
g Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Polska-Sachsen

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR 3

1 Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa

2 Adres jednostki 
kontrolowanej

ul. 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra

3 Nazwa i numer projektu „Fundusz Małych Projektów INTERREG Polska -  Saksonia 2014-2022", nr rej.: PLSN.04.01.00-02-0003/15

4 Termin kontroli 25-27.04.2017 r.

5
Podstawa prawna 
przeprowadzenia kontroli

-  art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.),

-  § 17 umowy o dofinansowanie projektu parasolowego nr PLSN.04.01.00-02-0003/15-00

6

Członkowie zespołu 
kontrolującego

-  Aleksandra Klysch -  starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego,

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

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

7
Zakres kontroli prawidłowość realizacji przez Beneficjenta umowy o dofinansowanie, w tym: organizacja i przeprowadzenie naborów mikroprojektów, 

wdrożenie i przeprowadzenie procedury skargowej dotyczącej wyboru mikroprojektów, proces podpisywania umów o dofinansowanie 
mikroprojektów i aneksów, zapewnienie prawidłowości i kwalifikowalności wydatków przedstawianych do refundacji lub rozliczenia
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w ramach projektu parasolowego, wypełnianie obowiązków z zakresu informacji i promocji, wypełnianie obowiązków w zakresie 
przechowywania dokumentów

USTALENIA Z KONTROLI

1. Informacje wstępne

Zgodnie z założeniami Programu Współpracy INTERREG Polska -  Saksonia 2014-2020 Fundusz Małych Projektów (zwany dalej również: FMP, Funduszem) 
realizowany jest w celu tematycznym 11 i wdrażanym w jego ramach priorytetem inwestycyjnym 11.(EWT) „Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji 
publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej i sądownictwa poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej I współpracy 
między obywatelami i instytucjami". W Fundusz wpisują się wspólne planowanie I koordynacja przedsięwzięć na rzecz budowania kontaktów mieszkańców i instytucji. 
Fundusz Małych Projektów realizowany jest przez Euroregion Nysa, tj. Beneficjenta Wiodącego -  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa (zwane dalej
również: Beneficjentem Wiodącym, Euroregionem, Stowarzyszeniem, SGPEN) oraz Partnerem Projektu -  Euroregionem Neisse e.V.

Zaplanowane we wniosku o dofinansowanie rezultaty projektu opisane zostały jako wygenerowane wnioski na małe projekty wpisujące się w obszar działań 
Euroregionu Nysa, określone m.in. w strategiach lokalnych, regionalnych i euroregionainych. Małe projekty stanowić mają działania uzupełniające współpracę 
transgraniczną w ramach Programu Współpracy. FMP wspierać ma transgraniczne przedsięwzięcia o charakterze people-to-people we wszystkich obszarach życia 
publicznego.

W dokumentacji związanej z Programem, w której występuje odniesienie do projektu parasolowego, poszczególne przedsięwzięcia określane są zamiennie 
i równoważnie jako „mikroprojekty” bądź „małe projekty".

Projekt realizowany jest w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu parasolowego -  umowę o dofinansowanie nr PLSN.04.01.00-02-0003/15-00 z dnia
15.09.2016 r. na realizację projektu „Fundusz Małych Projektów INTERREG Polska -  Saksonia 2014-2022”, zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego z dnia
19.04.2016 r., zawartą pomiędzy Ministrem Rozwoju a Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

W dniu 27.10.2016 r. zawarta została umowa partnerska pomiędzy SGPEN jako Beneficjentem Wiodącym oraz Euroregionem Neisse e.V. jako Beneficjentem.

Na dofinansowanie dla projektu parasolowego przeznaczone zostały w osi priorytetowej 4 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 
6 200 000 euro.

Kontrola zaplanowana została w Rocznym planie kontroli projektów na miejscu Krajowego Kontrolera -  Wojewody Dolnośląskiego na rok obrachunkowy od
01.07.2016 r. do 30.06.2017r.

________________________________________________________________________________________________________________________________
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Dobór próby małych projektów do kontroli przeprowadzony został zgodnie z metodologią wskazaną przez Instytucję Zarządzającą oraz ujętą w Instrukcji 
Wykonawczej Krajowego Kontrolera Program INTERREG V-A Republika Czeska -  Polska Program Współpracy INTERREG Polska -  Saksonia 2014-2020 (wersja 
9) przy uwzględnieniu wszystkich projektów złożonych do Euroregionu. Kontrolą objęte zostały wymienione poniżej małe projekty. W każdym przypadku kontroli 
poddany został proces organizacji i przeprowadzenia naborów małych projektów, natomiast kontrola procesu podpisywania umów o dofinansowanie 
i aneksów przeprowadzona została w przypadkach wystąpienia tych procesów i dodatkowo zaznaczona przy odnośnym projekcie:

-  ERN-PL-16.10.10-047 „Rowerem przez Powiat Żarski” (również weryfikacja procesu podpisania umowy)

-  ERN-PL-17.01.04-099 „Bieniów-Rietschen-Sagar -  razem chronimy dziedzictwo kulturowe na pograniczu polsko-niemieckim” (również weryfikacja procesu 
podpisania umowy)

-  ERN-PL-17.02.28-193 „Bezimienni bohaterowie -  lokalna historia Zgorzelca i Górlitz” (również weryfikacja procesu podpisania umowy)

-  ERN-PL-061 „The Show / wzloty, upadki, rozterki i zagadki / Polsko Niemieckie warsztaty artystyczne”

-  ERN-PL-199 „III Międzynarodowy Bieg Strażaka”.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, wnioskodawcy małych projektów nie składali skarg na podjęte decyzje dotyczące oceny i wyboru małych projektów.

W tabeli załączonej do niniejszej Informacji pokontrolnej zestawiono poszczególne etapy procedur podlegających weryfikacji w ramach prowadzonych czynności 
kontrolnych, wraz ze wskazaniem terminów ich realizacji przez Euroregion, w odniesieniu do każdego małego projektu objętego próbą kontrolną.

Kontroli poddano również dwa zatwierdzone przez Krajowego Kontrolera do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych częściowe Wnioski o płatność:

-  pierwszy częściowy Wniosek o płatność za okres 1.12.2015 r. -  31.08.2016 r. nr PLSN.04.01.00-02-0003/15-001-07-P01 -  obejmował koszty ujęte 
w zadaniu 1 “Przygotowanie projektu parasolowego FMP” oraz zadaniu 2 "Zarządzanie projektem parasolowym FMP”.

Próbą kontrolną objęte zostały następujące wydatki:

«> koszty personelu: wyciąg z listy płac nr 1/5 -  maj 2016 r. -  Iwona Łuszczyszyn, wyciąg z listy płac nr 1/5 -  maj 2016 r. -  Magdalena Krygier, wyciąg 
z listy płac nr 1/6 -  czerwiec 2016 r. -  Magdalena Krygier, wyciąg z list płac nr 1/6 -  czerwiec 2016 r. -  Andrzej Jankowski

• roboty budowlane i infrastruktura - brak przedmiotowych wydatków w kontrolowanym częściowym Wniosku o płatność

• wydatki biurowe i administracyjne - wydatki rozliczane na podstawie stawki ryczałtowej
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• koszty podróży i zakwaterowania: polecenie wyjazdu służbowego nr 112/16 -  wyjazd w dniu 4.08.2016 r. do Bolesławca w celu podpisania dokumentów 
dot. FMP oraz do Wrocławia w celu ich złożenia w WS, polecenie wyjazdu służbowego nr 139/15 -  konferencja inaugurująca PWT Interreg Polska -  
Saksonia w Kliczkowie w dniu 15.10.2015 r.

• koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych: faktura nr F/G/0380/06/16 -  teczki tekturowe

® wydatki na wyposażenie - w częściowym Wniosku o płatność ujęto w tej kategorii wydatków dwa wydatki, które zostały skontrolowane w trakcie
weryfikacji administracyjnej.

-  drugi częściowy Wniosek o płatność za okres 1.09.2016 r. -  31.12.2016 r. nr PLSN.04.01.00-02-0003/15-002-04-P01- obejmował koszty ujęte w zadaniu 
2 "Zarządzanie projektem parasolowym FMP”.

Próbą kontrolną objęte zostały następujące wydatki:

• koszty personelu: wyciąg z listy płac nr 1/10 -  październik 2016 r. -  Iwona Łuszczyszyn, wyciąg z listy płac nr 1/10 -  październik 2016 r. -  Andrzej 
Jankowski

• roboty budowlane i infrastruktura - brak przedmiotowych wydatków w kontrolowanym częściowym Wniosku o płatność

• wydatki biurowe i administracyjne - wydatki rozliczane na podstawie stawki ryczałtowej

• koszty podróży i zakwaterowania: polecenie wyjazdu służbowego nr 195/16 -  wyjazd do Görlitz w dniu 13.12.2016 r. w celu udziału w spotkaniu
ekspertów FMP Interreg Polska -  Saksonia 2014-2022

• koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych: faktura nr 83/11/2016 z dnia 7.11.2016 r. -  tłumaczenie pisemne - protokół 2. posiedzenie 
KS FMP

■» wydatki na wyposażenie: faktura VAT nr 2166091636 z dnia 3.11.2016 r. -  kosz na parasole.

Procedury wdrażania Funduszu Małych Projektów zostały w zakresie podstawowym opisane w rozdz. V „Projekt parasolowy -  Fundusz Małych Projektów 
i mikroprojekty" Podręcznika Programu Współpracy INTERREG Polska -  Saksonia 2014-2020 (zwanego dalej również: „Podręcznikiem Programu”); zgodnie 
z postanowieniami zawartymi w rozdz. V.3 Podręcznika Programu pozostałe kwestie nieuregulowane w Podręczniku Programu partner wiodący wraz z partnerem 
projektu uregulują w Przewodniku FMP
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W  toku czynności kontrolnych zespót kontrolujący poprosił Beneficjenta o przedłożenie wszystkich wersji „Przewodnika dla Funduszu Małych Projektów w ramach 
Programu Współpracy INTERREG Polska -  Saksonia 2014-2022”, zwanego dalej: "Przewodnikiem FMP“ (we wcześniejszym terminie ze strony internetowej 
Beneficjenta pobrane zostały wersje z dnia 9.09.2016 r. oraz 17.11.2016 r.). W podpisanej przez Dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa 
odpowiedzi, udzielonej w dniu 26.04.2017 r. podmiot kontrolowany wyjaśnił, że dokument ten miał charakter poradnika i nigdy nie był traktowany jako obowiązujący 
dokument; nie był przez to nigdy oficjalnie zatwierdzany przez jakiekolwiek oficjalne gremium. Zdaniem Beneficjenta dokument był modyfikowany na bieżąco, przez 
co trudno określić ilość wersji. W związku z tym, że w ostatnim czasie zaczął on budzić kontrowersje, został usunięty ze strony internetowej dot. FMP. Beneficjent 
wskazał ponadto, że tym samym Euroregion Nysa skupił się na przekazywaniu informacji ustnie.

Z kolei w wyjaśnieniach, podpisanych również przez Dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, przesłanych drogą mailową w dniu
5.05.2017 r. wskazano, że „Przewodnik...” jest nieudostępniony dla wnioskodawców ze względu na trwające prace związane z koniecznością dokonania 
w ww. publikacji niezbędnych zmian i korekt, niwelujących rozbieżności i niespójności z obowiązującym Podręcznikiem Programu Współpracy INTERREG Polska -  
Saksonia 2014-2020.

Szczegółowe opisy następujących procedur stanowią załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego do Wspólnego Sekretariatu:

-  procedura naboru wniosków na mikroprojekty,

-  procedura oceny mikroprojektów,

-  procedura wyboru mikroprojektów,

-  procedura kontraktowania mikroprojektów,

-  procedura skargowa dla mikroprojektów.

Tym samym dla wnioskodawców/beneficjentów Funduszu Małych Projektów nie są publicznie udostępnione procedury regulujące zasady wdrażania FMP.

Dodatkowo należy zauważyć, że w przygotowanym na zamówienie Ministerstwa Rozwoju dokumencie „Ewaluacja bieżąca procedury naboru, oceny i wyboru 
projektów w Programach Współpracy Interreg 2014-2020 -  Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020" z dnia 28.02.2017 r. (zwanej dalej: 
„Ewaluacją"), mimo powoływania się na istniejący „Przewodnik dla Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska -  Saksonia 
2014-2022” (np. str. 99 Ewaluacji) wskazano na potrzebę wzmocnienia działań informacyjnych poprzez uaktualnienie strony internetowej Euroregionu pod kątem 
zamieszczania informacji o FMP, zasadach aplikowania i realizacji mikroprojektów.

W związku z powyższym należy -  zgodnie z postanowieniem zawartym w pkt V.3 Podręcznika Programu -  opublikować Przewodnik dla Funduszu Małych 
Projektów. Przewodnik powinien zawierać aktualne i zgodne z nadrzędnymi dokumentami Programu uregulowania, co implikuje również konieczność
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jego bieżącego dostosowywania do zmienianych procedur i zasad. Jednocześnie, dostępne dla wnioskodawców/beneficjentów powinny być wszystkie 
archiwalne wersje dokumentu z zaznaczeniem okresów obowiązywania.

Dodatkowymi procedurami są Regulamin pracy ekspertów Fundusz Małych Projektów PL -  SN 2014-2022, który wszedł w życie z dniem 10.10.2016 r. oraz 
Regulamin Komitetu Sterującego Funduszem Małych Projektów (KS FMP) w Programie Współpracy INTERREG Polska -  Saksonia 2014-2020 z mocą obowiązującą 
od 28.07.2016 r. (1. wersja, 2. wersja -  zatwierdzona przez KS FMP w dniu 18.01.2017 r.).

2. Organizacja i przeprowadzenie naborów mikroprojektów

Nabór wniosków aplikacyjnych odbywa się w sposób ciągły, natomiast daty graniczne składania wniosków wynikają z ustalonych uprzednio terminów posiedzeń 
Komitetu Sterującego FMP.

Wnioskodawcy mają możliwość korzystania z konsultacji dotyczących idei projektu, treści merytorycznej wniosku projektowego oraz kwalifikowalności wydatków 
przed oficjalnym złożeniem wniosku. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdz. 8.1 Przewodnika FMP konsultacje prowadzone są bezpośrednio, telefonicznie 
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na podstawie przeprowadzonej kontroli objętych próbą małych projektów stwierdzono jednak, że wnioski -  również 
w fazie konsultacyjnej -  składane są on-llne (TYP03) poprzez stronę internetową http://neisse-nisa-nysa.org. Stosownie do etapów konsultacji kolejnym wersjom 
wniosków nadawana jest przez system narastająca numeracja (00, 01, 02 itd.). Po zakończeniu konsultacji wnioskodawcy przedkładają podpisany wydruk wniosku 
projektowego, przesłany im przez Euroregion drogą mailową, wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek projektowy poddawany jest następnie procedurze oceny 
formalnej i merytorycznej (szerszy opis poniżej), której pozytywny wynik skutkuje oficjalną rejestracją wniosku aplikacyjnego. Ze względu na fakt, że powyższy 
sposób procedowania nie został uwzględniony w ww. dokumencie, należy zaktualizować treść Przewodnika FMP w ww. zakresie.

Kontroli w zakresie prowadzenia procesu konsultacji poddanych zostało pięć małych projektów wybranych w próbie, w tym dwa małe projekty (nr ERN-PL-061 oraz 
nr ERN-PL-199), w przypadku których nie została przeprowadzona ocena formalna i merytoryczna. Po przedłożeniu wniosków aplikacyjnych on-llne pracownicy 
Euroregionu dokonywali ich weryfikacji, a następnie przesyłali drogą mailową uwagi i propozycje modyfikacji. Do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych nie 
wpłynęły skorygowane wersje ww. dwóch wniosków projektowych. Z uwagi na brak oficjalnej rejestracji, nie została przeprowadzona ocena formalna, merytoryczna 
oraz jakości przedmiotowych wniosków.

Euroregion zapewnia przeprowadzenie trójstopniowej oceny małych projektów, tj. oceny formalnej, a następnie oceny merytorycznej, dokonywanej przez Sekretariat 
FMP po stronie wnioskodawcy oraz oceny jakości transgranicznej, przeprowadzanej przez ekspertów.

Dwa pierwsze stopnie oceny dokonywane są poprzez udzielenie odpowiedzi tak/nie na pytania zawarte w siatce ocen. Pozytywny wynik oceny formalnej, wyrażający 
się w uzyskaniu wszystkich odpowiedzi twierdzących, pozwala na przeprowadzenie drugiego stopnia oceny, przebiegającego w sposób analogiczny.

Stosownie do uregulowań zawartych w stanowiącej załącznik do wniosku aplikacyjnego procedurze oceny projektów, na pierwszym (ocena formalna) oraz drugim 
(ocena merytoryczna) stopniu, każdy mały projekt jest oceniany przez jedną osobę należącą do personelu projektu / Sekretariatu FMP.
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W dobranych do próby małych projektach, w jednym przypadku obie oceny dokonane zostały przez jednego pracownika Euroregionu, a w dwóch przypadkach -  
jedna osoba przeprowadziła ocenę formalną, natomiast druga osoba -  ocenę merytoryczną.

W przygotowanym w lutym 2016 r. przez Instytucję Zarządzającą dokumencie „Podręcznik. Zwalczanie nadużyć finansowych w Programie INTERREG Polska -  
Saksonia 2014-2020", skierowanym m.in. do beneficjentów Programu, do jednego ze zidentyfikowanych zadań wrażliwych, które dotyczą pracowników mających 
bezpośredni związek z obsługą (tzw. stanowiska wrażliwe), zaliczono wybór projektów do dofinansowania. W związku z ryzykiem niewłaściwego wykonywania 
obowiązków, co może mieć niekorzystny wpływ na integralność i funkcjonowanie Programu, na tego typu stanowiskach, powinny obowiązywać stosowne formy 
zabezpieczenia, stanowiące mechanizmy kontrolne, tj. m.in. stosowanie zasady „dwóch par oczu".

Tożsame stanowisko zajęte zostało w Ewaluacji; proces indywidualnych konsultacji prowadzonych przez pracowników Euroregionu, którzy potem oceniają złożone 
wnioski pod kątem formalnym i merytorycznym bez nadzoru / kontroli ich pracy uznany został za jeden z czynników ryzyka (str. 101). Ewaluatorzy zalecili 
wprowadzenie zasady „dwóch par oczu” tak, aby projekt konsultowany a następnie oceniany pod kątem formalnym i merytorycznym przez pracownika X Euroregionu 
podlegał weryfikacji i zatwierdzeniu przez pracownika Y Euroregionu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy dla przeprowadzenia pierwszego stopnia oceny (formalnej) oraz drugiego stopnia oceny (merytorycznej) wprowadzić 
zasadę „dwóch par oczu”.

W toku weryfikacji projektu nr ERN-PL-17.02.28-193 stwierdzono, że zgodnie z wartością wskaźnika wskazanego pkt 5.5 wniosku projektowego, uczestnikami 
projektu będą 143 osoby. Jednocześnie, zgodnie z informacjami wskazanymi w pkt 5.3 wniosku w międzynarodowej konferencji udział weźmie 60 osób, 
w seminarium wprowadzającym uczestniczyć będzie 35 osób, natomiast w 4 spotkaniach eksperckich uczestniczyć będzie każdorazowo po 12 osób.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie zasadności, zaplanowanych w ramach planu kosztów, ilości materiałów promocyjnych 
i innych materiałów dla uczestników konferencji i seminarium, które przekraczają znacznie liczbę uczestników właściwego wydarzenia (konferencja, czy też 
seminarium wprowadzające), jak też łączną liczbę osób biorących udział w całym projekcie tj.:

- poz. 4.7 Koszt opracowania i druku materiałów konferencyjnych dla uczestników konferencji -  150 szt./komplet,

- poz. 4.8 Koszt opracowania i druku materiałów dla uczestników seminarium -  150 szt./komplet,

- poz. 4.11 Materiał promocyjny dla uczestników konferencji i seminarium -  torba -  200 szt.,

- poz. 4.14 Materiał promocyjny dla uczestników konferencji i seminarium - długopis -  200 szt.,

- poz. 4.15 Materiał promocyjny dla uczestników konferencji i seminarium - program -2 5 0  szt.,

- poz. 4.16 Materiał promocyjny dla uczestników konferencji i seminarium - notatnik -  200 szt.,
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- poz. 4.17 Materiał promocyjny dla uczestników konferencji i seminarium - teczki -1 5 0  szt.

Jednocześnie, należało wyjaśnić zasadność zaplanowania różnej ilości materiałów promocyjnych dla uczestników tych samych wydarzeń (tj. torba, długopis, notatnik
-  200 szt., program- 250 szt., natomiast teczki -  150 szt.).

Zespołowi kontrolującemu przekazano wyjaśnienia w powyższym zakresie, zgodnie z którymi liczby dotyczące materiałów informacyjno-promocyjnych, niespójne 
z liczbami dotyczącymi osób uczestniczących w poszczególnych wydarzeniach, wynikają z faktu, że Beneficjent planuje wysłanie zaproszeń do 200 osób na 
konferencję i seminarium wprowadzające, dlatego zaplanowano zakup 200 toreb, długopisów, notatników i teczek oraz 250 sztuk programu, który będzie 
udostępniony w instytucjach lokalnych po obu stronach granicy. Bez względu na ostateczne potwierdzenie udziału w konferencji i seminarium wprowadzającym, 
Beneficjent chce zapewnić każdemu uczestnikowi pakiet materiałów promocyjnych oraz informacyjnych. W sytuacji niewykorzystania wszystkich zamówionych 
materiałów w trakcie konferencji i seminarium zostaną one rozdystrybuowane jako materiały informujące o realizowanym projekcie.

Zaznaczyć należy, iż wyjaśnienia przekazane przez Euroregion nie znajdują odzwierciedlenia w treści wniosku projektowego małego projektu. Podkreślenia wymaga, 
iż poz. 4.7 i 4.8 budżetu projektu odnoszą się do kosztów dot. opracowania i druku materiałów dla uczestników odpowiednio konferencji i seminarium. Ponadto, 
koszty materiałów promocyjnych ujęte w poz. 4.11, 4.14-4.17 planu kosztów zostały również przypisane jedynie do uczestników konferencji i seminarium. 
Jednocześnie, planowana liczba uczestników przedmiotowych wydarzeń - zgodnie z wartością wskaźnika wskazanego pkt 5.5 oraz danymi wskazanymi w pkt 5.3 
wniosku projektowego -  została określona łącznie na poziomie 143 osób (konferencja - 60 osób, seminarium wprowadzające - 35 osób, spotkania ekspertów - 
48 osób), a więc znacznie poniżej liczby sztuk materiałów promocyjnych/materiałów na konferencję oraz seminarium, planowanych do zakupu w ramach projektu. 
Biorąc pod uwagę wyjaśnienia przedłożone zespołowi kontrolującemu, jak również założenia wniosku projektowego, należy podjąć działania zmierzające 
do ujednolicenia założeń planu kosztów dla mikroprojektu z zapisami zawartymi w pozostałych pozycjach wniosku aplikacyjnego tj. poprzez redukcję 
poziomu ilości planowanych do zakupu materiałów promocyjnych do poziomu każdorazowo 143 szt. oraz materiałów na konferencję i seminarium do 
poziomu odpowiednio 60 i 35 osób (lub 83 osób, wliczając spotkania eksperckie), lub poprzez uwzględnienie w zapisach wniosku możliwości 
dystrybuowania ww. materiałów nie tylko uczestnikom konferencji, seminarium i spotkań. Jednocześnie podkreślić należy, że brak dokonania korekty 
w ww. zakresie powinien skutkować zakwestionowaniem przez Euroregion wydatków w części przewyższającej poziom wskazany powyżej na etapie 
rozliczania projektu.

Wszystkie dobrane do próby małe projekty zostały w obu stopniach oceny zweryfikowane z wynikiem pozytywnym. W konsekwencji wnioski projektowe zostały 
oficjalnie zarejestrowane w systemie (data rejestracji stanowi element numeru projektu) i skierowane do oceny jakości transgranicznej.

Ocena ta jest przeprowadzana przez ekspertów poprzez nadanie punktacji w siatce ocen zawierających pytania dotyczące jakości transgranicznej projektu.

Obie strony narodowe Euroregionu powołały po trzech ekspertów, a strona niemiecka -  dodatkowo dwóch zastępców.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że nazwisko jednego z ekspertów niemieckich zostało błędnie podane w Regulaminie pracy ekspertów oraz uchwale 
Zarządu Euroregionu Neissee.N/. z dnia 3.08.2016 r.
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Podmiot kontrolowany przedłożył - za wyjątkiem trzech (dwóch stałych członków oraz jednego zastępcy) - deklaracje bezstronności ekspertów. Na zadane przez 
zespół kontrolujący pytanie, w dniu 5.05.2017 r. Beneficjent odpowiedział, że osoby te nie złożyły deklaracji, w związku z czym ponowiono telefonicznie prośbę 
o ich odesłanie. Podkreślić należy, że wszystkie osoby, a zatem także te, które nie przedłożyły deklaracji bezstronności, zostały zaproszone do przeprowadzenia 
oceny jakości transgranicznej. Należy przedłożyć skany deklaracji bezstronności trzech ekspertów.

Jednocześnie należy zauważyć, że Euroregion nie był w posiadaniu przedmiotowych deklaracji w trakcie kontroli na miejscu, jak również po zakończeniu czynności 
kontrolnych przez Krajowego Kontrolera (na co wskazuje brak ich przekazania wraz z wyjaśnieniami w dniu 5.05.2017 r.), co rodzi domniemanie, że przekazując 
projekty pod obrady Komitetu Sterującego nie miał wiedzy odnośnie braku konfliktu interesów ekspertów. Należy wyjaśnić powyżej opisaną sytuację.

Ponadto, Euroregion przedłożył jedynie skany deklaracji dwóch innych ekspertów informując w wyjaśnieniach z 5.05.2017 r. o telefonicznym wezwaniu do złożenia 
oryginałów ww. dokumentów. W trakcie kolejnej kontroli projektu parasolowego zostanie dokonane porównanie okazanych dokumentów z ich oryginałami 
w siedzibie BSGPEN.

Dodać należy, że obowiązek złożenia przez ekspertów deklaracji bezstronności podkreślony został również w Ewaluacji (str. 96).

Zgodnie z procedurą oceny mikroprojektów, która stanowi załącznik do wniosku aplikacyjnego, oceny jakości transgranicznej małych projektów dokonuje sześciu 
ekspertów. Z kolei „Regulamin pracy ekspertów" w pkt. 7 stanowi, że w celu uzyskania miarodajnego wyniku oceny konieczne jest przeprowadzenie oceny przez 
minimum trzech ekspertów. Wszyscy eksperci mają możliwość oceny każdego małego projektu.

Na podstawie weryfikacji przeprowadzenia oceny jakości transgranicznej, dokonanej na przykładzie wybranych małych projektów, ustalono, że projekt przyjęty na 
posiedzeniu Komitetu Sterującego FMP w dniu 26.10.2016 r. oceniony został przez ekspertów poza modułem on-line, który ówcześnie jeszcze nie funkcjonował, 
w oparciu o siatkę ocen w formularzu excel. Z uwagi na przesyłanie ocen przez ekspertów pocztą elektroniczną, możliwe było personalne wskazanie oceniających 
(w tym przypadku oceny dokonało trzech polskich i jeden saksoński ekspert). Projekty poddane pod obrady na kolejnych Komitetach (w dniu 18.01.2017 r. oraz
15.03.2017 r.) ocenione zostały już w systemie on-line, a zespołowi kontrolującemu przedłożono dla projektu nr ERN-PL-17.01.04-099 oraz dla projektu nr ERN-PL- 
17.02.28-193 po pięć ocen jakości transgranicznej projektu, które nie zawierały danych ekspertów. W uzupełnieniu przedłożono wydruki z systemu on-line, 
zawierające przy każdej dokonanej ocenie punktowej numer ID.

W związku z powyższym zwrócono się z prośbą o wskazanie ekspertów odpowiedzialnych za dokonanie oceny udokumentowanej w ramach danej listy oraz daty 
dokonania każdej z ww. ocen oraz przedstawienie opisu sposobu identyfikowania osób odpowiedzialnych za daną weryfikację. W odpowiedzi na powyższe, 
Euroregion wyjaśnił, iż do wykonania oceny jakości transgranicznej uprawnionych jest sześcioro ekspertów oraz -  w przypadku zaistnienia potrzeby zastępstwa -  
osoby wyznaczone jako zastępcy. Mają oni przyznany przez administratora dostęp do systemu on-line TYP03 tajnym hasłem i nie sygnują swoich ocen żadnym 
podpisem. Jednocześnie, przekazano obowiązujące w systemie TYP03, numery ID ekspertów dokonujących oceny po stronie polskiej.

Na podstawie dokonanej weryfikacji print screenów z system on-line dot. podsumowania oceny jakości transgranicznej dla projektów nr ERN-PL-17.01.04-099 oraz 
nr ERN-PL-17.02.28-193 ustalono, iż każdorazowo trzy z pięciu ocen zostały przeprowadzone przez osoby, których numery ID są zgodne z numerami wskazanymi
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przez Euroregion jako numery ekspertów po stronie polskiej. Biorąc powyższe pod uwagę, dwie pozostałe oceny musiały zostać dokonane przez ekspertów po 
stronie niemieckiej, których ID nie zostały udostępnione zespołowi kontrolującemu.

Zespół kontrolujący potwierdził zatem na podstawie dobranej próby, że oceny dokonywał przynajmniej jeden ekspert z obu państw członkowskich. 
W ocenie zespołu kontrolującego przedmiotowa praktyka jest prawidłowa, przy czym powinna być ona kontynuowana oraz odzwierciedlona 
w dokumentach FMP.

Ponadto, zgodnie z ww. wyjaśnieniami z 5.05.2017 r., funkcjonalność systemu on-line nie pozwala na określenie daty dokonania przez ekspertów oceny, natomiast 
jest ona dokonywana najpóźniej pomiędzy 14. a 4. dniem przed posiedzeniem Komitetu Sterującego, co wynika z Regulaminu pracy ekspertów.

Małe projekty, które w trakcie oceny jakości transgranicznej uzyskają minimalną wymaganą liczbę punktów (na posiedzeniu w dniu 28.07.2016 r. Komitet Sterujący 
przyjął minimalną liczbę punktów wynoszącą 50), zostają umieszczone na liście rankingowej w kolejności od najwyższej liczby do najniższej i skierowane na 
posiedzenie KS FMP.

Wszystkie poddane weryfikacji małe projekty otrzymały powyżej minimalnej wymaganej liczby punktów.

Małe projekty są zatwierdzane do dofinansowania przez Komitet Sterujący Funduszem Małych Projektów (zwany dalej również: KS FMP, Komitetem).

W okresie poddanym kontroli odbyły się cztery posiedzenia KS FMP:

-  28.07.2016 r. -  posiedzenie konstytuujące, podczas którego nie przedstawiono małych projektów pod obrady Komitetu,

-  26.10.2016 r. -  pod obrady przedstawiono i do dofinansowania przyjęto jeden mały projekt polskiego wnioskodawcy,

-  18.01.2017 r. -  pod obrady przedstawiono i do dofinansowania przyjęto dwa małe projekty polskich wnioskodawców,

-  15.03.2017 r. -  pod obrady przedstawiono i do dofinansowania przyjęto piętnaście małych projektów polskich wnioskodawców.

Wszystkie poddane weryfikacji małe projekty zostały przyjęte do dofinansowania.

Przebieg i wynik obrad KS FMP dokumentowany jest w protokole z posiedzenia Komitetu, podpisywanym przez przewodniczącego KS FMP. 
W protokole dokumentowany jest m.in. przebieg dyskusji oraz wynik głosowań nad poszczególnymi małymi projektami.

Po podpisaniu Protokołu z posiedzenia Komitetu wnioskodawcy są informowani o podjętych przez Komitet decyzjach odnośnie projektów.

3. Wdrożenie i przeprowadzenie procedury skargowej dotyczącej wyboru mikroprojektów

Procedura skargowa uregulowana została w opisie stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu oraz w postanowieniach art. 8 „Procedura 
skargowa” Regulaminu Komitetu Sterującego Funduszem Małych Projektów. Beneficjent nie przedłożył Regulaminu Komisji Skargowej (o którym jest mowa
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w art. 8 ust. 4 Regulaminu KS FMP) informując, że jest on w trakcie opracowywania przez partnerów projektowych. W trakcie posiedzenia KS FMP w dniu
15.03.2017 r. przewodniczący KS poinformował o potrzebie zgłoszenia do kolejnego posiedzenia KS FMP kandydatów na członków Komisji skargowej.

Stosownie do regulacji zawartych w art. 8 Regulaminu KS FMP, złożone skargi są rozpatrywane przez Komisję skargową, powołaną na czas nieokreślony przez 
Komitet Sterujący.

Euroregion poinformował, że do dnia rozpoczęcia kontroli nie została złożona żadna skarga.

4. Proces podpisywania umów o dofinansowanie mikroprojektów i aneksów

O przyznaniu dofinansowania przez KS FMP Euroregion informował wnioskodawcę, a także zwracał się o przekazanie danych osób upoważnionych do podpisania 
umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z uregulowaniem zawartym w rozdz. V.1.7.4 „Kontraktacja mikroprojektów" Podręcznika Programu, co do zasady podpisanie umowy z mikrobeneficjentem 
nie trwa dłużej niż 1 miesiąc po decyzji KS FMP. W przypadku projektów nr ERN-PL.16.10.10-047 oraz nr ERN-PL-17.01.04-099 umowy zawarte zostały po upływie 
powyżej wskazanego terminu. Beneficjent uzasadnił przekroczenie terminu trwającymi pracami na treścią umowy. Obu mikrobeneficjentom umowy zostały 
przekazane niezwłocznie po zakończeniu prac nad ostatecznym kształtem.

W przypadku trzeciego kontrolowanego małego projektu (nr ERN-PL-17.02.28-193) umowa została zawarta przed upływem miesięcznego terminu.

W toku weryfikacji projektu nr ERN-PL-17.02.28-193 stwierdzono ponadto, że zgodnie z § 20 Statutu Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 
(Wnioskodawca) oraz danymi z KRS, oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, Tymczasem, wniosek 
projektowy oraz umowa o dofinansowanie projektu zostały podpisane jedynie przez Prezesa Zarządu Fundacji. Na etapie prowadzenia czynności kontrolnych 
zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie niespójności w ww. zakresie. W odpowiedzi, Euroregion poinformował, iż powyższe jest konsekwencją wskazania Pani Prezes, 
jako jedynej osoby podpisującej umowę ze strony Beneficjenta przez pracownika Fundacji, Pana Jakuba Sochonia (Członek Zarządu). Jednocześnie wyjaśniono, 
iż w dniu 28.04.2017 r. -tj. po skierowaniu przez Kontrolera zapytania dot. ww. rozbieżności - Pan Sochoń poinformował mailowo Euroregion o potrzebie uzupełnienia 
zapisów ww. umowy o drugą osobę podpisującą umowę -  Pana Wojciecha Brzezińskiego (Członek Zarządu). Dodatkowo, zdaniem Euroregionu, podjął on niezbędne 
działania zmierzające do tego, aby umowa o dofinansowanie zawierała właściwe zapisy i podpisy osób reprezentujących Beneficjenta.

Kontroler przyjmuje powyższe wyjaśnienia do wiadomości, uznając je jednakże za niemające wpływu na stwierdzony stan faktyczny tj. podpisanie umowy 
o dofinansowanie przez beneficjenta mikroprojektu w sposób niezgodny z postanowieniami Statutu Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz danymi 
z KRS. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa jako Beneficjent Wiodący projektu parasolowego -  zgodnie z §10 ust 2 umowy odpowiada za prawidłową 
realizację projektu parasolowego, w tym za prawidłowe funkcjonowanie FMP m.in. poprzez działania dot. organizacji i przeprowadzenia oceny mikroprojektów oraz 
podpisywania umów o dofinansowanie mikroprojektów. SGPEN zobligowany jest do podpisywania umów o dofinansowanie przez osoby do tego uprawnione 
z uwzględnieniem kwestii dot. obowiązującego sposobu reprezentacji danego mikrobeneficjenta w zakresie składanego oświadczenia woli w sprawach majątkowych. 
SGPEN nie powinno opierać się w powyższym zakresie jedynie na informacji przekazanej przez pracownika danego mikrobeneficjenta. Jednocześnie, Kontroler
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przyjmuje za właściwe podjęte przez SGPEN czynności naprawcze zmierzające do uzupełnienia podpisu drugiego Członka Zarządu Fundacji w ramach umowy
0 dofinansowanie. Należy przedłożyć Kontrolerowi skan umowy o dofinansowanie przedmiotowego mikroprojektu po dokonaniu uzupełnienia 
w ww. zakresie. W trakcie kolejnej kontroli projektu parasolowego zostanie dokonane porównanie przekazanego dokumentu z jego oryginałem. Ponadto, 
weryfikowanie ww. kwestii powinno następować już na etapie dokonywania przez SGPEN oceny formalnej złożonego wniosku o dofinansowanie 
(tj. w ramach odpowiedzi na pytanie nr 3 z listy sprawdzającej o treści: „Czy wniosek został podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
instytucji wnioskodawcy FMP?”).

W przypadku małych projektów objętych próbą nie zawierano aneksów do umów o dofinansowanie.

5. Zapewnienie prawidłowości i kwalifikowalności wydatków przedstawianych do refundacji lub rozliczenia w ramach projektu parasolowego

Do dnia rozpoczęcia kontroli zatwierdzone zostały przez Krajowego Kontrolera dwa częściowe Wnioski o płatność, w których ujęto wydatki zaplanowane w zadaniach
1 „Przygotowanie projektu parasolowego" oraz 2 „Zarządzanie projektem parasolowym FMP".

W toku kontroli na miejscu przeprowadzono kontrolę wybranej próby wydatków (opis w części 1. Informacje wstępne).

Kontroli podlegał m.in. wydatek objęty poleceniem wyjazdu służbowego nr 139/15 dot. udziału w dniu 15.10.2015 r. w Konferencji inaugurującej Program Współpracy 
Transgranicznej Interreg PL-SN w Kliczkowie. W trakcie czynności kontrolnych na miejscu poproszono Beneficjenta o uzasadnienie celowości i zasadności dla 
realizacji kontrolowanego projektu parasolowego uczestniczenia w konferencji pracownika Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu, który jest członkiem 
Zespołu Programów Polsko-Czeskich i nie jest uwzględniony jako personel projektu parasolowego. Zgodnie z argumentacją przedstawioną zespołowi 
kontrolującemu (przekazane w dniu 5.05.2017 r. drogą mailową odpowiedzi na pytania zadanie w trakcie czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta), w czasie 
gdy odbywała się ww. konferencja, pracownik projektu parasolowego (kierownik Programów Polsko-Niemieckich) wykonywał zadania zmierzające do terminowego 
złożenia wniosku na projekt parasolowy, w związku z czym nie było możliwości, aby wziął on udział w tym wydarzeniu -  zdaniem Beneficjenta -  istotnego dla 
prawidłowej realizacji projektu parasolowego. Jednocześnie podkreślono, że uczestnictwo w konferencji osoby, która nie stanowi personelu projektu parasolowego, 
jest zgodne z założeniami budżetu projektu, w którym -  w ramach kosztów przygotowawczych -  zaplanowano także podróże służbowe innych pracowników Partnera 
Wiodącego.

Zaznaczyć należy, że zgodnie z zakresem obowiązków pracownika z dnia 01.10.2015 r. wykonuje on zadania dotyczące pełnienia funkcji Koordynatora Programów 
Transgranicznych w Euroregionie Nysa z przypisaniem do Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 w wymiarze 1 etatu.

Jednocześnie, zaznaczyć należy, iż w ww. konferencji -  zgodnie z przedłożoną listą obecności -  udział wziął Dyrektor BSGPEN, Pan Andrzej Jankowski, który m.in. 
na mocy uchwały nr 2/XXXIII/96 Konwentu SGPEN z dnia 18.03.1996 r. został upoważniony do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. Ponadto, zgodnie 
z przedłożonym przez podmiot kontrolowany programem konferencji, przedstawiciele SGPEN nie brali udziału w przedmiotowym wydarzeniu w roli prelegentów. 
Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Kontrolera, obecność drugiego pracownika Euroregionu w przedmiotowym wydarzeniu nie była niezbędna. 
W związku z powyższym nie została zachowana zasada niezbędności wydatku do realizacji projektu oraz osiągnięcia celów projektu (zasady
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kwalifikowalności wskazane w rozdz. VIII.1.3 „Zasady ogólne kwalifikowalności” oraz rozdz. VIII.1.5 „Kategorie wydatków kwalifikowalnych, lit. C „Koszty 
podróży i zakwaterowania” Podręcznika Programu Współpracy INTERREG Polska -  Saksonia 2014-2020). W konsekwencji wydatek przedstawiony do 
rozliczenia w ramach delegacji nr 139/15 należy uznać za niecelowy, a tym samym nieprawidłowy.

Całkowita kwota wydatku wynosi 117,02 zł, tj. 26,94 eur wg kursu obowiązującego dla wydatków ujętych w częściowym Wniosku o płatność 
nr PLSN.04.01.00-02-0003/15-001-07-P01 (4,3436), a do refundacji przedstawiono koszt związany z przedmiotowym poleceniem wyjazdu służbowego 
w wysokości 1,34 eur, co wynika z wyczerpania limitu danej kategorii kosztów. Ze względu na zatwierdzenie 1. całościowego Wniosku o płatność 
nr PLSN.04.01.00-02-0003/15-001-02 oraz dokonanie refundacji środków EFRR, powyższy wydatek w wysokości 1,14 eur (wartość dofinansowania) będzie 
podlegał procedurze zwrotu.

W przypadku pozostałych skontrolowanych wydatków nie stwierdzono naruszenia zasad kwalifikowalności.

Zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 4 lit. b umowy partnerskiej w ramach Programu Współpracy Interreg Polska -  Saksonia 2014 -  2020 na realizację Projektu 
Parasolowego nr PLSN.04.01.00.-02-0003, zawartej pomiędzy SGPEN a Euroregionem Neisse e.V. w dniu 27.10.2016 r., Beneficjent Wiodący przekazuje 
odpowiednie części dofinansowania w ciągu 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności dofinansowania na rachunku Beneficjenta Wiodącego (zgodnie 
z postanowieniem § 8 ust. 1 ww. umowy -  w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania dofinansowania od IZ). Kwota EFRR, dotycząca zatwierdzonego 
1. całościowego Wniosku płatność w wysokości 151.815,07 eur wpłynęła na konto podmiotu kontrolowanego w dniu 11.01.2017 r. W dniu 18.01.2017 r. Partner 
Wiodący przekazał partnerowi projektu kwotę 110.948,68 eur, tj. o 0,08 eur więcej niż należne było partnerowi (co wynika z porównania kwoty, która 
przesłana została na konto Partnera wiodącego oraz kwoty EFRR zatwierdzonej dla Partnera Wiodącego). Należy przekazać kolejną płatność środków 
dofinansowania w wysokości pomniejszonej o ww. nadpłatę.

6. Wypełnianie obowiązków z zakresu informacji i promocji

Zespół kontrolujący potwierdził, że Beneficjent umieścił plakat (minimalny rozmiar A3) z informacjami na temat projektu oraz otrzymanego wsparcia finansowego 
z Unii Europejskiej w miejscu łatwo widocznym w siedzibie BSGPEN. Nabyte w ramach projektu materiały informacyjno-promocyjne i sprzęt zostały prawidłowo 
oznakowane (weryfikacja na podstawie próby wydatków).

Beneficjent poinformował opinię publiczną o realizacji projektu parasolowego na swojej stronie internetowej http://www.euroregion-nysa.eu/program-interreg-polska- 
saksonia-20142020.

7. Wypełnianie obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów

Dokumentacja dotycząca projektu parasolowego (zarówno małych projektów jak i kosztów przygotowawczych/zarządzania FMP) wgrana jest do systemów 
informatycznych SL2014 oraz TYP03, a w wersjach papierowych - przechowywana jest w siedzibie BSGPEN.
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Podsumowanie ustaleń:

Kontroler Krajowy stwierdzi) poprawność realizowanych działań przez Beneficjenta projektu parasolowego w obszarach objętych kontrolą, za wyjątkiem wskazanych 
w pkt 9 niniejszej Informacji pokontrolnej uchybień/nieprawidłowości.

9

Stwierdzone
uchybienia/nieprawidłowo
ści

Stwierdzono następujące uchybienia/nieprawidłowości:

-  nieprawidłowe poniesienie wydatku w wysokości 1,34 eur (w tym EFRR: 1,14 eur) na podstawie polecenia wyjazdu służbowego 
nr 139/15,

-  przekazanie środków dofinansowania Partnerowi projektu parasolowego w wysokości zawyżonej o 0,08 eur,

-  brak udostępnienia Przewodnika dla Funduszu Małych Projektów,

-  rozbieżność opisanych w Przewodniku FMP procedur ze stosowaną praktyką składania wniosków on-line już przed fazą 
konsultacji oraz w czasie jej prowadzenia,

-  brak przeprowadzania pierwszego stopnia oceny (formalnej) oraz drugiego stopnia oceny (merytorycznej) z zachowaniem 
zasady „dwóch par oczu”,

-  brak przedłożenia deklaracji wszystkich ekspertów,

-  w jednym przypadku -  brak podpisów wszystkich osób upoważnionych ze strony wnioskodawcy/beneficjenta małego projektu 
składanych dokumentów,

-  w jednym przypadku -  brak zgodności założeń planu kosztów dla mikroprojektu z danymi zawartymi w pozostałych pozycjach 
wniosku aplikacyjnego.

10

Zalecenia pokontrolne/ 

Rekomendacje

Kontroler zaleca, co następuje:

1. Należy przekazać kolejną płatność środków dofinansowania Partnerowi projektu parasolowego w wysokości pomniejszonej 
o 0,08 eur.

2. Należy przedłożyć skany deklaracji bezstronności trzech ekspertów, nie okazanych w trakcie czynności kontrolnych oraz złożyć 
wyjaśnienie odnośnie zapewnienia braku konfliktu interesów ekspertów, których deklaracje nie zostały okazane.
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3. Projekt nr ERN-PL-17.02.28-193 - należy przedłożyć Kontrolerowi skan umowy o dofinansowanie po dokonaniu uzupełnienia 
drugiego wymaganego podpisu mikrobeneficjenta.

Zalecenia nr 2 i 3 należy wykonać w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania ostatecznej Informacji pokontrolnej.

Kontroler rekomenduje, co następuje:

1. Rekomenduje się -  zgodnie z postanowieniem zawartym w Podręczniku Programu -  opublikowanie Przewodnika dla Funduszu 
Małych Projektów. Przewodnik powinien zawierać aktualne i zgodne z nadrzędnymi dokumentami Programu uregulowania, co 
implikuje również konieczność jego bieżącego dostosowywania do zmienianych procedur i zasad. Jednocześnie, dostępne dla 
wnioskodawców/beneficjentów powinny być wszystkie archiwalne wersje dokumentu z zaznaczeniem okresów obowiązywania.

2. Rekomenduje się zaktualizowanie treści Przewodnika FMP w zakresie stosowanej praktyki składania wniosków on-line już przed 
fazą konsultacji oraz w czasie jej prowadzenia.

3. Rekomenduje się wprowadzenie zasady „dwóch par oczu" w pierwszym stopniu oceny (formalnej) oraz drugim stopniu oceny 
(merytorycznej).

4. Rekomenduje się kontynuowanie oraz odzwierciedlenie w dokumentach FMP przyjętej praktyki dokonywania oceny wniosków 
aplikacyjnych przez ekspertów z obu państw członkowskich.

5. Rekomenduje się zapewnienie, aby składane przez wnioskodawców/beneficjentów dokumenty -  w szczególności umowy 
o dofinansowanie -  opatrzone były wymaganymi podpisami osób upoważnionych.

6. Projekt nr ERN-PL-17.02.28-193 - rekomenduje się ujednolicenie założeń planu kosztów dla mikroprojektu z danymi zawartymi 
w pozostałych pozycjach wniosku aplikacyjnego.

W odniesieniu do nieprawidłowo poniesionego wydatku w wysokości 1,34 eur (w tym EFRR: 1,14 eur) dot. na podstawie polecenia 
wyjazdu służbowego nr 139/15, Kontroler Krajowy podejmie działania zmierzające do odzyskania kwoty dofinansowania.

11

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

-  pismo zawiadamiające o kontroli na miejscu,

-  upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,

-  listy sprawdzające (w dokumentacji Kontrolera),
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-  kserokopie i skany dokumentów dotyczących kontrolowanych mikroprojektów (w dokumentacji Kontrolera) i in.

12

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:
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Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK oraz miejsce i data
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Wnioski o dofinansowanie poddane weryfikacji procesu naboru, oceny i wyboru mikroprojektów do dofinan
sowania, wdrożenia i przeprowadzenia procedury skargowej dotyczącej wyboru mikroprojektów oraz procesu 
przygotowania dokumentacji do podpisywania umów/aneksów do umów o dofinansowanie

Nazwa projektu Bezimienni 
bohaterowie -  
lokalna historia 
Zgorzelca i 
Gorlitz

Rowerem 
przez Powiat 
Żarski

Bieniów - 
Rietschen - Sagar 
-  razem chronimy 
dziedzictwo 
kulturowe na 
pograniczu pol
sko-niemieckim

III Międzynaro
dowy Bieg 
Strażaka

The Show / 
wzloty, upad
ki, rozterki i 
zagadki / 
Polsko Nie
mieckie 
warsztaty 
artystyczne

Numer projektu ERN-PL-
17.02.28-193

ERN-PL-
16.10.10-047

ERN-PL-17.01.04-
099

ERN-PL-199 ERN-Pl-061

Wnioskodawca/Beneficjent Fundacja Cen
trum Wspiera
nia Przedsię
biorczości

Fundacja 
NATURA 
POLSKA w 
Żarach

Fundacja NATU
RA POLSKA w 
Żarach

Klub Biegacza 
Bolesławiec

Jeleniogór
skie Centrum 
Kultury

Data przekazania wniosków do fazy 
konsultacji

14.02.2017,
18.02.2017,
22.02.2017, 
26.02.2017

27.09.2016,
03.10.2016, 
08.10.2016 
(data widnieją
ca na potwier
dzeniu wphywu 
-10.10.2016 
zgodnie z wyja
śnieniami Euro
regionu wynika 
z problemów 
technicznych z 
serwerem)

21.11.2016,
29.11.2016,
08.12.2016, 
13.12.2016, 
19.12.2016

21.02.2017 03.10.2016

Data wysłania uwag (faza konsultacji) 16.02.2017,
20.02.2017, 
22.02.2017

29.09.2016,
06.10.2016

24.11.2016,
05.12.2016,
07.12.2016,
09.12.2016, 
16.12.2016

22.02.2017 06.10.2016

Data poinformowania wnioskodawcy o 
zakończeniu fazy konsultacji

27.02.2017 08.10.2016 21.12.2016 nd nd

Data podpisania listy z oceny formal
nej

28.02.2017 10.10.2016 04.01.2017 nd nd

Data podpisania listy z oceny meryto
rycznej

28.02.2017 10.10.2016 04.01.2017 nd nd

Data poinformowania wnioskodawcy o 
wyniku oceny formalnej i merytorycz
nej

28.02.2017 10.10.2016 04.01.2017 nd nd

Data oficjalnej rejestracji wniosku 28.02.2017 10.10.2016 04.01.2017 nd nd

Data złożenia odwołania od decyzji o 
niespełnieniu wymogów kwalifikowal- 
ności

nd nd nd nd nd

Data przekazania wnioskodawcy decy
zji dot. odwołania niespełnieniu wy
mogów kwalifikowalności

nd nd nd nd nd

Data podpisania przez ekspertów 
„Oświadczenia o bezstronności i pouf
ności eksperta dla FMP"

10.10.2016 
[brak pełnych 
danych]

10.10.2016 
[brak pełnych 
danych]

10.10.2016 
[brak pełnych 
danych]

nd nd

Data przeprowadzenia oceny jakości 
transgranicznej przez ekspertów

brak danych brak danych brak danych nd nd



Wnioski o dofinansowanie poddane weryfikacji procesu naboru, oceny i wyboru mikroprojektów do dofinan
sowania, wdrożenia i przeprowadzenia procedury skargowej dotyczącej wyboru mikroprojektów oraz procesu 
przygotowania dokumentacji do podpisywania umów/aneksów do umów o dofinansowanie

Nazwa projektu Bezimienni 
bohaterowie -  
lokalna historia 
Zgorzelca i 
Gorlitz

Rowerem 
przez Powiat 
Żarski

Bieniów - 
Rietschen - Sagar 
— razem chronimy 
dziedzictwo 
kulturowe na 
pograniczu pol
sko-niemieckim

III Międzynaro
dowy Bieg 
Strażaka

The Show / 
wzloty, upad
ki, rozterki i 
zagadki / 
Polsko Nie
mieckie 
warsztaty 
artystyczne

Numer projektu ERN-PL-
17.02.28-193

ERN-PL-
16.10.10-047

ERN-PL-17,01.04- 
099

ERN-PL-199 ERN-PL-061

W nioskodawca/Beneficjent Fundacja Cen
trum Wspiera
nia Przedsię
biorczości

Fundacja 
NATURA 
POLSKA w 
Żarach

Fundacja NATU
RA POLSKA w 
Żarach

Klub Biegacza 
Bolesławiec

Jeleniogór
skie Centrum 
Kultury

Średnia liczba punktów przyznanych 
przez ekspertów

87,60 76,00 75,80 nd nd

Data złożenia odwołania od decyzji o 
negatywnej ocenie jakości

nd nd nd nd nd

Data przekazania wnioskodawcy decy
zji dot. odwołania od negatywnej 
oceny jakości

nd nd nd nd nd

Data posiedzenia EKS 15.03.2017 26.10.2016 18.01.2017 nd nd
Decyzja EKS Pozytywna Pozytywna Pozytywna nd nd
Data powiadomienia o decyzji EKS 16.03.2017 27.10.2016 19.01.2017 nd nd
Data ustosunkowania się do decyzji 
EKS (zgoda na spełnienie postawio
nych warunków)

nd nd nd nd nd

Data złożenia odwołania od decyzji 
EKS

nd nd nd nd nd

Data przekazania wnioskodawcy decy
zji dot. odwołania od decyzji EKS

nd nd nd nd nd

Data podpisania umowy przez Eurore
gion

30.03.2017 30.03.2017 30.03.2017 nd nd

Przekazanie umowy do Beneficjenta 
do podpisu

03.04.2017 13.03.2017
03.04.2017 
(odesłanie 1 
egzemplarza)

13.03.2017
03.04.2017 
(odesłanie 1 
egzemplarza)

nd nd

Data podpisania umowy przez Benefi
cjenta

07.04.2017 20.03.2017 20.03.2017 nd nd

Data rejestracji wniosku o aneks nd nd nd nd nd
Data zawarcia aneksu przez Eurore
gion

nd nd nd nd nd

Data zawarcia aneksu przez Benefi
cjenta

nd nd nd nd nd


