosk

u

Data 
złożenia

Zakończenie 
weryfikacji

Zatwierdze
nie 

weryfikacji
Pismo z uwagami

Odpowied
ź na uwagi

Uwagi

Wersja 1 24.01.2019 
r. 13.02.2019 r. 13.02.2019 

r.

13.02.2019 r. 
DKG.411.4.183.2017
.HK 
Ldz. 1185/2019

04.03.2019 
r.

Uwagi po 
ocenie 
formalnej, 
merytorycznej 
i rachunkowej

Wersja 2 04.03.2019 
r. 10.04.2020 r. 10.04.2020 

r. 

11.04.2019 r. 
DKG.411.4.183.2017
.HK 
Ldz. 2959/2019

Uwagi po 
ocenie 
formalnej i 
rachunkowej

Wersja 3 26.04.2019 
r. 04.06.2019 r. 04.06.2019 

r.

04.06.2019 r. 
DKG.411.4.183.2017
.HK 
Ldz. 4221/2019

Przyznanie  
środków z 
budżetu 
państwa na 
dofinansowani
e projektu. 
Konieczność 
podpisania 
aneksu. 
30.04.2019 r. 

Wersja 4 11.06.2019 
r. 

15.07.2019 r. 15.07.2019 
r.

15.07.2019 r. 
DKG.411.4.183.2017
.HK 
Ldz. 5318/2019

12.08.2019 
r.

Uwagi po 
ocenie 
formalnej i 
merytorycznej

Wersja 5 19.07.2019 
r.

19.08.2019 r. 19.08.2019 
r. 

19.08.2019 r. 
DKG.411.4.183.2017
.HK 
Ldz. 6320/2019

- Uwagi po 
ocenie 
rachunkowej. 
Konieczność 
przekazania 
dodatkowych 
dokumentów.

Wersja 6 26.08.2019 
r.

24.09.2019 r. 24.09.2019 
r.

25.09.2019 r.
DKG.411.4.183.2017
.HK 
Ldz. 7396/2019

11.10.2019 
r. 
14.11.2019 
r. 

Wyższa 
wartość robót 
niż zakładana 
we wniosku o 
dofinansowani
e. 
Konieczność 
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podpisania 
aneksu.
Korygowanie 
załączników 
do umowy.

Wersja 7 03.03.2020 
r.

- - Wycofanie wniosku 
przez beneficjenta

Pismo 
wycofujące 
26.02.2020 

r.

Odległy okres 
złożenia 
kolejnej wersji 
wniosku o 
płatność, 
wynika z 
konieczności 
korygowania 
dokumentacji i 
załączników 
niezbędnych  
do podpisania. 
aneksu do 
umowy o 
dofinansowani
e 

Wersja 8 22.03.2020 
r.

24.04.2020 r. 24.04.2020 
r.

24.04.2020 r.
DKG.411.4.183.2017
.HK 
Ldz. 1323/2020 -
zatwierdzenie 
wniosku

- -

Ostatecznie wniosek nr RPDS.06.03.04-02-0183/16-002 został zatwierdzony w wersji nr 8 na kwotę 
wydatków kwalifikowalnych 204 381,53 PLN.

Pismem z dnia 24 kwietnia 2020 r. nr DKG.411.4.183.2017.HK, Ldz. 1323/2020, poinformowano 
beneficjenta o pozytywnym wyniku weryfikacji i zatwierdzeniu do wypłaty środków EFRR (po 
rozliczeniu zaliczki) w wysokości  16 950,54 PLN.

Deklaracje bezstronności podpisano na każdej wersji listy sprawdzającej. Skany wszystkich list 
kontrolnych zostały zarejestrowane w systemie SL2014, a wymiana korespondencji pomiędzy 
beneficjentem a instytucją odbywała się za pomocą aplikacji obsługi wniosków o płatność  systemu 
SL2014.

W ramach będącego jeszcze w trakcie realizacji projektu nr RPDS.06.03.04-02-0183/16, w systemie 
SL 2014 zarejestrowano dwa wnioski o płatność oraz jedną kontrolę w trakcie realizacji projektu dot. 
zamówień poza PZP, wynik kontroli: „bez zastrzeżeń”.

6. Ustalenia – Podsumowanie 

Kryterium 3.A.(ii) 

Zespół kontrolujący potwierdził, że z treści Rocznych Planów Kontroli Instytucji Pośredniczącej 
Aglomeracji Wałbrzyskiej odpowiednio na  rok obrachunkowy:

  od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r ., zaakceptowanego Uchwałą Nr 3631/V/17 Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r.,

 od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., zaakceptowanego Uchwałą Nr 5099/V/18 Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r.,
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 od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. . zaakceptowanego Uchwałą Nr 609/VI/19 Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r.

wynika, iż weryfikacja wniosków o płatność współfinansowanych ze środków EFRR dokonywana jest 
przez pracowników działów kontraktacji DKP i DKG. 

W zapisach powyższych dokumentów nie został wymieniony Dział Rozliczeń i Windykacji DRW, 
również realizujący zadania dotyczące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność.

 * * *

Pismem z dnia 13 listopada 2020 r., znak OPT.081.4.2020 L.dz. 3181/2020, jednostka kontrolowana 
poinformowała Wojewodę Dolnośląskiego, że nie zgłasza zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej 
i przyjmuje zawarte w niej ustalenia.

7. Zalecenia pokontrolne

Mając na uwadze dokonane w trakcie kontroli ustalenia, Zespół kontrolujący wnosi o wdrożenie 
poniższego zalecenia:

Kryterium desygnacji 3.A.(ii)

Niskiej istotności

Zespół kontrolujący zaleca uzupełnienie w treści Rocznych Planów Kontroli Instytucji Pośredniczącej 
Aglomeracji Wałbrzyskiej na kolejne lata obrachunkowe informacji dotyczących udziału Działu 
Rozliczeń i Windykacji  w procesie weryfikacji wniosków o płatność. 

Zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy wdrożeniowej, wskazuje się termin 30 dni od dnia otrzymania 
ostatecznej informacji pokontrolnej na poinformowanie Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji 
zaleceń pokontrolnych.

Sporządzili:

Kierownik i Członkowie Zespołu Kontrolującego

Zaakceptował: 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
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