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Nazwa jednostki 
kontrolowane]

Adres jednostki 
kontrolowanej

IN FORM AC JA- P0 KO'N.TRO LN A Z KONTROLI NR 4

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra

_  RPU/270172/2017 P 
Data:2017-11-02
Dolnośląski 'Jr2 3 d UcjewódZM 
ue Wrocławiu — Kancelaria

Nazwa i numer projektu nr PLSN.03.01.00-02-0032/16 pn.: „Orientacja zawodowa bez granic’:

Termin kontroli 28.09.2017 r. ~ 12.10.2017 r.

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 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),

§ 13 umowy o dofinansowanie projektu nr PLSN.03.01.00-02-0032/16-00.

Członkowie zespołu 
kontrolującego

Katarzyna Szczepańska -  inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu - kierownik zespołu kontrolującego

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

Zakres kontroli Kontrola projektu nr PLSN.03.01.00-02-0032/16 pn.: „Orientacja zawodowa bez granic”, w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym 
zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

USTALENIA Z KONTROLI

Zgodnie z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi metodyki doboru próby wydatków do kontroli na miejscu realizacji projektu wskazanymi w Instrukcji Wykonawczej 
Krajowego Kontrolera (KK), wybrano do próby do weryfikacji administracyjnej następujące wydatki:

W zakresie Wniosku o płatność nr PLSN.03.01.00-02-0032/16-001-04-P01, obejmującego okres rozliczeniowy od 01.07.2016 r. do 31,12.2016 r.:
1) Poz. 103

[Delegacja 48/2016; konferencja w Saksonii dn. 27.09.2016 __________ - -  ~~~; 1,59 EUR]

2) Poz. 104

[Delegacja 49/2016; konferencja w Saksonii dn. 27.09.2016  i 1,59 EUR]

3) Poz. 32

[Faktura VAT F/1492/2016; projekt ulotki; 111,46 EUR]
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4} Poz. 33

[Faktura VAT F/1492/2016; druk ulotki nakład 5000 sztuk; 599,10 EUR]

5) Poz. 49

[Faktura VAT 230/2016; przewóz uczniów - warsztaty orientacji zawodowej 24-28.10.2016; 667,95 EUR]

6) Poz. 53

[Rachunek z dnia 04.11.2016; opiekun uczniów podczas warsztatów orientacji zawodowej w Saksonii w dn. 24-28.10.2016

7) Poz. 60

[Rachunek z dnia 03.11.2016; opiekun uczniów podczas warsztatów orientacji zawodowej w Saksonii w dn. 24-28.10.2016

8) Poz. 61

[Rachunek z dnia 08.11.2016; opiekun uczniów podczas warsztatów orientacji zawodowej w Saksonii w dn. 24-28.10.2016

9) Poz. 62

[Rachunek z dnia 3.11.2016; prowadzenie kursu języka niemieckiego dla uczniów -2 grupy po 15 osób*20h i >; 996,81 EUR]

W zakresie Wniosku o płatność nr PLSN.03.01.00-02-0032/16-002-03-P01, obejmującego okres rozliczeniowy od 01.07.2017 r. do 31.03.2017 r.;
10) Poz. 36

[Lista Płac ORIE1/03/2017/E; wynagrodzenie brutto koordynator projektu j U J U U ^ ^  532,76 EUR]

11) Poz. 37

[Lista Płac ORIE1/03/2017/E; składki ZUS koordynator projektt M  104,69 EUR]

12) Poz. 38

[Lista Płac ORIE1/03/2017/E; wynagrodzenie brutto administrator projektu l | 532,76 EUR]

13) Poz. 39

[Lista Płac ORSE1/03/2017/E; składki ZUS administrator projektuj  . 104,69 EUR]

14) Poz. 40

[Lista Płac ORIE1/03/2017/E; wynagrodzenie brutto menadżer finansowyl________________| 532,76 EUR]

15) Poz. 41

[Lista Płac ORIE1/03/2017/E; składki ZUS menari?er finansflwvM M M M t  104,69 EUR]

Kontrola archiwizacji została dokonana na próbie wydatków zweryfikowanych przez KK na etapie weryfikacji administracyjnych Wniosków o płatność nr

| ; 362,47 EUR] 

J ;  376,07 EUR]

385,13 EUR]
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PLSN.03.01.00-02-0032/16-001-04-P01 oraz PLSN.03.01.00-02-0032/16-002-03-P01 i objęła następujące dowody księgowe: 

1) Faktura nr FV/28/16,

2} Faktura zaliczkowa nr 1/10/2016,

3) Faktura końcowa nr 351/10/2016,

4} Delegacja nr 22/2017,

5) Rachunek z dnia 15.03.2017,

6) Rachunek z dnia 16.03.2017 r.

Kontrola działań zaplanowanych w projekcie:

Prawidłowo -  bez uchybień.

Kontroia osiągnięcia wskaźników:

Prawidłowo -  bez uchybień.

Kontrola ewidencji księgowej:

Prawidłowo -  bez uchybień.

Wydatki dot. kategorii -  KOSZTY PERSONELU:

Prawidłowo -  bez uchybień.

Wydatki d o t  kategorii -  WYDATKI BIUROWE i ADMINISTRACYJNE:

Prawidłowo -  bez uchybień.

Wydatki dot. kategorii -  KOSZTY PODRÓŻY i ZAKWATEROWANIA:

Prawidłowo -  bez uchybień.

Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH:

W toku prowadzonej równolegle do weryfikacji administracyjnej Wniosku nr PLSN.03.01.00-02-0032/16-003-07-P01 kontroli w zakresie zgodności z zasadą 
konkurencyjności dotyczącej zamówienia pn.: Opiekun uczniów podczas warsztatów orientacji zawodowej w Saksonii w ramach projektu,,Orientacja zawodowa bez 
granic" KK stwierdził naruszenie § 2 pkt 3 ppkt 2) lit. b) Umowy o dofinansowanie nr PLSN.03.01.00-02-0032/16-00 zawartej w dniu 22.11.2016 r. w związku 
z niewypełnieniem przez Beneficjenta obowiązku zawartego w pkt 6) Podrozdziału Vlil.2.2.2 Podręcznika Programu Współpracy Interreg Poiska-Saksonia 2014-2020. 
W związku z powyższym, KK - zgodnie z art. 24 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 2, § 5 ust. 1 pkt 2, § 7 rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych

Ustalenia w  zakresie każdego z badanych obszarów:
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z udzielaniem zamówień {Dz. U. z 2017 r. poz. 615) -  zakwalifikował wydatki wynikające z zawartych umów zleceń, do pomniejszenia o kwotę wydatków poniesionych - 
nieprawidłowo przy zastosowaniu stawki procentowej 10% (Załącznik Rozporządzenia „Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych 
i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych", pkt 12).

W związku z ustaleniami dokonanymi w ramach Wniosku o płatność PLSN.03.01.00-02-0032/16-003-07-P01 KK zweryfikował wydatki poświadczone w ramach 
wcześniejszych Wniosków o płatność nr 1 i 2 pod kątem występowania wydatków nieprawidłowych analogicznych do stwierdzonych.

W konsekwencji, za nieprawidłowe uznano wydatki uprzednio poświadczone przez KK, w tym:

W ramach Wniosku o płatność nr PLSN.03.01.00-02-0032/16-001-04-P01, w łącznej wysokości 112,37 EUR:

Poz. 59 -  36,25 EUR

Poz. 60-37,61 EUR

Poz. 61 -  38,51 EUR

W ramach Wniosku o płatność nr PLSN.03.01.00-02-0032/16-002-03-P01, w łącznej wysokości 106,56 EUR:

Poz. 2 4 -35 ,52  EUR 

Poz. 2 5 -35 ,52  EUR 

Poz. 2 6 -35 ,52  EUR

W związku ze stwierdzeniem wydatków nieprawidłowych w poświadczonych przez KK Wnioskach o płatność nr 1 i 2 KK zastosuje procedurę wskazaną w pkt 5 -  
Nieprawidłowości/ustalenie nieprawidłowości Wspólnych standardów kontroli dla Kontrolerów z a rt 23 Rozporządzenia (UE) Nr 1299/2013 (wersja 1) z dnia 9 sierpnia 
2017 r., zgodnie z którą cyt.: „jeżeli Kontroler w ramach czynności kontrolnych dokona post factum pewnych ustaleń dotyczących wcześniej potwierdzonego wydatku, 
to ma on niezwłocznie powiadomić IZ drogą elektroniczną w postaci skanu dokumentu zawierającego informację o tym ustaleniu”. W tym celu KK przekaże Instytucji 
Zarządzającej wersję zeskanowaną „Notatki o poświadczonych wydatkach nieprawidłowych“ (załącznik nr 4) oraz powiadomi instytucję Krajową i Wspólny Sekretariat.

Łączna kwota podlegająca procedurze odzyskiwania: 186,08 EUR [95,51 EUR + 90,57 EUR].

W dniu 18.10.2017 r. Beneficjent złożył zastrzeżenia do wyniku weryfikacji administracyjnej, które w chwili obecnej sa rozpatrywane przez KK. Zgodnie z wytycznymi 
programowymi, po rozpatrzeniu zastrzeżeń w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich otrzymania. KK przekaże Beneficjentowi stanowisko wobec zgłoszonych 
zastrzeżeń lub uzasadnienie odmowy skorygowania ustaleń.

Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji:

Prawidłowo -  bez uchybień.

Kontrola wypełniania przez Beneficjenta Wiodącego obowiązków zgodnie z art. 13 ust. 2 i 3 rozporządzenial299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”:

Prawidłowo -  bez uchybień.

Kontrola zachowania zasady konkurencyjności:

Zespół kontrolujący dokonał kontroli w zakresie zgodności z zasadą konkurencyjności dotyczącej zamówienia pn.: Świadczenie usługi transportowej dla uczestników
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projektu Orientacia zawodowa bez aranic”. KK zakończył przedmiotowa kontrole z wynikiem D0zvtvwnvm. z zastrzeżeniem opisanych poniżei ustaleń:

1) W  toku czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu Zespół Kontrolujący zwrócił się z wnioskiem o złożenie wyjaśnień w zakresie szacowania wartości 
przedmiotowego zamówienia. Brak jest dokumentów dotyczących szacowania wartości, natomiast z zawartej umowy z wykonawcą wynika, że szacunkowa 
wartość zamówienia nie przekracza 50.000 zł netto. Ponadto, przyjmując średnią wartość ceny za 1 km w oparciu o złożone oferty, również szacunkowa wartość 
zamówienia jest niższa od progu zobowiązującego do zastosowania zasady konkurencyjności. W związku z powyższym, Zespół Kontrolujący zwrócił się z prośbą 
o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający uznał konieczność zastosowania w omawianym przypadku procedury udzielenia zamówienia w trybie zasady 
konkurencyjności.

W odpowiedzi, Beneficjent wyjaśnił, iż przed przystąpieniem do procedury Zamawiający ustalił szacunkowy pułap zamówienia celem zastosowania 
odpowiedniego trybu postępowania. KARR S.A. dokonał rozeznania rynku drogą telefoniczną i posiadał rozeznanie w zakresie wysokości podobnych usług na 
terenie województwa dolnośląskiego na podstawie własnego doświadczenia, organizując wcześniej podobne wyjazdy. Na etapie planowania budżetu nie był 
jeszcze znany ostateczny zakres świadczonych usług w zakresie transportu. Nie znano dokładnych miejsc odbywania się warsztatów. Warsztaty obejmują 
również czas wolny, którego plan również na tym etapie nie był znany. Były brane pod uwagę dalsze lokalizacje. Z szacunków wynikało, że kwota może 
przekroczyć próg 50 000 zł netto, w związku z czym zastosowano procedurę udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Z wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta w zakresie szacowania wartości zamówienia [depesza wewnętrzna z dnia 17.10.2017 r.] nie wynika, że Zamawiający 
udokumentował dokonanie szacowania wartości zamówienia. Jednocześnie Beneficjent nie przedłożył dokumentacji potwierdzającej dokonanie szacowania 
wartości zamówienia (np. notatki służbowej).

W związku z Dowyższym. stwierdzić należy, że Zamawiaiacy naruszył zasadę określona w pkt 10) Podrozdziału VIIL2.2.1 Podręcznika Proaramu, zaodnie z która
cyt: .szacowanie wartości zamówienia (...) iest dokumentowane w sposób zaoewniaiacv właściwa ścieżke audytu”. Powyższe naruszenie ma charakter formalny
i nie woływa na ocene Dostępowania.

2) Poza powyższym, Zamawiający zastosował jako jedyne kryterium oceny ofert cenę.

Należy zwrócić uwaae. iż zaodnie z wymoaami wskazanymi w Podrozdziale VIII.2.2.2 pkt 7) lit e) Podręcznika Proaramu Współpracy INTERREG Polska-
Saksonia 2014-2020 kn/teria oceny ofert „powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny również inne wymagania odnoszące sie do 
przedmiotu zamówienia, takie jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania 
zamówienia oraz koszty eksploatacji” .

Stwierdzone
uchybienia/nieprawidłowo
ŚC!

W zakresie kontroli zgodności z zasadą konkurencyjności dotyczącej zamówienia pn.: Świadczenie usługi transportowej dla 
uczestników Drotektu ..Orientacia zawodowa bez aranic” stwierdzono naruszenie zasady określonej w okt 10) Podrozdziału 
VIH.2.2.1 Podręcznika Proqramu, zaodnie z która cyt.: „szacowanie wartości zamówienia (...) iest dokumentowane w sposób
zapewniający właściwą ścieżkę audytu”.

Niemniej jednak, powyższe naruszenie ma charakter formalny i nie wpływa na ocenę postępowania.

Ponadto, patrz uwaga powyżej w części dotyczącej obszaru: Wydatki dot. kategorii - KOSZTY EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH i 
KOSZTY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH, w zakresie wydatków nieprawidłowych uprzednio zatwierdzonych przez KK.

is f ® Zalecenia pokontrolne Brak zaleceń.

11 .
; ' 0 •

Załączniki do informacji Protokół z oględzin z dnia 12.10.2017 r.
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Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego:

Katarzyna Szczepańska -  kierownik zespołu kontrolującego W
¿S.l o. ZO! ']■

Agnieszka Parkiina-Janowska -  członek zespołu kontrolującego WOJEW0DZK4

¿ r i o - u M  ( W V / t j - /
,,i mieszka ParklinfrJsmowstia

Podpis Dyrektora/Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej do podpisywania informacji pokontrolnej u KK1 oraz miejsce i data

  ------1 up. WOJEWODY 00b̂ 0§lĄSK4E6Q ■------------------------

DATA:

/ • r  „ -- A.r,

^r*B tf0R W Y D Z iA Łtl 
O r g a n i z a c j i  î R a c v » o ju

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

I i #

DATA: .r-i, /to. u > /r4  r .

PREZES,. ZA R ZĄ D U
p i ć , / '

Pio '¡¡t/M isdz ińs k  i

i  AMOiSTIi ?
r id

1 Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego
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