
Uchwała Nr 1456/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 grudnia 2011 roku 
 
w sprawie: wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów Priorytetu VII 
Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013, realizowanych w 2012r. 
 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 26 ust. 1 pkt 5  
w związku z art. 25 pkt 1 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

1. Postanawia się  przyznać dofinansowanie dla projektów Priorytetu VII Pomoc Techniczna  
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
realizowanych w 2012 roku, wymienionych w ust. 2. 

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy następujących projektów: 
a) Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012r.; 
b) Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO 

w 2012r.; 
c) Ocena i ewaluacja WRPO w 2012r.; 
d) Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012r.; 
e) Koszty związane z oceną projektów w 2012r.; 
f) Koszty kontroli projektów WRPO w 2012r.; 
g) Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu 

Monitorującego WRPO w 2012r.; 
h) Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych  

w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2012r.; 
i) Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012r. 

3. Szczegółowy zakres i sposób wykonania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, dla 
projektów wskazanych w ust. 2, lit. a – i), określony zostaje w decyzjach o przyznaniu 
dofinansowania, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
z up. Marszałka Województwa 

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 1456/2011 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22 grudnia 2011 roku 
 
 
w sprawie: wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów Priorytetu VII 
Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013, realizowanych w 2012r. 
 
 
Zgodnie z : 
 

1. Uchwałą Nr 1409/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 
2011r. w sprawie zatwierdzenia „Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII - 
Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013  za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.”; 

2. Instrukcją Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym 
Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, przyjętą uchwałą nr 1401/2008 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego w dniu 05 czerwca 2008r. ze zmianami. 

 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdza projekty własne z zakresu Pomocy 
Technicznej WRPO wydając decyzję o przyznaniu dofinansowania w formie uchwały. 
 
Przedmiotowa decyzja jest niezbędna do dokonywania płatności ze środków dotacji celowej  
z wyodrębnionego rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej WRPO. 
 
Po wydaniu decyzji zostanie jej nadany numer, zgodnie z Krajowym Systemem 
Informatycznym KSI (SIMIK 07-13), który pozwoli na uruchomienie procedury realizacji 
płatności. 
 
W ramach projektów własnych Pomocy Technicznej WRPO płatność będzie dokonywana 
przez Departament Administracyjny. 
 
W 2012 roku realizowanych będzie 9 projektów w ramach Priorytetu VII – Pomoc 
Techniczna. 
 
W związku z powyższym wydanie przedmiotowych decyzji jest w pełni uzasadnione. 
 

Leszek Wojtasiak 
Wicemarszałek 
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Instytucja Zarządzająca 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 

Poznań, dnia 22 grudnia 2011r.                        

Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-007/11-00 z dnia 22  grudnia 2011r. 

o przyznaniu dofinansowania dla Projektu:  
 

Ocena i ewaluacja WRPO w 2012r. 

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,  

Priorytetu  VII - Pomoc Techniczna,  

Działania: 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarz ądzania i wdra żania WRPO 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 2, art. 26 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia  
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712  
ze. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, a także w oparciu o postanowienia: 
 
1) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999  
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym”; 

2) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające  rozporządzenie (WE) 
nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 
EFRR”; 

3) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 
szczegółowym”; 

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 , poz. 1240); 
5) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, który został 

przyjęty decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2007) 4205 z dnia 4 września 2007 r. oraz uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 698/2007 z dnia 14 września 2007 r. zmieniony 
decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2008) 6122 z dnia 21 października 2008r. oraz  uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1949/2008 z dnia 6 listopada 2008r., zwanego dalej 
Programem, 

6) Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 
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Operacyjnym na lata 2007-2013, przyjętej uchwałą nr 1401/2008 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 05 czerwca 2008 r. ze zm.; 

7) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego – zawartego na podstawie art. 20 
ust. 5 Ustawy w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego  
a Zarządem Województwa Wielkopolskiego ze zm.; 

8) Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r.  
do 31 grudnia  2012r., przyjętego uchwałą nr 1409/2011 z dnia 16 grudnia 2011r., który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji. 

Instytucja Zarządzająca WRPO postanawia, co następuje: 
 

 
§ 1 

Ilekroć w Decyzji jest mowa o: 

1)  „Uszczegółowieniu Programu ” – należy przez to rozumieć Szczegółowy opis priorytetów 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjęty 
uchwałą nr 1374/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008 r.  
(ze zm.), 

2) „Instytucji Zarz ądzającej WRPO ” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poprzez właściwe departamenty, 

3) „Priorytecie ” – należy przez to rozumieć Priorytet VII Pomoc Techniczna, 

4) „Działaniu ” – należy przez to rozumieć nazwę i numer Działania w ramach Priorytetu VII 
Pomoc Techniczna, 

5) „Decyzji ” – należy przez to rozumieć przedmiotową decyzję o przyznaniu dofinansowania 
dla Projektu, 

6) „Funduszu ” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), którego środki przekazywane są z budżetu państwa do Instytucji Zarządzającej 
WRPO  w formie dotacji celowej, 

7) „Projekcie ” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zatytułowane „Ocena i ewaluacja 
WRPO w 2012r.”,  zgłoszone przez Beneficjenta, w ramach Priorytetu VII Pomoc 
Techniczna, 

8) „Beneficjencie ” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z Rozporządzeniem 
ogólnym art. 2, pkt 4 oraz z Ustawą art. 5, pkt 1; na potrzeby przedmiotowej decyzji są to 
jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
z siedzibą przy al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, którym powierzono zadania 
związane z zarządzaniem i wdrażaniem WRPO zgodnie z Regulaminami Organizacyjnymi. 
Jednostki organizacyjne działają w imieniu Instytucji Zarządzającej WRPO, 

9) „Beneficjencie nadzoruj ącym ” – należy przez to rozumieć Departament Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (dalej „DPR”), który 
nadzoruje  przebieg realizacji Projektu oraz rozlicza Projekt. DPR wypełnia swoje zadania 
przy pomocy oddziałów merytorycznych. 

10) „Dofinansowaniu ” – należy przez to rozumieć środki pochodzące z Funduszu 
udostępniane przez Instytucję Zarządzającą WRPO w formie dotacji celowej, 

11)  „Rachunku bankowym Instytucji Zarz ądzającej dla Pomocy Technicznej ” – należy 
przez to rozumieć wyodrębniony rachunek Instytucji Zarządzającej WRPO  
nr 75 1020 4027 0000 1802 0475 6732 prowadzony w banku PKO BP SA, na którym 
są gromadzone środki Funduszu na realizację Priorytetu i z którego dokonywane będą 
płatności w ramach projektu.  

12) „Wniosku o płatno ść” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję 
Zarządzającą WRPO, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz  
z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent występuje do Instytucji Zarządzającej 
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WRPO o poświadczenie części albo całości kwoty poniesionych wydatków 
kwalifikowalnych na realizację Projektu, 

13) „Płatno ści ko ńcowej ” – należy przez to rozumieć końcowe poświadczenie wydatków 
obejmujące całość lub część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację 
Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, 

14) „Płatno ści po średniej ” – należy przez to rozumieć poświadczenie kwoty obejmującej 
część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych 
we wniosku o płatność pośrednią, 

15) „Rozpocz ęciu finansowym realizacji Projektu ” – należy przez to rozumieć datę 
określoną w § 3 ust. 5, pkt 1, 

16)  „Zakończeniu finansowym realizacji ” – należy przez to rozumieć datę określoną w  § 3 
ust. 5, pkt 2, 

17) „Wydatkach kwalifikowalnych ” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty poniesione 
przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu w ramach Programu, zgodnie  
z zapisami Uszczegółowienia Programu oraz trybem określonym w Decyzji, 

18)  „Rocznym Planie Działa ń” – należy przez to rozumieć Roczny Plan Działań w ramach 
Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., przyjęty uchwałą  
nr 1409/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011r., który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji, 

19) „Harmonogram finansowy ” – należy przez to rozumieć harmonogram finansowy 
odzwierciedlający wydatki w podziale na kwartały w stosunku do kwoty dofinansowania 
określonej w Decyzji; 

20) „Taryfikatorze ” – należy przez to rozumieć dokument „Wskaźniki procentowe do obliczenia 
wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, 
współfinansowanych ze środków funduszy UE”, stanowiący załącznik do dokumentu 
„Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane  
z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, określający tryb 
postępowania i nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku 
naruszenia przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. 

 

Przedmiot Decyzji 
§ 2 

 
1. Przedmiotem Decyzji jest udzielenie przez Instytucję Zarządzającą WRPO dofinansowania na 

realizację Projektu ze środków publicznych w ramach Programu oraz określenie praw  
i obowiązków Beneficjenta związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, 
monitorowania, sprawozdawczości i kontroli. 

2. Decyzja Instytucji Zarządzającej WRPO stanowi decyzję, o której mowa w art. 28 ust. 2 
Ustawy.  

 

Zasady i termin realizacji Projektu 

§ 3 

1. Zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji Projektu w pełnym zakresie, z należytą 
starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków w sposób celowy, rzetelny, racjonalny 
i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
Realizacja projektu musi też następować zgodnie z Decyzją i jej załącznikami oraz  
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni 
prawidłową i terminową realizację Projektu, a także osiągnięcia celów (produktów i rezultatów) 
zakładanych w Rocznym Planie Działań. 
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2. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe  
w związku z realizacją Projektu. 

3. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Decyzji nie mogą być przenoszone na 
rzecz osób trzecich. 

4. Zobowiązuje się Beneficjenta do przestrzegania w szczególności: 

1) zasad polityk wspólnotowych, w tym przepisów dotyczących udzielania zamówień 
publicznych, zrównoważonego rozwoju i równości szans; 

2) zasad oraz wytycznych zawartych w dokumentach programowych Instytucji Zarządzającej 
WRPO, zamieszczonych na stronie internetowej Programu, w wersji obowiązującej na 
dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu. 

5. Termin realizacji Projektu ustala się na dzień: 

1) rozpoczęcia finansowego realizacji: 01.01.2012 r.; 

2) zakończenia finansowego realizacji: 31.12.2012 r. 

6. Zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji Projektu w oparciu o harmonogram finansowy, który 
stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej decyzji. Przesunięcia wydatków pomiędzy kwartałami 
w harmonogramie finansowym nie wymagają zmiany decyzji. Beneficjent nadzorujący dokonuje 
aktualizacji harmonogramu przy składaniu wniosku o płatność w przypadku, gdy wydatki  
w danym kwartale są wyższe od kwoty przewidzianej w harmonogramie na dany kwartał, pod 
warunkiem nieprzekroczenia kwoty dofinansowania określonej w § 4, ust. 2, pkt 1). 

  

Wartość Projektu i źródła finansowania 

§ 4 

1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy 00/100 
PLN). 

2. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście 
tysięcy 00/100 PLN), w tym: 

 
1) środki Funduszu w kwocie: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy 00/100 PLN), 

stanowiącej 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  

3. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne  
w ramach Projektu. 

  
 
Kwalifikowalno ść wydatków oraz płatno ści 
 

§ 5 

1. Kwalifikowalne są jedynie wydatki poniesione przez Beneficjenta w okresie finansowej 
realizacji projektu określonej w § 3 ust. 5. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do 
stosowania przepisów Prawo Zamówień Publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, 
jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami w okresie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym niniejszego punktu. 

2. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za 
kwalifikowalne. 

3. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym 
do projektu, przedkładać oświadczenie o kwalifikowalności VAT. 

4. Instytucja Zarządzająca udostępnia środki dotacji celowej do wysokości określonej w § 4 ust. 2, 
pkt 1 w celu dokonywania bieżących płatności za poniesione wydatki kwalifikowalne niezbędne 
dla prawidłowej i pełnej realizacji projektu. 
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5. Środki na realizację Projektu przekazywane są na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej 
WRPO dla Pomocy Technicznej na podstawie bieżącego zapotrzebowania.  

6. Udostępnienie środków odbywa się po przekazaniu do Departamentu Administracyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego faktur oraz innych dokumentów  
o równoważnej wartości dowodowej, stanowiących dowody poniesienia wydatków 
kwalifikowalnych, zweryfikowanych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. 

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość refundacji wydatków poniesionych  
w ramach Projektu ze środków własnych Beneficjenta na podstawie wniosku o płatność.   

 

 
Rozliczanie wydatków 
 

§ 6 

1. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest do składania w formie pisemnej i elektronicznej 
wniosków o płatność nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał lub za 
okres dłuższy niż kwartał jeżeli w danym okresie nie zostały poniesione wydatki.  

2. Wniosek o płatność końcową należy złożyć nie później niż w terminie do 30 dni po 
zakończeniu finansowej realizacji projektu. 

3. Warunkiem poświadczenia wydatków poniesionych przez Beneficjenta jest: 

1) złożenie przez Beneficjenta nadzorującego spełniającego wymogi formalne, merytoryczne  
i rachunkowe wniosku o płatność; 

2) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich 
kwalifikowalności przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność. 

4. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność, po dokonaniu 
weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta nadzorującego wniosku o płatność, 
poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych ujętych we 
wniosku, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi nadzorującemu 
pisemną informację w tym zakresie.  

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku  
o płatność jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność może 
dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta nadzorującego 
w formie pisemnej lub elektronicznej bądź wzywa Beneficjenta nadzorującego do poprawienia 
lub uzupełnienia wniosku albo do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.  

6. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność nie może 
poprawiać lub uzupełniać zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 
objętego wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek 
rachunkowych. 

 

7. Płatność końcowa, o której mowa w § 6 ust. 2, zostanie poświadczona przez jednostkę 
organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku o płatność WRPO po: 

1) zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu wysokości i prawidłowości 
ujętych w nim poniesionych wydatków przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za 
weryfikację wniosku o płatność, 

2) akceptacji przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność części dotyczącej przebiegu realizacji Projektu zawartej we wniosku o płatność 
końcową.  

3) uzyskaniu przed jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność dokumentacji pokontrolnej od uprawnionego podmiotu, o którym mowa w § 10.  

8. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej 
realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób przejrzysty, umożliwiający 



 6

identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla 
wszystkich wydatków w ramach Projektu. 

 

 

Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania i jego z wrot 

§ 7 

1. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania 
niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość 
lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent 
zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz  
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 
przekazania środków.  

2. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego zobowiązuje się Beneficjenta do użytkowania 
sprzętu ruchomego zgodnie z celem określonym w Rocznym Planie Działań. 

3. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w § 7 ust. 2, 
dofinansowanie w części finansującej sprzęt ruchomy podlega zwrotowi na zasadach 
określonych w § 7, ust. 1. 

4. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu, rozumianej jako 
niepoddawanie Projektu znacznej modyfikacji w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia 
ogólnego w okresie 5 lat od daty zakończenia finansowego realizacji Projektu.  

5. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu,  
w przypadku niezapewnienia trwałości projektu, o której mowa w § 7 ust. 4. 

 

 

Stosowanie przepisów dotycz ących zamówie ń publicznych oraz przejrzysto ść 
wydatkowania środków w ramach Projektu  

§ 8 

1. Beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów dla zadań objętych Projektem 
indywidualnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w przypadku, gdy wymóg jej 
stosowania wynika z tej ustawy. W przypadku gdy ustawodawstwo krajowe pozostaje  
w sprzeczności z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zamówień publicznych, należy 
stosować przepisy wspólnotowe. 

2. Umowy wyłączone z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych na mocy art. 4 tej ustawy Beneficjent jest zobowiązany zawierać w sposób 
oszczędny i celowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego. 

3. W przypadku naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się korekty finansowe 
obniżające dofinansowanie lub wzywa do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków 
zgodnie z dokumentem „Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za 
naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy 
UE”, tzw. Taryfikatorem, stanowiącym załącznik do dokumentu „Wymierzanie korekt 
finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacja projektów 
współfinansowanych ze środków funduszy UE”, dostępnym na stronie internetowej Programu. 

 
 

Monitoring i sprawozdawczo ść 
§ 9 

1. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest  do: 

1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu. 

2) pomiaru wartości wskaźników zamieszczonych w Rocznym Planie Działań. 
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2. Beneficjent nadzorujący wypełnia obowiązki wymienione w ust. 1 poprzez wypełnianie części 
sprawozdawczej we wnioskach o płatność. W przypadku gdy w danym okresie 
sprawozdawczym nie zostanie poniesiony żaden wydatek Beneficjent nadzorujący składa 
wniosek o płatność pełniący wyłącznie funkcję sprawozdawczą. 

 
 
Kontrola 

§ 10 
 

1. Zobowiązuje się Beneficjenta do poddania się kontroli przez uprawnione podmioty w zakresie 
prawidłowości realizacji Projektu w okresie realizacji Projektu lub w okresie od dnia podjęcia 
Decyzji do upływu 5 lat od daty określonej w § 3 ust. 5 pkt 2 w przypadku, gdy zobowiązany 
jest on do zapewnienia trwałości projektu w rozumieniu § 7 ust. 4 przedmiotowej decyzji. 

2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta. 
3. Zobowiązuje się Beneficjenta do zapewnienia podmiotom kontrolującym, o których mowa  

w ust. 1, prawo do m.in.: 
1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane  

z realizacją Projektu oraz umożliwienia tworzenia ich uwierzytelnionych kopii, odpisów  
i wyciągów, przez cały okres ich przechowywania określony w § 11 ust. 1, 

2) pełnego dostępu w szczególności do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, 
terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest 
dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, 

3) zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji 
Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. 

4. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie 
w ust. 3 jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli. 

 
 
 
Archiwizacja dokumentów 
 

§ 11 

1. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji w sposób gwarantujący 
należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją 
Projektu zgodnie z art. 90 Rozporządzenia ogólnego.  

2. Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów, a w sytuacji, gdy nie jest to możliwe w formie 
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

 

 
Obowi ązki informacyjne 

§ 12 

Zobowiązuje się Beneficjenta do informowania o źródle finansowania Projektu ze środków Unii 
Europejskiej, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 8-9 Rozporządzenia szczegółowego, 
Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Wytycznymi 
Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji  
i promocji. 

 
 
 
Zmiany w Decyzji i Projekcie 

§ 13 

1. Beneficjent nadzorujący zgłasza Instytucji Zarządzającej WRPO pisemny wniosek o dokonanie 
zmian dotyczących realizacji Projektu.  

2. W uzasadnionych przypadkach zmiany w treści decyzji mogą być również wprowadzone na 
wniosek Instytucji Zarządzającej WRPO. 



 8

3. Instytucja Zarządzająca WRPO analizuje wniosek Beneficjenta nadzorującego o wprowadzenie 
zmian i w uzasadnionych przypadkach wydaje decyzję zmieniającą wcześniej wydaną decyzję, 
jeżeli istnieje potrzeba wprowadzenia następujących zmian w realizacji projektu:  

a) terminu zakończenia finansowej realizacji projektu, 

b) zmniejszenia lub zwiększenia kwoty dofinansowania,  

c) zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 11). 

4. W przypadku zmian w projekcie niewymienionych w § 13, ust. 3, Instytucja Zarządzająca 
WRPO może wyrazić pisemną zgodę na inne zmiany, z wyłączeniem aktualizacji 
harmonogramu finansowego, o którym mowa w  § 3, ust. 6, której dokonuje Beneficjent 
nadzorujący. 

5. Zmiany w treści Decyzji, o których mowa w ust. 3, wymagają formy pisemnej decyzji 
zmieniającej pod rygorem nieważności.  

 

Postanowienia ko ńcowe 
§ 14 

W sprawach nieuregulowanych Decyzją zastosowanie mają w szczególności: 
 
1. Odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu i jego Uszczegółowienia; 
2. Odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzenia: ogólnego, 

szczegółowego oraz Rozporządzenia  EFRR; 
3. Właściwe  akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

§ 15 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Załączniki: 
1. Roczny Plan Działań w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r.  
do 31 grudnia 2012r. 

2. Harmonogram finansowy. 
 
 
Podpisy:    
 
 
 
 
  ..................................................      
Instytucja Zarządzająca WRPO   
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Instytucja Zarządzająca 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 

Poznań, dnia 22 grudnia 2011r.                        

Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-006/11-00 z dnia 22  grudnia 2011r. 

o przyznaniu dofinansowania dla Projektu:  
 

Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarz ądzającej oraz obsługi Komitetu Monitoruj ącego 
WRPO w 2012r. 

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,  

Priorytetu  VII - Pomoc Techniczna,  

Działania: 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarz ądzania i wdra żania WRPO 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 2, art. 26 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia  
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712  
ze. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, a także w oparciu o postanowienia: 
 
9) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999  
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym”; 

10) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające  rozporządzenie (WE) 
nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 
EFRR”; 

11) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 
szczegółowym”; 

12) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 , poz. 1240); 
13) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, który został 

przyjęty decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2007) 4205 z dnia 4 września 2007 r. oraz uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 698/2007 z dnia 14 września 2007 r. zmieniony 
decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2008) 6122 z dnia 21 października 2008r. oraz  uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1949/2008 z dnia 6 listopada 2008r., zwanego dalej 
Programem, 
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14) Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013, przyjętej uchwałą nr 1401/2008 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 05 czerwca 2008 r. ze zm.; 

15) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego – zawartego na podstawie art. 20 
ust. 5 Ustawy w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego  
a Zarządem Województwa Wielkopolskiego ze zm.; 

16) Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r.  
do 31 grudnia  2012r., przyjętego uchwałą nr 1409/2011 z dnia 16 grudnia 2011r., który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji. 

Instytucja Zarządzająca WRPO postanawia, co następuje: 
 

 
§ 1 

Ilekroć w Decyzji jest mowa o: 

21)  „Uszczegółowieniu Programu ” – należy przez to rozumieć Szczegółowy opis priorytetów 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjęty 
uchwałą nr 1374/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008 r.  
(ze zm.), 

22) „Instytucji Zarz ądzającej WRPO ” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poprzez właściwe departamenty, 

23) „Priorytecie ” – należy przez to rozumieć Priorytet VII Pomoc Techniczna, 

24) „Działaniu ” – należy przez to rozumieć nazwę i numer Działania w ramach Priorytetu VII 
Pomoc Techniczna, 

25) „Decyzji ” – należy przez to rozumieć przedmiotową decyzję o przyznaniu dofinansowania 
dla Projektu, 

26) „Funduszu ” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), którego środki przekazywane są z budżetu państwa do Instytucji Zarządzającej 
WRPO  w formie dotacji celowej, 

27) „Projekcie ” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zatytułowane „Koszty 
wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu Monitorującego WRPO 
w 2012r.”,  zgłoszone przez Beneficjenta, w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna, 

28) „Beneficjencie ” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z Rozporządzeniem 
ogólnym art. 2, pkt 4 oraz z Ustawą art. 5, pkt 1; na potrzeby przedmiotowej decyzji są to 
jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
z siedzibą przy al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, którym powierzono zadania 
związane z zarządzaniem i wdrażaniem WRPO zgodnie z Regulaminami Organizacyjnymi. 
Jednostki organizacyjne działają w imieniu Instytucji Zarządzającej WRPO, 

29) „Beneficjencie nadzoruj ącym ” – należy przez to rozumieć Departament Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (dalej „DPR”), który 
nadzoruje  przebieg realizacji Projektu oraz rozlicza Projekt. DPR wypełnia swoje zadania 
przy pomocy oddziałów merytorycznych. 

30) „Dofinansowaniu ” – należy przez to rozumieć środki pochodzące z Funduszu 
udostępniane przez Instytucję Zarządzającą WRPO w formie dotacji celowej, 

31)  „Rachunku bankowym Instytucji Zarz ądzającej dla Pomocy Technicznej ” – należy 
przez to rozumieć wyodrębniony rachunek Instytucji Zarządzającej WRPO  
nr 75 1020 4027 0000 1802 0475 6732 prowadzony w banku PKO BP SA, na którym 
są gromadzone środki Funduszu na realizację Priorytetu i z którego dokonywane będą 
płatności w ramach projektu.  

32) „Wniosku o płatno ść” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję 
Zarządzającą WRPO, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz  
z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent występuje do Instytucji Zarządzającej 
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WRPO o poświadczenie części albo całości kwoty poniesionych wydatków 
kwalifikowalnych na realizację Projektu, 

33) „Płatno ści ko ńcowej ” – należy przez to rozumieć końcowe poświadczenie wydatków 
obejmujące całość lub część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację 
Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, 

34) „Płatno ści po średniej ” – należy przez to rozumieć poświadczenie kwoty obejmującej 
część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych 
we wniosku o płatność pośrednią, 

35) „Rozpocz ęciu finansowym realizacji Projektu ” – należy przez to rozumieć datę 
określoną w § 3 ust. 5, pkt 1, 

36)  „Zakończeniu finansowym realizacji ” – należy przez to rozumieć datę określoną w  § 3 
ust. 5, pkt 2, 

37) „Wydatkach kwalifikowalnych ” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty poniesione 
przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu w ramach Programu, zgodnie  
z zapisami Uszczegółowienia Programu oraz trybem określonym w Decyzji, 

38)  „Rocznym Planie Działa ń” – należy przez to rozumieć Roczny Plan Działań w ramach 
Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., przyjęty uchwałą  
nr 1409/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011r., który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji, 

39) „Harmonogram finansowy ” – należy przez to rozumieć harmonogram finansowy 
odzwierciedlający wydatki w podziale na kwartały w stosunku do kwoty dofinansowania 
określonej w Decyzji; 

40) „Taryfikatorze ” – należy przez to rozumieć dokument „Wskaźniki procentowe do obliczenia 
wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, 
współfinansowanych ze środków funduszy UE”, stanowiący załącznik do dokumentu 
„Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane  
z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, określający tryb 
postępowania i nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku 
naruszenia przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. 

 

Przedmiot Decyzji 
§ 2 

 
3. Przedmiotem Decyzji jest udzielenie przez Instytucję Zarządzającą WRPO dofinansowania na 

realizację Projektu ze środków publicznych w ramach Programu oraz określenie praw  
i obowiązków Beneficjenta związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, 
monitorowania, sprawozdawczości i kontroli. 

4. Decyzja Instytucji Zarządzającej WRPO stanowi decyzję, o której mowa w art. 28 ust. 2 
Ustawy.  

 

Zasady i termin realizacji Projektu 

§ 3 

5. Zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji Projektu w pełnym zakresie, z należytą 
starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków w sposób celowy, rzetelny, racjonalny 
i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
Realizacja projektu musi też następować zgodnie z Decyzją i jej załącznikami oraz  
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni 
prawidłową i terminową realizację Projektu, a także osiągnięcia celów (produktów i rezultatów) 
zakładanych w Rocznym Planie Działań. 
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6. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe  
w związku z realizacją Projektu. 

7. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Decyzji nie mogą być przenoszone na 
rzecz osób trzecich. 

8. Zobowiązuje się Beneficjenta do przestrzegania w szczególności: 

3) zasad polityk wspólnotowych, w tym przepisów dotyczących udzielania zamówień 
publicznych, zrównoważonego rozwoju i równości szans; 

4) zasad oraz wytycznych zawartych w dokumentach programowych Instytucji Zarządzającej 
WRPO, zamieszczonych na stronie internetowej Programu, w wersji obowiązującej na 
dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu. 

5. Termin realizacji Projektu ustala się na dzień: 

3) rozpoczęcia finansowego realizacji: 01.01.2012 r.; 

4) zakończenia finansowego realizacji: 31.12.2012 r. 

6. Zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji Projektu w oparciu o harmonogram finansowy, który 
stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej decyzji. Przesunięcia wydatków pomiędzy kwartałami 
w harmonogramie finansowym nie wymagają zmiany decyzji. Beneficjent nadzorujący dokonuje 
aktualizacji harmonogramu przy składaniu wniosku o płatność w przypadku, gdy wydatki  
w danym kwartale są wyższe od kwoty przewidzianej w harmonogramie na dany kwartał, pod 
warunkiem nieprzekroczenia kwoty dofinansowania określonej w § 4, ust. 2, pkt 1). 

  

Wartość Projektu i źródła finansowania 

§ 4 

4. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 818 120,00 PLN (słownie: osiemset osiemnaście 
tysięcy sto dwadzieścia 00/100 PLN). 

5. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 818 120,00 PLN (słownie: osiemset 
osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia 00/100 PLN), w tym: 

 
1) środki Funduszu w kwocie: 818 120,00 PLN (słownie: osiemset osiemnaście tysięcy sto 

dwadzieścia 00/100 PLN), stanowiącej 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
Projektu.  

6. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne  
w ramach Projektu. 

  
 
Kwalifikowalno ść wydatków oraz płatno ści 
 

§ 5 

8. Kwalifikowalne są jedynie wydatki poniesione przez Beneficjenta w okresie finansowej 
realizacji projektu określonej w § 3 ust. 5. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do 
stosowania przepisów Prawo Zamówień Publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, 
jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami w okresie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym niniejszego punktu. 

9. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za 
kwalifikowalne. 

10. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym 
do projektu, przedkładać oświadczenie o kwalifikowalności VAT. 

11. Instytucja Zarządzająca udostępnia środki dotacji celowej do wysokości określonej w § 4 ust. 2, 
pkt 1 w celu dokonywania bieżących płatności za poniesione wydatki kwalifikowalne niezbędne 
dla prawidłowej i pełnej realizacji projektu. 
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12. Środki na realizację Projektu przekazywane są na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej 
WRPO dla Pomocy Technicznej na podstawie bieżącego zapotrzebowania.  

13. Udostępnienie środków odbywa się po przekazaniu do Departamentu Administracyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego faktur oraz innych dokumentów  
o równoważnej wartości dowodowej, stanowiących dowody poniesienia wydatków 
kwalifikowalnych, zweryfikowanych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. 

14. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość refundacji wydatków poniesionych  
w ramach Projektu ze środków własnych Beneficjenta na podstawie wniosku o płatność.   

 

 
Rozliczanie wydatków 
 

§ 6 

9. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest do składania w formie pisemnej i elektronicznej 
wniosków o płatność nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał lub za 
okres dłuższy niż kwartał jeżeli w danym okresie nie zostały poniesione wydatki.  

10. Wniosek o płatność końcową należy złożyć nie później niż w terminie do 30 dni po 
zakończeniu finansowej realizacji projektu. 

11. Warunkiem poświadczenia wydatków poniesionych przez Beneficjenta jest: 

2) złożenie przez Beneficjenta nadzorującego spełniającego wymogi formalne, merytoryczne  
i rachunkowe wniosku o płatność; 

3) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich 
kwalifikowalności przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność. 

12. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność, po dokonaniu 
weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta nadzorującego wniosku o płatność, 
poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych ujętych we 
wniosku, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi nadzorującemu 
pisemną informację w tym zakresie.  

13. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku  
o płatność jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność może 
dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta nadzorującego 
w formie pisemnej lub elektronicznej bądź wzywa Beneficjenta nadzorującego do poprawienia 
lub uzupełnienia wniosku albo do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.  

14. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność nie może 
poprawiać lub uzupełniać zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 
objętego wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek 
rachunkowych. 

 

15. Płatność końcowa, o której mowa w § 6 ust. 2, zostanie poświadczona przez jednostkę 
organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku o płatność WRPO po: 

4) zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu wysokości i prawidłowości 
ujętych w nim poniesionych wydatków przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za 
weryfikację wniosku o płatność, 

5) akceptacji przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność części dotyczącej przebiegu realizacji Projektu zawartej we wniosku o płatność 
końcową.  

6) uzyskaniu przed jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność dokumentacji pokontrolnej od uprawnionego podmiotu, o którym mowa w § 10.  

16. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej 
realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób przejrzysty, umożliwiający 
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identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla 
wszystkich wydatków w ramach Projektu. 

 

 

Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania i jego z wrot 

§ 7 

6. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania 
niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość 
lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent 
zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz  
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 
przekazania środków.  

7. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego zobowiązuje się Beneficjenta do użytkowania 
sprzętu ruchomego zgodnie z celem określonym w Rocznym Planie Działań. 

8. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w § 7 ust. 2, 
dofinansowanie w części finansującej sprzęt ruchomy podlega zwrotowi na zasadach 
określonych w § 7, ust. 1. 

9. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu, rozumianej jako 
niepoddawanie Projektu znacznej modyfikacji w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia 
ogólnego w okresie 5 lat od daty zakończenia finansowego realizacji Projektu.  

10. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu,  
w przypadku niezapewnienia trwałości projektu, o której mowa w § 7 ust. 4. 

 

 

Stosowanie przepisów dotycz ących zamówie ń publicznych oraz przejrzysto ść 
wydatkowania środków w ramach Projektu  

§ 8 

4. Beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów dla zadań objętych Projektem 
indywidualnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w przypadku, gdy wymóg jej 
stosowania wynika z tej ustawy. W przypadku gdy ustawodawstwo krajowe pozostaje  
w sprzeczności z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zamówień publicznych, należy 
stosować przepisy wspólnotowe. 

5. Umowy wyłączone z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych na mocy art. 4 tej ustawy Beneficjent jest zobowiązany zawierać w sposób 
oszczędny i celowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego. 

6. W przypadku naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się korekty finansowe 
obniżające dofinansowanie lub wzywa do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków 
zgodnie z dokumentem „Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za 
naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy 
UE”, tzw. Taryfikatorem, stanowiącym załącznik do dokumentu „Wymierzanie korekt 
finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacja projektów 
współfinansowanych ze środków funduszy UE”, dostępnym na stronie internetowej Programu. 

 
 

Monitoring i sprawozdawczo ść 
§ 9 

2. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest  do: 

3) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu. 

4) pomiaru wartości wskaźników zamieszczonych w Rocznym Planie Działań. 
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2. Beneficjent nadzorujący wypełnia obowiązki wymienione w ust. 1 poprzez wypełnianie części 
sprawozdawczej we wnioskach o płatność. W przypadku gdy w danym okresie 
sprawozdawczym nie zostanie poniesiony żaden wydatek Beneficjent nadzorujący składa 
wniosek o płatność pełniący wyłącznie funkcję sprawozdawczą. 

 
 
Kontrola 

§ 10 
 

5. Zobowiązuje się Beneficjenta do poddania się kontroli przez uprawnione podmioty w zakresie 
prawidłowości realizacji Projektu w okresie realizacji Projektu lub w okresie od dnia podjęcia 
Decyzji do upływu 5 lat od daty określonej w § 3 ust. 5 pkt 2 w przypadku, gdy zobowiązany 
jest on do zapewnienia trwałości projektu w rozumieniu § 7 ust. 4 przedmiotowej decyzji. 

6. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta. 
7. Zobowiązuje się Beneficjenta do zapewnienia podmiotom kontrolującym, o których mowa  

w ust. 1, prawo do m.in.: 
4) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane  

z realizacją Projektu oraz umożliwienia tworzenia ich uwierzytelnionych kopii, odpisów  
i wyciągów, przez cały okres ich przechowywania określony w § 11 ust. 1, 

5) pełnego dostępu w szczególności do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, 
terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest 
dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, 

6) zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji 
Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. 

8. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie 
w ust. 3 jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli. 

 
 
 
Archiwizacja dokumentów 
 

§ 11 

3. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji w sposób gwarantujący 
należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją 
Projektu zgodnie z art. 90 Rozporządzenia ogólnego.  

4. Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów, a w sytuacji, gdy nie jest to możliwe w formie 
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

 

 
Obowi ązki informacyjne 

§ 12 

Zobowiązuje się Beneficjenta do informowania o źródle finansowania Projektu ze środków Unii 
Europejskiej, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 8-9 Rozporządzenia szczegółowego, 
Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Wytycznymi 
Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji  
i promocji. 

 
 
 
Zmiany w Decyzji i Projekcie 

§ 13 

6. Beneficjent nadzorujący zgłasza Instytucji Zarządzającej WRPO pisemny wniosek o dokonanie 
zmian dotyczących realizacji Projektu.  

7. W uzasadnionych przypadkach zmiany w treści decyzji mogą być również wprowadzone na 
wniosek Instytucji Zarządzającej WRPO. 
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8. Instytucja Zarządzająca WRPO analizuje wniosek Beneficjenta nadzorującego o wprowadzenie 
zmian i w uzasadnionych przypadkach wydaje decyzję zmieniającą wcześniej wydaną decyzję, 
jeżeli istnieje potrzeba wprowadzenia następujących zmian w realizacji projektu:  

d) terminu zakończenia finansowej realizacji projektu, 

e) zmniejszenia lub zwiększenia kwoty dofinansowania,  

f) zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 11). 

9. W przypadku zmian w projekcie niewymienionych w § 13, ust. 3, Instytucja Zarządzająca 
WRPO może wyrazić pisemną zgodę na inne zmiany, z wyłączeniem aktualizacji 
harmonogramu finansowego, o którym mowa w  § 3, ust. 6, której dokonuje Beneficjent 
nadzorujący. 

10. Zmiany w treści Decyzji, o których mowa w ust. 3, wymagają formy pisemnej decyzji 
zmieniającej pod rygorem nieważności.  

 

Postanowienia ko ńcowe 
§ 14 

W sprawach nieuregulowanych Decyzją zastosowanie mają w szczególności: 
 
4. Odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu i jego Uszczegółowienia; 
5. Odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzenia: ogólnego, 

szczegółowego oraz Rozporządzenia  EFRR; 
6. Właściwe  akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

§ 15 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Załączniki: 
3. Roczny Plan Działań w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r.  
do 31 grudnia 2012r. 

4. Harmonogram finansowy. 
 
 
Podpisy:    
 
 
 
 
  ..................................................      
Instytucja Zarządzająca WRPO      
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Instytucja Zarządzająca 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 

Poznań, dnia 22 grudnia 2011r.                        

Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-009/11-00 z dnia 22  grudnia 2011r. 

o przyznaniu dofinansowania dla Projektu:  
 

Koszty kontroli projektów WRPO w 2012r. 

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,  

Priorytetu  VII - Pomoc Techniczna,  

Działania: 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarz ądzania i wdra żania WRPO 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 2, art. 26 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia  
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712  
ze. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, a także w oparciu o postanowienia: 
 
17) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999  
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym”; 

18) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające  rozporządzenie (WE) 
nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 
EFRR”; 

19) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 
szczegółowym”; 

20) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 , poz. 1240); 
21) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, który został 

przyjęty decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2007) 4205 z dnia 4 września 2007 r. oraz uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 698/2007 z dnia 14 września 2007 r. zmieniony 
decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2008) 6122 z dnia 21 października 2008r. oraz  uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1949/2008 z dnia 6 listopada 2008r., zwanego dalej 
Programem, 

22) Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 
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Operacyjnym na lata 2007-2013, przyjętej uchwałą nr 1401/2008 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 05 czerwca 2008 r. ze zm.; 

23) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego – zawartego na podstawie art. 20 
ust. 5 Ustawy w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego  
a Zarządem Województwa Wielkopolskiego ze zm.; 

24) Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r.  
do 31 grudnia  2012r., przyjętego uchwałą nr 1409/2011 z dnia 16 grudnia 2011r., który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji. 

Instytucja Zarządzająca WRPO postanawia, co następuje: 
 

 
§ 1 

Ilekroć w Decyzji jest mowa o: 

41)  „Uszczegółowieniu Programu ” – należy przez to rozumieć Szczegółowy opis priorytetów 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjęty 
uchwałą nr 1374/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008 r.  
(ze zm.), 

42) „Instytucji Zarz ądzającej WRPO ” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poprzez właściwe departamenty, 

43) „Priorytecie ” – należy przez to rozumieć Priorytet VII Pomoc Techniczna, 

44) „Działaniu ” – należy przez to rozumieć nazwę i numer Działania w ramach Priorytetu VII 
Pomoc Techniczna, 

45) „Decyzji ” – należy przez to rozumieć przedmiotową decyzję o przyznaniu dofinansowania 
dla Projektu, 

46) „Funduszu ” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), którego środki przekazywane są z budżetu państwa do Instytucji Zarządzającej 
WRPO  w formie dotacji celowej, 

47) „Projekcie ” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zatytułowane „Koszty kontroli 
projektów WRPO w 2012r.”,  zgłoszone przez Beneficjenta, w ramach Priorytetu VII Pomoc 
Techniczna, 

48) „Beneficjencie ” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z Rozporządzeniem 
ogólnym art. 2, pkt 4 oraz z Ustawą art. 5, pkt 1; na potrzeby przedmiotowej decyzji są to 
jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
z siedzibą przy al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, którym powierzono zadania 
związane z zarządzaniem i wdrażaniem WRPO zgodnie z Regulaminami Organizacyjnymi. 
Jednostki organizacyjne działają w imieniu Instytucji Zarządzającej WRPO, 

49) „Beneficjencie nadzoruj ącym ” – należy przez to rozumieć Departament Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (dalej „DPR”), który 
nadzoruje  przebieg realizacji Projektu oraz rozlicza Projekt. DPR wypełnia swoje zadania 
przy pomocy oddziałów merytorycznych. 

50) „Dofinansowaniu ” – należy przez to rozumieć środki pochodzące z Funduszu 
udostępniane przez Instytucję Zarządzającą WRPO w formie dotacji celowej, 

51)  „Rachunku bankowym Instytucji Zarz ądzającej dla Pomocy Technicznej ” – należy 
przez to rozumieć wyodrębniony rachunek Instytucji Zarządzającej WRPO  
nr 75 1020 4027 0000 1802 0475 6732 prowadzony w banku PKO BP SA, na którym 
są gromadzone środki Funduszu na realizację Priorytetu i z którego dokonywane będą 
płatności w ramach projektu.  

52) „Wniosku o płatno ść” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję 
Zarządzającą WRPO, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz  
z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent występuje do Instytucji Zarządzającej 
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WRPO o poświadczenie części albo całości kwoty poniesionych wydatków 
kwalifikowalnych na realizację Projektu, 

53) „Płatno ści ko ńcowej ” – należy przez to rozumieć końcowe poświadczenie wydatków 
obejmujące całość lub część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację 
Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, 

54) „Płatno ści po średniej ” – należy przez to rozumieć poświadczenie kwoty obejmującej 
część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych 
we wniosku o płatność pośrednią, 

55) „Rozpocz ęciu finansowym realizacji Projektu ” – należy przez to rozumieć datę 
określoną w § 3 ust. 5, pkt 1, 

56)  „Zakończeniu finansowym realizacji ” – należy przez to rozumieć datę określoną w  § 3 
ust. 5, pkt 2, 

57) „Wydatkach kwalifikowalnych ” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty poniesione 
przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu w ramach Programu, zgodnie  
z zapisami Uszczegółowienia Programu oraz trybem określonym w Decyzji, 

58)  „Rocznym Planie Działa ń” – należy przez to rozumieć Roczny Plan Działań w ramach 
Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., przyjęty uchwałą  
nr 1409/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011r., który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji, 

59) „Harmonogram finansowy ” – należy przez to rozumieć harmonogram finansowy 
odzwierciedlający wydatki w podziale na kwartały w stosunku do kwoty dofinansowania 
określonej w Decyzji; 

60) „Taryfikatorze ” – należy przez to rozumieć dokument „Wskaźniki procentowe do obliczenia 
wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, 
współfinansowanych ze środków funduszy UE”, stanowiący załącznik do dokumentu 
„Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane  
z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, określający tryb 
postępowania i nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku 
naruszenia przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. 

 

Przedmiot Decyzji 
§ 2 

 
5. Przedmiotem Decyzji jest udzielenie przez Instytucję Zarządzającą WRPO dofinansowania na 

realizację Projektu ze środków publicznych w ramach Programu oraz określenie praw  
i obowiązków Beneficjenta związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, 
monitorowania, sprawozdawczości i kontroli. 

6. Decyzja Instytucji Zarządzającej WRPO stanowi decyzję, o której mowa w art. 28 ust. 2 
Ustawy.  

 

Zasady i termin realizacji Projektu 

§ 3 

9. Zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji Projektu w pełnym zakresie, z należytą 
starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków w sposób celowy, rzetelny, racjonalny 
i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
Realizacja projektu musi też następować zgodnie z Decyzją i jej załącznikami oraz  
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni 
prawidłową i terminową realizację Projektu, a także osiągnięcia celów (produktów i rezultatów) 
zakładanych w Rocznym Planie Działań. 
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10. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe  
w związku z realizacją Projektu. 

11. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Decyzji nie mogą być przenoszone na 
rzecz osób trzecich. 

12. Zobowiązuje się Beneficjenta do przestrzegania w szczególności: 

5) zasad polityk wspólnotowych, w tym przepisów dotyczących udzielania zamówień 
publicznych, zrównoważonego rozwoju i równości szans; 

6) zasad oraz wytycznych zawartych w dokumentach programowych Instytucji Zarządzającej 
WRPO, zamieszczonych na stronie internetowej Programu, w wersji obowiązującej na 
dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu. 

5. Termin realizacji Projektu ustala się na dzień: 

5) rozpoczęcia finansowego realizacji: 01.01.2012 r.; 

6) zakończenia finansowego realizacji: 31.12.2012 r. 

6. Zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji Projektu w oparciu o harmonogram finansowy, który 
stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej decyzji. Przesunięcia wydatków pomiędzy kwartałami 
w harmonogramie finansowym nie wymagają zmiany decyzji. Beneficjent nadzorujący dokonuje 
aktualizacji harmonogramu przy składaniu wniosku o płatność w przypadku, gdy wydatki  
w danym kwartale są wyższe od kwoty przewidzianej w harmonogramie na dany kwartał, pod 
warunkiem nieprzekroczenia kwoty dofinansowania określonej w § 4, ust. 2, pkt 1). 

  

Wartość Projektu i źródła finansowania 

§ 4 

7. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 68 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy 
00/100 PLN). 

8. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 68 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt 
osiem tysięcy 00/100 PLN), w tym: 

 
1) środki Funduszu w kwocie: 68 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 

PLN), stanowiącej 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  

9. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne  
w ramach Projektu. 

  
 
Kwalifikowalno ść wydatków oraz płatno ści 
 

§ 5 

15. Kwalifikowalne są jedynie wydatki poniesione przez Beneficjenta w okresie finansowej 
realizacji projektu określonej w § 3 ust. 5. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do 
stosowania przepisów Prawo Zamówień Publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, 
jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami w okresie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym niniejszego punktu. 

16. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za 
kwalifikowalne. 

17. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym 
do projektu, przedkładać oświadczenie o kwalifikowalności VAT. 

18. Instytucja Zarządzająca udostępnia środki dotacji celowej do wysokości określonej w § 4 ust. 2, 
pkt 1 w celu dokonywania bieżących płatności za poniesione wydatki kwalifikowalne niezbędne 
dla prawidłowej i pełnej realizacji projektu. 
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19. Środki na realizację Projektu przekazywane są na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej 
WRPO dla Pomocy Technicznej na podstawie bieżącego zapotrzebowania.  

20. Udostępnienie środków odbywa się po przekazaniu do Departamentu Administracyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego faktur oraz innych dokumentów  
o równoważnej wartości dowodowej, stanowiących dowody poniesienia wydatków 
kwalifikowalnych, zweryfikowanych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. 

21. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość refundacji wydatków poniesionych  
w ramach Projektu ze środków własnych Beneficjenta na podstawie wniosku o płatność.   

 

 
Rozliczanie wydatków 
 

§ 6 

17. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest do składania w formie pisemnej i elektronicznej 
wniosków o płatność nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał lub za 
okres dłuższy niż kwartał jeżeli w danym okresie nie zostały poniesione wydatki.  

18. Wniosek o płatność końcową należy złożyć nie później niż w terminie do 30 dni po 
zakończeniu finansowej realizacji projektu. 

19. Warunkiem poświadczenia wydatków poniesionych przez Beneficjenta jest: 

3) złożenie przez Beneficjenta nadzorującego spełniającego wymogi formalne, merytoryczne  
i rachunkowe wniosku o płatność; 

4) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich 
kwalifikowalności przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność. 

20. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność, po dokonaniu 
weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta nadzorującego wniosku o płatność, 
poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych ujętych we 
wniosku, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi nadzorującemu 
pisemną informację w tym zakresie.  

21. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku  
o płatność jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność może 
dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta nadzorującego 
w formie pisemnej lub elektronicznej bądź wzywa Beneficjenta nadzorującego do poprawienia 
lub uzupełnienia wniosku albo do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.  

22. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność nie może 
poprawiać lub uzupełniać zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 
objętego wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek 
rachunkowych. 

 

23. Płatność końcowa, o której mowa w § 6 ust. 2, zostanie poświadczona przez jednostkę 
organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku o płatność WRPO po: 

7) zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu wysokości i prawidłowości 
ujętych w nim poniesionych wydatków przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za 
weryfikację wniosku o płatność, 

8) akceptacji przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność części dotyczącej przebiegu realizacji Projektu zawartej we wniosku o płatność 
końcową.  

9) uzyskaniu przed jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność dokumentacji pokontrolnej od uprawnionego podmiotu, o którym mowa w § 10.  

24. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej 
realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób przejrzysty, umożliwiający 
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identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla 
wszystkich wydatków w ramach Projektu. 

 

 

Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania i jego z wrot 

§ 7 

11. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania 
niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość 
lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent 
zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz  
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 
przekazania środków.  

12. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego zobowiązuje się Beneficjenta do użytkowania 
sprzętu ruchomego zgodnie z celem określonym w Rocznym Planie Działań. 

13. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w § 7 ust. 2, 
dofinansowanie w części finansującej sprzęt ruchomy podlega zwrotowi na zasadach 
określonych w § 7, ust. 1. 

14. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu, rozumianej jako 
niepoddawanie Projektu znacznej modyfikacji w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia 
ogólnego w okresie 5 lat od daty zakończenia finansowego realizacji Projektu.  

15. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu,  
w przypadku niezapewnienia trwałości projektu, o której mowa w § 7 ust. 4. 

 

 

Stosowanie przepisów dotycz ących zamówie ń publicznych oraz przejrzysto ść 
wydatkowania środków w ramach Projektu  

§ 8 

7. Beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów dla zadań objętych Projektem 
indywidualnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w przypadku, gdy wymóg jej 
stosowania wynika z tej ustawy. W przypadku gdy ustawodawstwo krajowe pozostaje  
w sprzeczności z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zamówień publicznych, należy 
stosować przepisy wspólnotowe. 

8. Umowy wyłączone z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych na mocy art. 4 tej ustawy Beneficjent jest zobowiązany zawierać w sposób 
oszczędny i celowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego. 

9. W przypadku naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się korekty finansowe 
obniżające dofinansowanie lub wzywa do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków 
zgodnie z dokumentem „Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za 
naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy 
UE”, tzw. Taryfikatorem, stanowiącym załącznik do dokumentu „Wymierzanie korekt 
finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacja projektów 
współfinansowanych ze środków funduszy UE”, dostępnym na stronie internetowej Programu. 

 
 

Monitoring i sprawozdawczo ść 
§ 9 

3. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest  do: 

5) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu. 

6) pomiaru wartości wskaźników zamieszczonych w Rocznym Planie Działań. 
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2. Beneficjent nadzorujący wypełnia obowiązki wymienione w ust. 1 poprzez wypełnianie części 
sprawozdawczej we wnioskach o płatność. W przypadku gdy w danym okresie 
sprawozdawczym nie zostanie poniesiony żaden wydatek Beneficjent nadzorujący składa 
wniosek o płatność pełniący wyłącznie funkcję sprawozdawczą. 

 
 
Kontrola 

§ 10 
 

9. Zobowiązuje się Beneficjenta do poddania się kontroli przez uprawnione podmioty w zakresie 
prawidłowości realizacji Projektu w okresie realizacji Projektu lub w okresie od dnia podjęcia 
Decyzji do upływu 5 lat od daty określonej w § 3 ust. 5 pkt 2 w przypadku, gdy zobowiązany 
jest on do zapewnienia trwałości projektu w rozumieniu § 7 ust. 4 przedmiotowej decyzji. 

10. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta. 
11. Zobowiązuje się Beneficjenta do zapewnienia podmiotom kontrolującym, o których mowa  

w ust. 1, prawo do m.in.: 
7) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane  

z realizacją Projektu oraz umożliwienia tworzenia ich uwierzytelnionych kopii, odpisów  
i wyciągów, przez cały okres ich przechowywania określony w § 11 ust. 1, 

8) pełnego dostępu w szczególności do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, 
terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest 
dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, 

9) zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji 
Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. 

12. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie 
w ust. 3 jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli. 

 
 
 
Archiwizacja dokumentów 
 

§ 11 

5. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji w sposób gwarantujący 
należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją 
Projektu zgodnie z art. 90 Rozporządzenia ogólnego.  

6. Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów, a w sytuacji, gdy nie jest to możliwe w formie 
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

 

 
Obowi ązki informacyjne 

§ 12 

Zobowiązuje się Beneficjenta do informowania o źródle finansowania Projektu ze środków Unii 
Europejskiej, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 8-9 Rozporządzenia szczegółowego, 
Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Wytycznymi 
Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji  
i promocji. 

 
 
 
Zmiany w Decyzji i Projekcie 

§ 13 

11. Beneficjent nadzorujący zgłasza Instytucji Zarządzającej WRPO pisemny wniosek o dokonanie 
zmian dotyczących realizacji Projektu.  

12. W uzasadnionych przypadkach zmiany w treści decyzji mogą być również wprowadzone na 
wniosek Instytucji Zarządzającej WRPO. 
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13. Instytucja Zarządzająca WRPO analizuje wniosek Beneficjenta nadzorującego o wprowadzenie 
zmian i w uzasadnionych przypadkach wydaje decyzję zmieniającą wcześniej wydaną decyzję, 
jeżeli istnieje potrzeba wprowadzenia następujących zmian w realizacji projektu:  

g) terminu zakończenia finansowej realizacji projektu, 

h) zmniejszenia lub zwiększenia kwoty dofinansowania,  

i) zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 11). 

14. W przypadku zmian w projekcie niewymienionych w § 13, ust. 3, Instytucja Zarządzająca 
WRPO może wyrazić pisemną zgodę na inne zmiany, z wyłączeniem aktualizacji 
harmonogramu finansowego, o którym mowa w  § 3, ust. 6, której dokonuje Beneficjent 
nadzorujący. 

15. Zmiany w treści Decyzji, o których mowa w ust. 3, wymagają formy pisemnej decyzji 
zmieniającej pod rygorem nieważności.  

 

Postanowienia ko ńcowe 
§ 14 

W sprawach nieuregulowanych Decyzją zastosowanie mają w szczególności: 
 
7. Odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu i jego Uszczegółowienia; 
8. Odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzenia: ogólnego, 

szczegółowego oraz Rozporządzenia  EFRR; 
9. Właściwe  akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

§ 15 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Załączniki: 
5. Roczny Plan Działań w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r.  
do 31 grudnia 2012r. 

6. Harmonogram finansowy. 
 
 
Podpisy:    
 
 
 
 
  ..................................................      
Instytucja Zarządzająca WRPO      
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Instytucja Zarządzająca 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 

Poznań, dnia 22 grudnia 2011r.                        

Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-008/11-00 z dnia 22  grudnia 2011r. 

o przyznaniu dofinansowania dla Projektu:  
 

Koszty zwi ązane z ocen ą projektów w 2012r. 

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,  

Priorytetu  VII - Pomoc Techniczna,  

Działania: 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarz ądzania i wdra żania WRPO 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 2, art. 26 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia  
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712  
ze. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, a także w oparciu o postanowienia: 
 
25) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999  
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym”; 

26) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające  rozporządzenie (WE) 
nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 
EFRR”; 

27) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 
szczegółowym”; 

28) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 , poz. 1240); 
29) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, który został 

przyjęty decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2007) 4205 z dnia 4 września 2007 r. oraz uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 698/2007 z dnia 14 września 2007 r. zmieniony 
decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2008) 6122 z dnia 21 października 2008r. oraz  uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1949/2008 z dnia 6 listopada 2008r., zwanego dalej 
Programem, 

30) Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 
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Operacyjnym na lata 2007-2013, przyjętej uchwałą nr 1401/2008 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 05 czerwca 2008 r. ze zm.; 

31) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego – zawartego na podstawie art. 20 
ust. 5 Ustawy w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego  
a Zarządem Województwa Wielkopolskiego ze zm.; 

32) Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r.  
do 31 grudnia  2012r., przyjętego uchwałą nr 1409/2011 z dnia 16 grudnia 2011r., który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji. 

Instytucja Zarządzająca WRPO postanawia, co następuje: 
 

 
§ 1 

Ilekroć w Decyzji jest mowa o: 

61)  „Uszczegółowieniu Programu ” – należy przez to rozumieć Szczegółowy opis priorytetów 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjęty 
uchwałą nr 1374/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008 r.  
(ze zm.), 

62) „Instytucji Zarz ądzającej WRPO ” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poprzez właściwe departamenty, 

63) „Priorytecie ” – należy przez to rozumieć Priorytet VII Pomoc Techniczna, 

64) „Działaniu ” – należy przez to rozumieć nazwę i numer Działania w ramach Priorytetu VII 
Pomoc Techniczna, 

65) „Decyzji ” – należy przez to rozumieć przedmiotową decyzję o przyznaniu dofinansowania 
dla Projektu, 

66) „Funduszu ” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), którego środki przekazywane są z budżetu państwa do Instytucji Zarządzającej 
WRPO  w formie dotacji celowej, 

67) „Projekcie ” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zatytułowane „Koszty związane  
z oceną projektów w 2012r.”,  zgłoszone przez Beneficjenta, w ramach Priorytetu VII 
Pomoc Techniczna, 

68) „Beneficjencie ” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z Rozporządzeniem 
ogólnym art. 2, pkt 4 oraz z Ustawą art. 5, pkt 1; na potrzeby przedmiotowej decyzji są to 
jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
z siedzibą przy al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, którym powierzono zadania 
związane z zarządzaniem i wdrażaniem WRPO zgodnie z Regulaminami Organizacyjnymi. 
Jednostki organizacyjne działają w imieniu Instytucji Zarządzającej WRPO, 

69) „Beneficjencie nadzoruj ącym ” – należy przez to rozumieć Departament Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (dalej „DPR”), który 
nadzoruje  przebieg realizacji Projektu oraz rozlicza Projekt. DPR wypełnia swoje zadania 
przy pomocy oddziałów merytorycznych. 

70) „Dofinansowaniu ” – należy przez to rozumieć środki pochodzące z Funduszu 
udostępniane przez Instytucję Zarządzającą WRPO w formie dotacji celowej, 

71)  „Rachunku bankowym Instytucji Zarz ądzającej dla Pomocy Technicznej ” – należy 
przez to rozumieć wyodrębniony rachunek Instytucji Zarządzającej WRPO  
nr 75 1020 4027 0000 1802 0475 6732 prowadzony w banku PKO BP SA, na którym 
są gromadzone środki Funduszu na realizację Priorytetu i z którego dokonywane będą 
płatności w ramach projektu.  

72) „Wniosku o płatno ść” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję 
Zarządzającą WRPO, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz  
z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent występuje do Instytucji Zarządzającej 
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WRPO o poświadczenie części albo całości kwoty poniesionych wydatków 
kwalifikowalnych na realizację Projektu, 

73) „Płatno ści ko ńcowej ” – należy przez to rozumieć końcowe poświadczenie wydatków 
obejmujące całość lub część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację 
Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, 

74) „Płatno ści po średniej ” – należy przez to rozumieć poświadczenie kwoty obejmującej 
część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych 
we wniosku o płatność pośrednią, 

75) „Rozpocz ęciu finansowym realizacji Projektu ” – należy przez to rozumieć datę 
określoną w § 3 ust. 5, pkt 1, 

76)  „Zakończeniu finansowym realizacji ” – należy przez to rozumieć datę określoną w  § 3 
ust. 5, pkt 2, 

77) „Wydatkach kwalifikowalnych ” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty poniesione 
przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu w ramach Programu, zgodnie  
z zapisami Uszczegółowienia Programu oraz trybem określonym w Decyzji, 

78)  „Rocznym Planie Działa ń” – należy przez to rozumieć Roczny Plan Działań w ramach 
Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., przyjęty uchwałą  
nr 1409/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011r., który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji, 

79) „Harmonogram finansowy ” – należy przez to rozumieć harmonogram finansowy 
odzwierciedlający wydatki w podziale na kwartały w stosunku do kwoty dofinansowania 
określonej w Decyzji; 

80) „Taryfikatorze ” – należy przez to rozumieć dokument „Wskaźniki procentowe do obliczenia 
wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, 
współfinansowanych ze środków funduszy UE”, stanowiący załącznik do dokumentu 
„Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane  
z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, określający tryb 
postępowania i nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku 
naruszenia przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. 

 

Przedmiot Decyzji 
§ 2 

 
7. Przedmiotem Decyzji jest udzielenie przez Instytucję Zarządzającą WRPO dofinansowania na 

realizację Projektu ze środków publicznych w ramach Programu oraz określenie praw  
i obowiązków Beneficjenta związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, 
monitorowania, sprawozdawczości i kontroli. 

8. Decyzja Instytucji Zarządzającej WRPO stanowi decyzję, o której mowa w art. 28 ust. 2 
Ustawy.  

 

Zasady i termin realizacji Projektu 

§ 3 

13. Zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji Projektu w pełnym zakresie, z należytą 
starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków w sposób celowy, rzetelny, racjonalny 
i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
Realizacja projektu musi też następować zgodnie z Decyzją i jej załącznikami oraz  
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni 
prawidłową i terminową realizację Projektu, a także osiągnięcia celów (produktów i rezultatów) 
zakładanych w Rocznym Planie Działań. 
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14. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe  
w związku z realizacją Projektu. 

15. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Decyzji nie mogą być przenoszone na 
rzecz osób trzecich. 

16. Zobowiązuje się Beneficjenta do przestrzegania w szczególności: 

7) zasad polityk wspólnotowych, w tym przepisów dotyczących udzielania zamówień 
publicznych, zrównoważonego rozwoju i równości szans; 

8) zasad oraz wytycznych zawartych w dokumentach programowych Instytucji Zarządzającej 
WRPO, zamieszczonych na stronie internetowej Programu, w wersji obowiązującej na 
dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu. 

5. Termin realizacji Projektu ustala się na dzień: 

7) rozpoczęcia finansowego realizacji: 01.01.2012 r.; 

8) zakończenia finansowego realizacji: 31.12.2012 r. 

6. Zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji Projektu w oparciu o harmonogram finansowy, który 
stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej decyzji. Przesunięcia wydatków pomiędzy kwartałami 
w harmonogramie finansowym nie wymagają zmiany decyzji. Beneficjent nadzorujący dokonuje 
aktualizacji harmonogramu przy składaniu wniosku o płatność w przypadku, gdy wydatki  
w danym kwartale są wyższe od kwoty przewidzianej w harmonogramie na dany kwartał, pod 
warunkiem nieprzekroczenia kwoty dofinansowania określonej w § 4, ust. 2, pkt 1). 

  

Wartość Projektu i źródła finansowania 

§ 4 

10. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 900 000,00 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy 
00/100 PLN). 

11. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 900 000,00 PLN (słownie: dziewięćset 
tysięcy 00/100 PLN), w tym: 

 
1) środki Funduszu w kwocie: 900 000,00 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy 00/100 PLN), 

stanowiącej 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  

12. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne  
w ramach Projektu. 

  
 
Kwalifikowalno ść wydatków oraz płatno ści 
 

§ 5 

22. Kwalifikowalne są jedynie wydatki poniesione przez Beneficjenta w okresie finansowej 
realizacji projektu określonej w § 3 ust. 5. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do 
stosowania przepisów Prawo Zamówień Publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, 
jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami w okresie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym niniejszego punktu. 

23. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za 
kwalifikowalne. 

24. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym 
do projektu, przedkładać oświadczenie o kwalifikowalności VAT. 

25. Instytucja Zarządzająca udostępnia środki dotacji celowej do wysokości określonej w § 4 ust. 2, 
pkt 1 w celu dokonywania bieżących płatności za poniesione wydatki kwalifikowalne niezbędne 
dla prawidłowej i pełnej realizacji projektu. 
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26. Środki na realizację Projektu przekazywane są na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej 
WRPO dla Pomocy Technicznej na podstawie bieżącego zapotrzebowania.  

27. Udostępnienie środków odbywa się po przekazaniu do Departamentu Administracyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego faktur oraz innych dokumentów  
o równoważnej wartości dowodowej, stanowiących dowody poniesienia wydatków 
kwalifikowalnych, zweryfikowanych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. 

28. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość refundacji wydatków poniesionych  
w ramach Projektu ze środków własnych Beneficjenta na podstawie wniosku o płatność.   

 

 
Rozliczanie wydatków 
 

§ 6 

25. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest do składania w formie pisemnej i elektronicznej 
wniosków o płatność nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał lub za 
okres dłuższy niż kwartał jeżeli w danym okresie nie zostały poniesione wydatki.  

26. Wniosek o płatność końcową należy złożyć nie później niż w terminie do 30 dni po 
zakończeniu finansowej realizacji projektu. 

27. Warunkiem poświadczenia wydatków poniesionych przez Beneficjenta jest: 

4) złożenie przez Beneficjenta nadzorującego spełniającego wymogi formalne, merytoryczne  
i rachunkowe wniosku o płatność; 

5) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich 
kwalifikowalności przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność. 

28. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność, po dokonaniu 
weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta nadzorującego wniosku o płatność, 
poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych ujętych we 
wniosku, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi nadzorującemu 
pisemną informację w tym zakresie.  

29. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku  
o płatność jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność może 
dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta nadzorującego 
w formie pisemnej lub elektronicznej bądź wzywa Beneficjenta nadzorującego do poprawienia 
lub uzupełnienia wniosku albo do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.  

30. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność nie może 
poprawiać lub uzupełniać zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 
objętego wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek 
rachunkowych. 

 

31. Płatność końcowa, o której mowa w § 6 ust. 2, zostanie poświadczona przez jednostkę 
organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku o płatność WRPO po: 

10) zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu wysokości i prawidłowości 
ujętych w nim poniesionych wydatków przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za 
weryfikację wniosku o płatność, 

11) akceptacji przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność części dotyczącej przebiegu realizacji Projektu zawartej we wniosku o płatność 
końcową.  

12) uzyskaniu przed jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność dokumentacji pokontrolnej od uprawnionego podmiotu, o którym mowa w § 10.  

32. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej 
realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób przejrzysty, umożliwiający 
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identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla 
wszystkich wydatków w ramach Projektu. 

 

 

Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania i jego z wrot 

§ 7 

16. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania 
niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość 
lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent 
zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz  
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 
przekazania środków.  

17. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego zobowiązuje się Beneficjenta do użytkowania 
sprzętu ruchomego zgodnie z celem określonym w Rocznym Planie Działań. 

18. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w § 7 ust. 2, 
dofinansowanie w części finansującej sprzęt ruchomy podlega zwrotowi na zasadach 
określonych w § 7, ust. 1. 

19. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu, rozumianej jako 
niepoddawanie Projektu znacznej modyfikacji w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia 
ogólnego w okresie 5 lat od daty zakończenia finansowego realizacji Projektu.  

20. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu,  
w przypadku niezapewnienia trwałości projektu, o której mowa w § 7 ust. 4. 

 

 

Stosowanie przepisów dotycz ących zamówie ń publicznych oraz przejrzysto ść 
wydatkowania środków w ramach Projektu  

§ 8 

10. Beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów dla zadań objętych Projektem 
indywidualnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w przypadku, gdy wymóg jej 
stosowania wynika z tej ustawy. W przypadku gdy ustawodawstwo krajowe pozostaje  
w sprzeczności z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zamówień publicznych, należy 
stosować przepisy wspólnotowe. 

11. Umowy wyłączone z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych na mocy art. 4 tej ustawy Beneficjent jest zobowiązany zawierać w sposób 
oszczędny i celowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego. 

12. W przypadku naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się korekty finansowe 
obniżające dofinansowanie lub wzywa do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków 
zgodnie z dokumentem „Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za 
naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy 
UE”, tzw. Taryfikatorem, stanowiącym załącznik do dokumentu „Wymierzanie korekt 
finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacja projektów 
współfinansowanych ze środków funduszy UE”, dostępnym na stronie internetowej Programu. 

 
 

Monitoring i sprawozdawczo ść 
§ 9 

4. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest  do: 

7) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu. 

8) pomiaru wartości wskaźników zamieszczonych w Rocznym Planie Działań. 
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2. Beneficjent nadzorujący wypełnia obowiązki wymienione w ust. 1 poprzez wypełnianie części 
sprawozdawczej we wnioskach o płatność. W przypadku gdy w danym okresie 
sprawozdawczym nie zostanie poniesiony żaden wydatek Beneficjent nadzorujący składa 
wniosek o płatność pełniący wyłącznie funkcję sprawozdawczą. 

 
 
Kontrola 

§ 10 
 

13. Zobowiązuje się Beneficjenta do poddania się kontroli przez uprawnione podmioty w zakresie 
prawidłowości realizacji Projektu w okresie realizacji Projektu lub w okresie od dnia podjęcia 
Decyzji do upływu 5 lat od daty określonej w § 3 ust. 5 pkt 2 w przypadku, gdy zobowiązany 
jest on do zapewnienia trwałości projektu w rozumieniu § 7 ust. 4 przedmiotowej decyzji. 

14. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta. 
15. Zobowiązuje się Beneficjenta do zapewnienia podmiotom kontrolującym, o których mowa  

w ust. 1, prawo do m.in.: 
10) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane  

z realizacją Projektu oraz umożliwienia tworzenia ich uwierzytelnionych kopii, odpisów  
i wyciągów, przez cały okres ich przechowywania określony w § 11 ust. 1, 

11) pełnego dostępu w szczególności do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, 
terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest 
dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, 

12) zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji 
Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. 

16. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie 
w ust. 3 jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli. 

 
 
 
Archiwizacja dokumentów 
 

§ 11 

7. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji w sposób gwarantujący 
należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją 
Projektu zgodnie z art. 90 Rozporządzenia ogólnego.  

8. Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów, a w sytuacji, gdy nie jest to możliwe w formie 
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

 

 
Obowi ązki informacyjne 

§ 12 

Zobowiązuje się Beneficjenta do informowania o źródle finansowania Projektu ze środków Unii 
Europejskiej, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 8-9 Rozporządzenia szczegółowego, 
Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Wytycznymi 
Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji  
i promocji. 

 
 
 
Zmiany w Decyzji i Projekcie 

§ 13 

16. Beneficjent nadzorujący zgłasza Instytucji Zarządzającej WRPO pisemny wniosek o dokonanie 
zmian dotyczących realizacji Projektu.  

17. W uzasadnionych przypadkach zmiany w treści decyzji mogą być również wprowadzone na 
wniosek Instytucji Zarządzającej WRPO. 
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18. Instytucja Zarządzająca WRPO analizuje wniosek Beneficjenta nadzorującego o wprowadzenie 
zmian i w uzasadnionych przypadkach wydaje decyzję zmieniającą wcześniej wydaną decyzję, 
jeżeli istnieje potrzeba wprowadzenia następujących zmian w realizacji projektu:  

j) terminu zakończenia finansowej realizacji projektu, 

k) zmniejszenia lub zwiększenia kwoty dofinansowania,  

l) zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 11). 

19. W przypadku zmian w projekcie niewymienionych w § 13, ust. 3, Instytucja Zarządzająca 
WRPO może wyrazić pisemną zgodę na inne zmiany, z wyłączeniem aktualizacji 
harmonogramu finansowego, o którym mowa w  § 3, ust. 6, której dokonuje Beneficjent 
nadzorujący. 

20. Zmiany w treści Decyzji, o których mowa w ust. 3, wymagają formy pisemnej decyzji 
zmieniającej pod rygorem nieważności.  

 

Postanowienia ko ńcowe 
§ 14 

W sprawach nieuregulowanych Decyzją zastosowanie mają w szczególności: 
 
10. Odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu i jego Uszczegółowienia; 
11. Odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzenia: ogólnego, 

szczegółowego oraz Rozporządzenia  EFRR; 
12. Właściwe  akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

§ 15 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Załączniki: 
7. Roczny Plan Działań w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r.  
do 31 grudnia 2012r. 

8. Harmonogram finansowy. 
 
 
Podpisy:    
 
 
 
 
  ..................................................      
Instytucja Zarządzająca WRPO      
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Instytucja Zarządzająca 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 

Poznań, dnia 22 grudnia 2011r.                        

Decyzja nr UDA-RPWP.07.02.00-30-002/11-00 z dnia 22  grudnia 2011r. 

o przyznaniu dofinansowania dla Projektu:  
 

Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012r. 

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,  

Priorytetu  VII - Pomoc Techniczna,  

Działania: 7.2 Informacja i promocja WRPO 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 2, art. 26 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia  
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712  
ze. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, a także w oparciu o postanowienia: 
 
33) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999  
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym”; 

34) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające  rozporządzenie (WE) 
nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 
EFRR”; 

35) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 
szczegółowym”; 

36) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 , poz. 1240); 
37) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, który został 

przyjęty decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2007) 4205 z dnia 4 września 2007 r. oraz uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 698/2007 z dnia 14 września 2007 r. zmieniony 
decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2008) 6122 z dnia 21 października 2008r. oraz  uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1949/2008 z dnia 6 listopada 2008r., zwanego dalej 
Programem, 

38) Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 
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Operacyjnym na lata 2007-2013, przyjętej uchwałą nr 1401/2008 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 05 czerwca 2008 r. ze zm.; 

39) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego – zawartego na podstawie art. 20 
ust. 5 Ustawy w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego  
a Zarządem Województwa Wielkopolskiego ze zm.; 

40) Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r.  
do 31 grudnia  2012r., przyjętego uchwałą nr 1409/2011 z dnia 16 grudnia 2011r., który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji. 

Instytucja Zarządzająca WRPO postanawia, co następuje: 
 

 
§ 1 

Ilekroć w Decyzji jest mowa o: 

81)  „Uszczegółowieniu Programu ” – należy przez to rozumieć Szczegółowy opis priorytetów 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjęty 
uchwałą nr 1374/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2008 r.  
(ze zm.), 

82) „Instytucji Zarz ądzającej WRPO ” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poprzez właściwe departamenty, 

83) „Priorytecie ” – należy przez to rozumieć Priorytet VII Pomoc Techniczna, 

84) „Działaniu ” – należy przez to rozumieć nazwę i numer Działania w ramach Priorytetu VII 
Pomoc Techniczna, 

85) „Decyzji ” – należy przez to rozumieć przedmiotową decyzję o przyznaniu dofinansowania 
dla Projektu, 

86) „Funduszu ” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), którego środki przekazywane są z budżetu państwa do Instytucji Zarządzającej 
WRPO  w formie dotacji celowej, 

87) „Projekcie ” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zatytułowane „Promocja, 
informacja i szkolenia WRPO w 2012r.”,  zgłoszone przez Beneficjenta, w ramach 
Priorytetu VII Pomoc Techniczna, 

88) „Beneficjencie ” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z Rozporządzeniem 
ogólnym art. 2, pkt 4 oraz z Ustawą art. 5, pkt 1; na potrzeby przedmiotowej decyzji są to 
jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
z siedzibą przy al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, którym powierzono zadania 
związane z zarządzaniem i wdrażaniem WRPO zgodnie z Regulaminami Organizacyjnymi. 
Jednostki organizacyjne działają w imieniu Instytucji Zarządzającej WRPO, 

89) „Beneficjencie nadzoruj ącym ” – należy przez to rozumieć Departament Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (dalej „DPR”), który 
nadzoruje  przebieg realizacji Projektu oraz rozlicza Projekt. DPR wypełnia swoje zadania 
przy pomocy oddziałów merytorycznych. 

90) „Dofinansowaniu ” – należy przez to rozumieć środki pochodzące z Funduszu 
udostępniane przez Instytucję Zarządzającą WRPO w formie dotacji celowej, 

91)  „Rachunku bankowym Instytucji Zarz ądzającej dla Pomocy Technicznej ” – należy 
przez to rozumieć wyodrębniony rachunek Instytucji Zarządzającej WRPO  
nr 75 1020 4027 0000 1802 0475 6732 prowadzony w banku PKO BP SA, na którym 
są gromadzone środki Funduszu na realizację Priorytetu i z którego dokonywane będą 
płatności w ramach projektu.  

92) „Wniosku o płatno ść” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję 
Zarządzającą WRPO, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz  
z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent występuje do Instytucji Zarządzającej 
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WRPO o poświadczenie części albo całości kwoty poniesionych wydatków 
kwalifikowalnych na realizację Projektu, 

93) „Płatno ści ko ńcowej ” – należy przez to rozumieć końcowe poświadczenie wydatków 
obejmujące całość lub część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację 
Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, 

94) „Płatno ści po średniej ” – należy przez to rozumieć poświadczenie kwoty obejmującej 
część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji Projektu, ujętych 
we wniosku o płatność pośrednią, 

95) „Rozpocz ęciu finansowym realizacji Projektu ” – należy przez to rozumieć datę 
określoną w § 3 ust. 5, pkt 1, 

96)  „Zakończeniu finansowym realizacji ” – należy przez to rozumieć datę określoną w  § 3 
ust. 5, pkt 2, 

97) „Wydatkach kwalifikowalnych ” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty poniesione 
przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu w ramach Programu, zgodnie  
z zapisami Uszczegółowienia Programu oraz trybem określonym w Decyzji, 

98)  „Rocznym Planie Działa ń” – należy przez to rozumieć Roczny Plan Działań w ramach 
Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., przyjęty uchwałą  
nr 1409/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011r., który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji, 

99) „Harmonogram finansowy ” – należy przez to rozumieć harmonogram finansowy 
odzwierciedlający wydatki w podziale na kwartały w stosunku do kwoty dofinansowania 
określonej w Decyzji; 

100) „Taryfikatorze ” – należy przez to rozumieć dokument „Wskaźniki procentowe do 
obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień 
publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE”, stanowiący załącznik do 
dokumentu „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych 
związane  
z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, określający tryb 
postępowania i nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku 
naruszenia przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. 

 

Przedmiot Decyzji 
§ 2 

 
9. Przedmiotem Decyzji jest udzielenie przez Instytucję Zarządzającą WRPO dofinansowania na 

realizację Projektu ze środków publicznych w ramach Programu oraz określenie praw  
i obowiązków Beneficjenta związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, 
monitorowania, sprawozdawczości i kontroli. 

10. Decyzja Instytucji Zarządzającej WRPO stanowi decyzję, o której mowa w art. 28 ust. 2 
Ustawy.  

 

Zasady i termin realizacji Projektu 

§ 3 

17. Zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji Projektu w pełnym zakresie, z należytą 
starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków w sposób celowy, rzetelny, racjonalny 
i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
Realizacja projektu musi też następować zgodnie z Decyzją i jej załącznikami oraz  
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni 
prawidłową i terminową realizację Projektu, a także osiągnięcia celów (produktów i rezultatów) 
zakładanych w Rocznym Planie Działań. 
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18. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe  
w związku z realizacją Projektu. 

19. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Decyzji nie mogą być przenoszone na 
rzecz osób trzecich. 

20. Zobowiązuje się Beneficjenta do przestrzegania w szczególności: 

9) zasad polityk wspólnotowych, w tym przepisów dotyczących udzielania zamówień 
publicznych, zrównoważonego rozwoju i równości szans; 

10) zasad oraz wytycznych zawartych w dokumentach programowych Instytucji Zarządzającej 
WRPO, zamieszczonych na stronie internetowej Programu, w wersji obowiązującej na 
dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu. 

5. Termin realizacji Projektu ustala się na dzień: 

9) rozpoczęcia finansowego realizacji: 01.01.2012 r.; 

10) zakończenia finansowego realizacji: 31.12.2012 r. 

6. Zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji Projektu w oparciu o harmonogram finansowy, który 
stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej decyzji. Przesunięcia wydatków pomiędzy kwartałami 
w harmonogramie finansowym nie wymagają zmiany decyzji. Beneficjent nadzorujący dokonuje 
aktualizacji harmonogramu przy składaniu wniosku o płatność w przypadku, gdy wydatki  
w danym kwartale są wyższe od kwoty przewidzianej w harmonogramie na dany kwartał, pod 
warunkiem nieprzekroczenia kwoty dofinansowania określonej w § 4, ust. 2, pkt 1). 

  

Wartość Projektu i źródła finansowania 

§ 4 

13. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony 00/100 
PLN). 

14. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony 
00/100 PLN), w tym: 

 
1) środki Funduszu w kwocie: 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony 00/100 PLN), 

stanowiącej 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  

15. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne  
w ramach Projektu. 

  
 
Kwalifikowalno ść wydatków oraz płatno ści 
 

§ 5 

29. Kwalifikowalne są jedynie wydatki poniesione przez Beneficjenta w okresie finansowej 
realizacji projektu określonej w § 3 ust. 5. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do 
stosowania przepisów Prawo Zamówień Publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, 
jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami w okresie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym niniejszego punktu. 

30. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za 
kwalifikowalne. 

31. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym 
do projektu, przedkładać oświadczenie o kwalifikowalności VAT. 

32. Instytucja Zarządzająca udostępnia środki dotacji celowej do wysokości określonej w § 4 ust. 2, 
pkt 1 w celu dokonywania bieżących płatności za poniesione wydatki kwalifikowalne niezbędne 
dla prawidłowej i pełnej realizacji projektu. 
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33. Środki na realizację Projektu przekazywane są na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej 
WRPO dla Pomocy Technicznej na podstawie bieżącego zapotrzebowania.  

34. Udostępnienie środków odbywa się po przekazaniu do Departamentu Administracyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego faktur oraz innych dokumentów  
o równoważnej wartości dowodowej, stanowiących dowody poniesienia wydatków 
kwalifikowalnych, zweryfikowanych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. 

35. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość refundacji wydatków poniesionych  
w ramach Projektu ze środków własnych Beneficjenta na podstawie wniosku o płatność.   

 

 
Rozliczanie wydatków 
 

§ 6 

33. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest do składania w formie pisemnej i elektronicznej 
wniosków o płatność nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał lub za 
okres dłuższy niż kwartał jeżeli w danym okresie nie zostały poniesione wydatki.  

34. Wniosek o płatność końcową należy złożyć nie później niż w terminie do 30 dni po 
zakończeniu finansowej realizacji projektu. 

35. Warunkiem poświadczenia wydatków poniesionych przez Beneficjenta jest: 

5) złożenie przez Beneficjenta nadzorującego spełniającego wymogi formalne, merytoryczne  
i rachunkowe wniosku o płatność; 

6) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich 
kwalifikowalności przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność. 

36. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność, po dokonaniu 
weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta nadzorującego wniosku o płatność, 
poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych ujętych we 
wniosku, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi nadzorującemu 
pisemną informację w tym zakresie.  

37. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku  
o płatność jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność może 
dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta nadzorującego 
w formie pisemnej lub elektronicznej bądź wzywa Beneficjenta nadzorującego do poprawienia 
lub uzupełnienia wniosku albo do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.  

38. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność nie może 
poprawiać lub uzupełniać zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 
objętego wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek 
rachunkowych. 

 

39. Płatność końcowa, o której mowa w § 6 ust. 2, zostanie poświadczona przez jednostkę 
organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku o płatność WRPO po: 

13) zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu wysokości i prawidłowości 
ujętych w nim poniesionych wydatków przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za 
weryfikację wniosku o płatność, 

14) akceptacji przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność części dotyczącej przebiegu realizacji Projektu zawartej we wniosku o płatność 
końcową.  

15) uzyskaniu przed jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność dokumentacji pokontrolnej od uprawnionego podmiotu, o którym mowa w § 10.  

40. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej 
realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób przejrzysty, umożliwiający 
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identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla 
wszystkich wydatków w ramach Projektu. 

 

 

Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania i jego z wrot 

§ 7 

21. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania 
niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość 
lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent 
zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz  
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 
przekazania środków.  

22. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego zobowiązuje się Beneficjenta do użytkowania 
sprzętu ruchomego zgodnie z celem określonym w Rocznym Planie Działań. 

23. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w § 7 ust. 2, 
dofinansowanie w części finansującej sprzęt ruchomy podlega zwrotowi na zasadach 
określonych w § 7, ust. 1. 

24. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu, rozumianej jako 
niepoddawanie Projektu znacznej modyfikacji w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia 
ogólnego w okresie 5 lat od daty zakończenia finansowego realizacji Projektu.  

25. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu,  
w przypadku niezapewnienia trwałości projektu, o której mowa w § 7 ust. 4. 

 

 

Stosowanie przepisów dotycz ących zamówie ń publicznych oraz przejrzysto ść 
wydatkowania środków w ramach Projektu  

§ 8 

13. Beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów dla zadań objętych Projektem 
indywidualnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w przypadku, gdy wymóg jej 
stosowania wynika z tej ustawy. W przypadku gdy ustawodawstwo krajowe pozostaje  
w sprzeczności z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zamówień publicznych, należy 
stosować przepisy wspólnotowe. 

14. Umowy wyłączone z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych na mocy art. 4 tej ustawy Beneficjent jest zobowiązany zawierać w sposób 
oszczędny i celowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego. 

15. W przypadku naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się korekty finansowe 
obniżające dofinansowanie lub wzywa do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków 
zgodnie z dokumentem „Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za 
naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy 
UE”, tzw. Taryfikatorem, stanowiącym załącznik do dokumentu „Wymierzanie korekt 
finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacja projektów 
współfinansowanych ze środków funduszy UE”, dostępnym na stronie internetowej Programu. 

 
 

Monitoring i sprawozdawczo ść 
§ 9 

5. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest  do: 

9) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu. 

10) pomiaru wartości wskaźników zamieszczonych w Rocznym Planie Działań. 
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2. Beneficjent nadzorujący wypełnia obowiązki wymienione w ust. 1 poprzez wypełnianie części 
sprawozdawczej we wnioskach o płatność. W przypadku gdy w danym okresie 
sprawozdawczym nie zostanie poniesiony żaden wydatek Beneficjent nadzorujący składa 
wniosek o płatność pełniący wyłącznie funkcję sprawozdawczą. 

 
 
Kontrola 

§ 10 
 

17. Zobowiązuje się Beneficjenta do poddania się kontroli przez uprawnione podmioty w zakresie 
prawidłowości realizacji Projektu w okresie realizacji Projektu lub w okresie od dnia podjęcia 
Decyzji do upływu 5 lat od daty określonej w § 3 ust. 5 pkt 2 w przypadku, gdy zobowiązany 
jest on do zapewnienia trwałości projektu w rozumieniu § 7 ust. 4 przedmiotowej decyzji. 

18. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta. 
19. Zobowiązuje się Beneficjenta do zapewnienia podmiotom kontrolującym, o których mowa  

w ust. 1, prawo do m.in.: 
13) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane  

z realizacją Projektu oraz umożliwienia tworzenia ich uwierzytelnionych kopii, odpisów  
i wyciągów, przez cały okres ich przechowywania określony w § 11 ust. 1, 

14) pełnego dostępu w szczególności do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, 
terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest 
dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, 

15) zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji 
Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. 

20. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie 
w ust. 3 jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli. 

 
 
 
Archiwizacja dokumentów 
 

§ 11 

9. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji w sposób gwarantujący 
należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją 
Projektu zgodnie z art. 90 Rozporządzenia ogólnego.  

10. Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów, a w sytuacji, gdy nie jest to możliwe w formie 
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

 

 
Obowi ązki informacyjne 

§ 12 

Zobowiązuje się Beneficjenta do informowania o źródle finansowania Projektu ze środków Unii 
Europejskiej, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 8-9 Rozporządzenia szczegółowego, 
Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Wytycznymi 
Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji  
i promocji. 

 
 
 
Zmiany w Decyzji i Projekcie 

§ 13 

21. Beneficjent nadzorujący zgłasza Instytucji Zarządzającej WRPO pisemny wniosek o dokonanie 
zmian dotyczących realizacji Projektu.  

22. W uzasadnionych przypadkach zmiany w treści decyzji mogą być również wprowadzone na 
wniosek Instytucji Zarządzającej WRPO. 
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23. Instytucja Zarządzająca WRPO analizuje wniosek Beneficjenta nadzorującego o wprowadzenie 
zmian i w uzasadnionych przypadkach wydaje decyzję zmieniającą wcześniej wydaną decyzję, 
jeżeli istnieje potrzeba wprowadzenia następujących zmian w realizacji projektu:  

m) terminu zakończenia finansowej realizacji projektu, 

n) zmniejszenia lub zwiększenia kwoty dofinansowania,  

o) zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 11). 

24. W przypadku zmian w projekcie niewymienionych w § 13, ust. 3, Instytucja Zarządzająca 
WRPO może wyrazić pisemną zgodę na inne zmiany, z wyłączeniem aktualizacji 
harmonogramu finansowego, o którym mowa w  § 3, ust. 6, której dokonuje Beneficjent 
nadzorujący. 

25. Zmiany w treści Decyzji, o których mowa w ust. 3, wymagają formy pisemnej decyzji 
zmieniającej pod rygorem nieważności.  

 

Postanowienia ko ńcowe 
§ 14 

W sprawach nieuregulowanych Decyzją zastosowanie mają w szczególności: 
 
13. Odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu i jego Uszczegółowienia; 
14. Odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzenia: ogólnego, 

szczegółowego oraz Rozporządzenia  EFRR; 
15. Właściwe  akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

§ 15 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Załączniki: 
9. Roczny Plan Działań w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r.  
do 31 grudnia 2012r. 

10. Harmonogram finansowy. 
 
 
Podpisy:    
 
 
 
 
  ..................................................      
Instytucja Zarządzająca WRPO      
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Instytucja Zarządzająca 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 

Poznań, dnia 22 grudnia 2011r.                        

Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-005/11-00 z dnia 22  grudnia 2011r. 

o przyznaniu dofinansowania dla Projektu:  
 

Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW z aangażowanych w WRPO 
 w 2012r. 

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,  

Priorytetu  VII - Pomoc Techniczna,  

Działania: 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarz ądzania i wdra żania WRPO 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 2, art. 26 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia  
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712  
ze. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, a także w oparciu o postanowienia: 
 
41) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999  
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym”; 

42) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające  rozporządzenie (WE) 
nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 
EFRR”; 

43) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 
szczegółowym”; 

44) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 , poz. 1240); 
45) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, który został 

przyjęty decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2007) 4205 z dnia 4 września 2007 r. oraz uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 698/2007 z dnia 14 września 2007 r. zmieniony 
decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2008) 6122 z dnia 21 października 2008r. oraz  uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1949/2008 z dnia 6 listopada 2008r., zwanego dalej 
Programem, 
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46) Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013, przyjętej uchwałą nr 1401/2008 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 05 czerwca 2008 r. ze zm.; 

47) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego – zawartego na podstawie art. 20 
ust. 5 Ustawy w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego  
a Zarządem Województwa Wielkopolskiego ze zm.; 

48) Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r.  
do 31 grudnia  2012r., przyjętego uchwałą nr 1409/2011 z dnia 16 grudnia 2011r., który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji. 

Instytucja Zarządzająca WRPO postanawia, co następuje: 
 

 
§ 1 

Ilekroć w Decyzji jest mowa o: 

101)  „Uszczegółowieniu Programu ” – należy przez to rozumieć Szczegółowy opis 
priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 
przyjęty uchwałą nr 1374/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 
2008 r.  
(ze zm.), 

102) „Instytucji Zarz ądzającej WRPO ” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poprzez właściwe departamenty, 

103) „Priorytecie ” – należy przez to rozumieć Priorytet VII Pomoc Techniczna, 

104) „Działaniu ” – należy przez to rozumieć nazwę i numer Działania w ramach 
Priorytetu VII Pomoc Techniczna, 

105) „Decyzji ” – należy przez to rozumieć przedmiotową decyzję o przyznaniu 
dofinansowania dla Projektu, 

106) „Funduszu ” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), którego środki przekazywane są z budżetu państwa do Instytucji Zarządzającej 
WRPO  w formie dotacji celowej, 

107) „Projekcie ” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zatytułowane „Koszty 
funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w WRPO w 2012r.”,  
zgłoszone przez Beneficjenta, w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna, 

108) „Beneficjencie ” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z 
Rozporządzeniem ogólnym art. 2, pkt 4 oraz z Ustawą art. 5, pkt 1; na potrzeby 
przedmiotowej decyzji są to jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego  
z siedzibą przy al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, którym powierzono zadania 
związane z zarządzaniem i wdrażaniem WRPO zgodnie z Regulaminami Organizacyjnymi. 
Jednostki organizacyjne działają w imieniu Instytucji Zarządzającej WRPO, 

109) „Beneficjencie nadzoruj ącym ” – należy przez to rozumieć Departament Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (dalej „DPR”), który 
nadzoruje  przebieg realizacji Projektu oraz rozlicza Projekt. DPR wypełnia swoje zadania 
przy pomocy oddziałów merytorycznych. 

110) „Dofinansowaniu ” – należy przez to rozumieć środki pochodzące z Funduszu 
udostępniane przez Instytucję Zarządzającą WRPO w formie dotacji celowej, 

111)  „Rachunku bankowym Instytucji Zarz ądzającej dla Pomocy Technicznej ” – 
należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek Instytucji Zarządzającej WRPO  
nr 75 1020 4027 0000 1802 0475 6732 prowadzony w banku PKO BP SA, na którym 
są gromadzone środki Funduszu na realizację Priorytetu i z którego dokonywane będą 
płatności w ramach projektu.  
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112) „Wniosku o płatno ść” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję 
Zarządzającą WRPO, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz  
z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent występuje do Instytucji Zarządzającej 
WRPO o poświadczenie części albo całości kwoty poniesionych wydatków 
kwalifikowalnych na realizację Projektu, 

113) „Płatno ści ko ńcowej ” – należy przez to rozumieć końcowe poświadczenie 
wydatków obejmujące całość lub część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na 
realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, 

114) „Płatno ści po średniej ” – należy przez to rozumieć poświadczenie kwoty 
obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji 
Projektu, ujętych we wniosku o płatność pośrednią, 

115) „Rozpocz ęciu finansowym realizacji Projektu ” – należy przez to rozumieć datę 
określoną w § 3 ust. 5, pkt 1, 

116)  „Zakończeniu finansowym realizacji ” – należy przez to rozumieć datę określoną 
w  § 3 ust. 5, pkt 2, 

117) „Wydatkach kwalifikowalnych ” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty 
poniesione przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu w ramach Programu, 
zgodnie  
z zapisami Uszczegółowienia Programu oraz trybem określonym w Decyzji, 

118)  „Rocznym Planie Działa ń” – należy przez to rozumieć Roczny Plan Działań w 
ramach Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., 
przyjęty uchwałą  
nr 1409/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011r., który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji, 

119) „Harmonogram finansowy ” – należy przez to rozumieć harmonogram finansowy 
odzwierciedlający wydatki w podziale na kwartały w stosunku do kwoty dofinansowania 
określonej w Decyzji; 

120) „Taryfikatorze ” – należy przez to rozumieć dokument „Wskaźniki procentowe do 
obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień 
publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE”, stanowiący załącznik do 
dokumentu „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych 
związane  
z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, określający tryb 
postępowania i nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku 
naruszenia przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. 

 

Przedmiot Decyzji 
§ 2 

 
11. Przedmiotem Decyzji jest udzielenie przez Instytucję Zarządzającą WRPO dofinansowania na 

realizację Projektu ze środków publicznych w ramach Programu oraz określenie praw  
i obowiązków Beneficjenta związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, 
monitorowania, sprawozdawczości i kontroli. 

12. Decyzja Instytucji Zarządzającej WRPO stanowi decyzję, o której mowa w art. 28 ust. 2 
Ustawy.  

 

Zasady i termin realizacji Projektu 

§ 3 

21. Zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji Projektu w pełnym zakresie, z należytą 
starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków w sposób celowy, rzetelny, racjonalny 
i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
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Realizacja projektu musi też następować zgodnie z Decyzją i jej załącznikami oraz  
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni 
prawidłową i terminową realizację Projektu, a także osiągnięcia celów (produktów i rezultatów) 
zakładanych w Rocznym Planie Działań. 

22. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe  
w związku z realizacją Projektu. 

23. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Decyzji nie mogą być przenoszone na 
rzecz osób trzecich. 

24. Zobowiązuje się Beneficjenta do przestrzegania w szczególności: 

11) zasad polityk wspólnotowych, w tym przepisów dotyczących udzielania zamówień 
publicznych, zrównoważonego rozwoju i równości szans; 

12) zasad oraz wytycznych zawartych w dokumentach programowych Instytucji Zarządzającej 
WRPO, zamieszczonych na stronie internetowej Programu, w wersji obowiązującej na 
dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu. 

5. Termin realizacji Projektu ustala się na dzień: 

11) rozpoczęcia finansowego realizacji: 01.01.2012 r.; 

12) zakończenia finansowego realizacji: 31.12.2012 r. 

6. Zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji Projektu w oparciu o harmonogram finansowy, który 
stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej decyzji. Przesunięcia wydatków pomiędzy kwartałami 
w harmonogramie finansowym nie wymagają zmiany decyzji. Beneficjent nadzorujący dokonuje 
aktualizacji harmonogramu przy składaniu wniosku o płatność w przypadku, gdy wydatki  
w danym kwartale są wyższe od kwoty przewidzianej w harmonogramie na dany kwartał, pod 
warunkiem nieprzekroczenia kwoty dofinansowania określonej w § 4, ust. 2, pkt 1). 

  

Wartość Projektu i źródła finansowania 

§ 4 

16. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 820 368,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset 
dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem 00/100 PLN). 

17. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 3 820 368,00 PLN (słownie: trzy miliony 
osiemset dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem 00/100 PLN), w tym: 

 
1) środki Funduszu w kwocie: 3 820 368,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia 

tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem 00/100 PLN), stanowiącej 100% kwoty całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych Projektu.  

18. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne  
w ramach Projektu. 

  
 
Kwalifikowalno ść wydatków oraz płatno ści 
 

§ 5 

36. Kwalifikowalne są jedynie wydatki poniesione przez Beneficjenta w okresie finansowej 
realizacji projektu określonej w § 3 ust. 5. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do 
stosowania przepisów Prawo Zamówień Publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, 
jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami w okresie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym niniejszego punktu. 

37. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za 
kwalifikowalne. 

38. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym 
do projektu, przedkładać oświadczenie o kwalifikowalności VAT. 
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39. Instytucja Zarządzająca udostępnia środki dotacji celowej do wysokości określonej w § 4 ust. 2, 
pkt 1 w celu dokonywania bieżących płatności za poniesione wydatki kwalifikowalne niezbędne 
dla prawidłowej i pełnej realizacji projektu. 

40. Środki na realizację Projektu przekazywane są na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej 
WRPO dla Pomocy Technicznej na podstawie bieżącego zapotrzebowania.  

41. Udostępnienie środków odbywa się po przekazaniu do Departamentu Administracyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego faktur oraz innych dokumentów  
o równoważnej wartości dowodowej, stanowiących dowody poniesienia wydatków 
kwalifikowalnych, zweryfikowanych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. 

42. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość refundacji wydatków poniesionych  
w ramach Projektu ze środków własnych Beneficjenta na podstawie wniosku o płatność.   

 

 
Rozliczanie wydatków 
 

§ 6 

41. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest do składania w formie pisemnej i elektronicznej 
wniosków o płatność nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał lub za 
okres dłuższy niż kwartał jeżeli w danym okresie nie zostały poniesione wydatki.  

42. Wniosek o płatność końcową należy złożyć nie później niż w terminie do 30 dni po 
zakończeniu finansowej realizacji projektu. 

43. Warunkiem poświadczenia wydatków poniesionych przez Beneficjenta jest: 

6) złożenie przez Beneficjenta nadzorującego spełniającego wymogi formalne, merytoryczne  
i rachunkowe wniosku o płatność; 

7) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich 
kwalifikowalności przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność. 

44. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność, po dokonaniu 
weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta nadzorującego wniosku o płatność, 
poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych ujętych we 
wniosku, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi nadzorującemu 
pisemną informację w tym zakresie.  

45. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku  
o płatność jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność może 
dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta nadzorującego 
w formie pisemnej lub elektronicznej bądź wzywa Beneficjenta nadzorującego do poprawienia 
lub uzupełnienia wniosku albo do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.  

46. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność nie może 
poprawiać lub uzupełniać zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 
objętego wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek 
rachunkowych. 

 

47. Płatność końcowa, o której mowa w § 6 ust. 2, zostanie poświadczona przez jednostkę 
organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku o płatność WRPO po: 

16) zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu wysokości i prawidłowości 
ujętych w nim poniesionych wydatków przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za 
weryfikację wniosku o płatność, 

17) akceptacji przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność części dotyczącej przebiegu realizacji Projektu zawartej we wniosku o płatność 
końcową.  
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18) uzyskaniu przed jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność dokumentacji pokontrolnej od uprawnionego podmiotu, o którym mowa w § 10.  

48. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej 
realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób przejrzysty, umożliwiający 
identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla 
wszystkich wydatków w ramach Projektu. 

 

 

Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania i jego z wrot 

§ 7 

26. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania 
niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość 
lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent 
zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz  
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 
przekazania środków.  

27. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego zobowiązuje się Beneficjenta do użytkowania 
sprzętu ruchomego zgodnie z celem określonym w Rocznym Planie Działań. 

28. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w § 7 ust. 2, 
dofinansowanie w części finansującej sprzęt ruchomy podlega zwrotowi na zasadach 
określonych w § 7, ust. 1. 

29. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu, rozumianej jako 
niepoddawanie Projektu znacznej modyfikacji w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia 
ogólnego w okresie 5 lat od daty zakończenia finansowego realizacji Projektu.  

30. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu,  
w przypadku niezapewnienia trwałości projektu, o której mowa w § 7 ust. 4. 

 

 

Stosowanie przepisów dotycz ących zamówie ń publicznych oraz przejrzysto ść 
wydatkowania środków w ramach Projektu  

§ 8 

16. Beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów dla zadań objętych Projektem 
indywidualnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w przypadku, gdy wymóg jej 
stosowania wynika z tej ustawy. W przypadku gdy ustawodawstwo krajowe pozostaje  
w sprzeczności z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zamówień publicznych, należy 
stosować przepisy wspólnotowe. 

17. Umowy wyłączone z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych na mocy art. 4 tej ustawy Beneficjent jest zobowiązany zawierać w sposób 
oszczędny i celowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego. 

18. W przypadku naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się korekty finansowe 
obniżające dofinansowanie lub wzywa do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków 
zgodnie z dokumentem „Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za 
naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy 
UE”, tzw. Taryfikatorem, stanowiącym załącznik do dokumentu „Wymierzanie korekt 
finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacja projektów 
współfinansowanych ze środków funduszy UE”, dostępnym na stronie internetowej Programu. 

 
 

Monitoring i sprawozdawczo ść 
§ 9 
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6. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest  do: 

11) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu. 

12) pomiaru wartości wskaźników zamieszczonych w Rocznym Planie Działań. 

2. Beneficjent nadzorujący wypełnia obowiązki wymienione w ust. 1 poprzez wypełnianie części 
sprawozdawczej we wnioskach o płatność. W przypadku gdy w danym okresie 
sprawozdawczym nie zostanie poniesiony żaden wydatek Beneficjent nadzorujący składa 
wniosek o płatność pełniący wyłącznie funkcję sprawozdawczą. 

 
 
Kontrola 

§ 10 
 

21. Zobowiązuje się Beneficjenta do poddania się kontroli przez uprawnione podmioty w zakresie 
prawidłowości realizacji Projektu w okresie realizacji Projektu lub w okresie od dnia podjęcia 
Decyzji do upływu 5 lat od daty określonej w § 3 ust. 5 pkt 2 w przypadku, gdy zobowiązany 
jest on do zapewnienia trwałości projektu w rozumieniu § 7 ust. 4 przedmiotowej decyzji. 

22. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta. 
23. Zobowiązuje się Beneficjenta do zapewnienia podmiotom kontrolującym, o których mowa  

w ust. 1, prawo do m.in.: 
16) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane  

z realizacją Projektu oraz umożliwienia tworzenia ich uwierzytelnionych kopii, odpisów  
i wyciągów, przez cały okres ich przechowywania określony w § 11 ust. 1, 

17) pełnego dostępu w szczególności do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, 
terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest 
dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, 

18) zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji 
Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. 

24. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie 
w ust. 3 jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli. 

 
 
 
Archiwizacja dokumentów 
 

§ 11 

11. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji w sposób gwarantujący 
należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją 
Projektu zgodnie z art. 90 Rozporządzenia ogólnego.  

12. Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów, a w sytuacji, gdy nie jest to możliwe w formie 
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

 

 
Obowi ązki informacyjne 

§ 12 

Zobowiązuje się Beneficjenta do informowania o źródle finansowania Projektu ze środków Unii 
Europejskiej, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 8-9 Rozporządzenia szczegółowego, 
Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Wytycznymi 
Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji  
i promocji. 

 
 
 
Zmiany w Decyzji i Projekcie 

§ 13 
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26. Beneficjent nadzorujący zgłasza Instytucji Zarządzającej WRPO pisemny wniosek o dokonanie 
zmian dotyczących realizacji Projektu.  

27. W uzasadnionych przypadkach zmiany w treści decyzji mogą być również wprowadzone na 
wniosek Instytucji Zarządzającej WRPO. 

28. Instytucja Zarządzająca WRPO analizuje wniosek Beneficjenta nadzorującego o wprowadzenie 
zmian i w uzasadnionych przypadkach wydaje decyzję zmieniającą wcześniej wydaną decyzję, 
jeżeli istnieje potrzeba wprowadzenia następujących zmian w realizacji projektu:  

p) terminu zakończenia finansowej realizacji projektu, 

q) zmniejszenia lub zwiększenia kwoty dofinansowania,  

r) zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 11). 

29. W przypadku zmian w projekcie niewymienionych w § 13, ust. 3, Instytucja Zarządzająca 
WRPO może wyrazić pisemną zgodę na inne zmiany, z wyłączeniem aktualizacji 
harmonogramu finansowego, o którym mowa w  § 3, ust. 6, której dokonuje Beneficjent 
nadzorujący. 

30. Zmiany w treści Decyzji, o których mowa w ust. 3, wymagają formy pisemnej decyzji 
zmieniającej pod rygorem nieważności.  

 

Postanowienia ko ńcowe 
§ 14 

W sprawach nieuregulowanych Decyzją zastosowanie mają w szczególności: 
 
16. Odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu i jego Uszczegółowienia; 
17. Odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzenia: ogólnego, 

szczegółowego oraz Rozporządzenia  EFRR; 
18. Właściwe  akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

§ 15 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Załączniki: 
11. Roczny Plan Działań w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r.  
do 31 grudnia 2012r. 

12. Harmonogram finansowy. 
 
 
Podpisy:    
 
 
 
 
  ..................................................      
Instytucja Zarządzająca WRPO      
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Instytucja Zarządzająca 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 

Poznań, dnia 22 grudnia 2011r.                        

Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-004/11-00 z dnia 22  grudnia 2011r. 

o przyznaniu dofinansowania dla Projektu:  
 

Zakup sprz ętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biuro wych  
w 2012r.  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,  

Priorytetu  VII - Pomoc Techniczna,  

Działania: 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarz ądzania i wdra żania WRPO 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 2, art. 26 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia  
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712  
ze. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, a także w oparciu o postanowienia: 
 
49) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999  
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym”; 

50) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające  rozporządzenie (WE) 
nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 
EFRR”; 

51) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 
szczegółowym”; 

52) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 , poz. 1240); 
53) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, który został 

przyjęty decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2007) 4205 z dnia 4 września 2007 r. oraz uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 698/2007 z dnia 14 września 2007 r. zmieniony 
decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2008) 6122 z dnia 21 października 2008r. oraz  uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1949/2008 z dnia 6 listopada 2008r., zwanego dalej 
Programem, 

54) Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013, przyjętej uchwałą nr 1401/2008 Zarządu Województwa 
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Wielkopolskiego w dniu 05 czerwca 2008 r. ze zm.; 
55) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego – zawartego na podstawie art. 20 

ust. 5 Ustawy w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego  
a Zarządem Województwa Wielkopolskiego ze zm.; 

56) Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r.  
do 31 grudnia  2012r., przyjętego uchwałą nr 1409/2011 z dnia 16 grudnia 2011r., który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji. 

Instytucja Zarządzająca WRPO postanawia, co następuje: 
 

 
§ 1 

Ilekroć w Decyzji jest mowa o: 

121)  „Uszczegółowieniu Programu ” – należy przez to rozumieć Szczegółowy opis 
priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 
przyjęty uchwałą nr 1374/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 
2008 r.  
(ze zm.), 

122) „Instytucji Zarz ądzającej WRPO ” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poprzez właściwe departamenty, 

123) „Priorytecie ” – należy przez to rozumieć Priorytet VII Pomoc Techniczna, 

124) „Działaniu ” – należy przez to rozumieć nazwę i numer Działania w ramach 
Priorytetu VII Pomoc Techniczna, 

125) „Decyzji ” – należy przez to rozumieć przedmiotową decyzję o przyznaniu 
dofinansowania dla Projektu, 

126) „Funduszu ” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), którego środki przekazywane są z budżetu państwa do Instytucji Zarządzającej 
WRPO  w formie dotacji celowej, 

127) „Projekcie ” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zatytułowane „Zakup 
sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych w 2012r.”,  zgłoszone 
przez Beneficjenta, w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna, 

128) „Beneficjencie ” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z 
Rozporządzeniem ogólnym art. 2, pkt 4 oraz z Ustawą art. 5, pkt 1; na potrzeby 
przedmiotowej decyzji są to jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego  
z siedzibą przy al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, którym powierzono zadania 
związane z zarządzaniem i wdrażaniem WRPO zgodnie z Regulaminami Organizacyjnymi. 
Jednostki organizacyjne działają w imieniu Instytucji Zarządzającej WRPO, 

129) „Beneficjencie nadzoruj ącym ” – należy przez to rozumieć Departament Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (dalej „DPR”), który 
nadzoruje  przebieg realizacji Projektu oraz rozlicza Projekt. DPR wypełnia swoje zadania 
przy pomocy oddziałów merytorycznych. 

130) „Dofinansowaniu ” – należy przez to rozumieć środki pochodzące z Funduszu 
udostępniane przez Instytucję Zarządzającą WRPO w formie dotacji celowej, 

131)  „Rachunku bankowym Instytucji Zarz ądzającej dla Pomocy Technicznej ” – 
należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek Instytucji Zarządzającej WRPO  
nr 75 1020 4027 0000 1802 0475 6732 prowadzony w banku PKO BP SA, na którym 
są gromadzone środki Funduszu na realizację Priorytetu i z którego dokonywane będą 
płatności w ramach projektu.  

132) „Wniosku o płatno ść” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję 
Zarządzającą WRPO, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz  
z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent występuje do Instytucji Zarządzającej 
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WRPO o poświadczenie części albo całości kwoty poniesionych wydatków 
kwalifikowalnych na realizację Projektu, 

133) „Płatno ści ko ńcowej ” – należy przez to rozumieć końcowe poświadczenie 
wydatków obejmujące całość lub część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na 
realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, 

134) „Płatno ści po średniej ” – należy przez to rozumieć poświadczenie kwoty 
obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji 
Projektu, ujętych we wniosku o płatność pośrednią, 

135) „Rozpocz ęciu finansowym realizacji Projektu ” – należy przez to rozumieć datę 
określoną w § 3 ust. 5, pkt 1, 

136)  „Zakończeniu finansowym realizacji ” – należy przez to rozumieć datę określoną 
w  § 3 ust. 5, pkt 2, 

137) „Wydatkach kwalifikowalnych ” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty 
poniesione przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu w ramach Programu, 
zgodnie  
z zapisami Uszczegółowienia Programu oraz trybem określonym w Decyzji, 

138)  „Rocznym Planie Działa ń” – należy przez to rozumieć Roczny Plan Działań w 
ramach Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., 
przyjęty uchwałą  
nr 1409/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011r., który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji, 

139) „Harmonogram finansowy ” – należy przez to rozumieć harmonogram finansowy 
odzwierciedlający wydatki w podziale na kwartały w stosunku do kwoty dofinansowania 
określonej w Decyzji; 

140) „Taryfikatorze ” – należy przez to rozumieć dokument „Wskaźniki procentowe do 
obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień 
publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE”, stanowiący załącznik do 
dokumentu „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych 
związane  
z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, określający tryb 
postępowania i nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku 
naruszenia przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. 

 

Przedmiot Decyzji 
§ 2 

 
13. Przedmiotem Decyzji jest udzielenie przez Instytucję Zarządzającą WRPO dofinansowania na 

realizację Projektu ze środków publicznych w ramach Programu oraz określenie praw  
i obowiązków Beneficjenta związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, 
monitorowania, sprawozdawczości i kontroli. 

14. Decyzja Instytucji Zarządzającej WRPO stanowi decyzję, o której mowa w art. 28 ust. 2 
Ustawy.  

 

Zasady i termin realizacji Projektu 

§ 3 

25. Zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji Projektu w pełnym zakresie, z należytą 
starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków w sposób celowy, rzetelny, racjonalny 
i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
Realizacja projektu musi też następować zgodnie z Decyzją i jej załącznikami oraz  
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni 
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prawidłową i terminową realizację Projektu, a także osiągnięcia celów (produktów i rezultatów) 
zakładanych w Rocznym Planie Działań. 

26. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe  
w związku z realizacją Projektu. 

27. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Decyzji nie mogą być przenoszone na 
rzecz osób trzecich. 

28. Zobowiązuje się Beneficjenta do przestrzegania w szczególności: 

13) zasad polityk wspólnotowych, w tym przepisów dotyczących udzielania zamówień 
publicznych, zrównoważonego rozwoju i równości szans; 

14) zasad oraz wytycznych zawartych w dokumentach programowych Instytucji Zarządzającej 
WRPO, zamieszczonych na stronie internetowej Programu, w wersji obowiązującej na 
dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu. 

5. Termin realizacji Projektu ustala się na dzień: 

13) rozpoczęcia finansowego realizacji: 01.01.2012 r.; 

14) zakończenia finansowego realizacji: 31.12.2012 r. 

6. Zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji Projektu w oparciu o harmonogram finansowy, który 
stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej decyzji. Przesunięcia wydatków pomiędzy kwartałami 
w harmonogramie finansowym nie wymagają zmiany decyzji. Beneficjent nadzorujący dokonuje 
aktualizacji harmonogramu przy składaniu wniosku o płatność w przypadku, gdy wydatki  
w danym kwartale są wyższe od kwoty przewidzianej w harmonogramie na dany kwartał, pod 
warunkiem nieprzekroczenia kwoty dofinansowania określonej w § 4, ust. 2, pkt 1). 

  

Wartość Projektu i źródła finansowania 

§ 4 

19. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 930 775,00 PLN (słownie: dziewięćset trzydzieści 
tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć 00/100 PLN). 

20. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 930 775,00 PLN (słownie: dziewięćset 
trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć 00/100 PLN), w tym: 

 
1) środki Funduszu w kwocie: 930 775,00 PLN (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy 

siedemset siedemdziesiąt pięć 00/100 PLN), stanowiącej 100% kwoty całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych Projektu.  

21. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne  
w ramach Projektu. 

  
 
Kwalifikowalno ść wydatków oraz płatno ści 
 

§ 5 

43. Kwalifikowalne są jedynie wydatki poniesione przez Beneficjenta w okresie finansowej 
realizacji projektu określonej w § 3 ust. 5. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do 
stosowania przepisów Prawo Zamówień Publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, 
jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami w okresie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym niniejszego punktu. 

44. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za 
kwalifikowalne. 

45. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym 
do projektu, przedkładać oświadczenie o kwalifikowalności VAT. 
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46. Instytucja Zarządzająca udostępnia środki dotacji celowej do wysokości określonej w § 4 ust. 2, 
pkt 1 w celu dokonywania bieżących płatności za poniesione wydatki kwalifikowalne niezbędne 
dla prawidłowej i pełnej realizacji projektu. 

47. Środki na realizację Projektu przekazywane są na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej 
WRPO dla Pomocy Technicznej na podstawie bieżącego zapotrzebowania.  

48. Udostępnienie środków odbywa się po przekazaniu do Departamentu Administracyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego faktur oraz innych dokumentów  
o równoważnej wartości dowodowej, stanowiących dowody poniesienia wydatków 
kwalifikowalnych, zweryfikowanych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. 

49. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość refundacji wydatków poniesionych  
w ramach Projektu ze środków własnych Beneficjenta na podstawie wniosku o płatność.   

 

 
Rozliczanie wydatków 
 

§ 6 

49. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest do składania w formie pisemnej i elektronicznej 
wniosków o płatność nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał lub za 
okres dłuższy niż kwartał jeżeli w danym okresie nie zostały poniesione wydatki.  

50. Wniosek o płatność końcową należy złożyć nie później niż w terminie do 30 dni po 
zakończeniu finansowej realizacji projektu. 

51. Warunkiem poświadczenia wydatków poniesionych przez Beneficjenta jest: 

7) złożenie przez Beneficjenta nadzorującego spełniającego wymogi formalne, merytoryczne  
i rachunkowe wniosku o płatność; 

8) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich 
kwalifikowalności przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność. 

52. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność, po dokonaniu 
weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta nadzorującego wniosku o płatność, 
poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych ujętych we 
wniosku, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi nadzorującemu 
pisemną informację w tym zakresie.  

53. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku  
o płatność jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność może 
dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta nadzorującego 
w formie pisemnej lub elektronicznej bądź wzywa Beneficjenta nadzorującego do poprawienia 
lub uzupełnienia wniosku albo do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.  

54. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność nie może 
poprawiać lub uzupełniać zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 
objętego wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek 
rachunkowych. 

 

55. Płatność końcowa, o której mowa w § 6 ust. 2, zostanie poświadczona przez jednostkę 
organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku o płatność WRPO po: 

19) zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu wysokości i prawidłowości 
ujętych w nim poniesionych wydatków przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za 
weryfikację wniosku o płatność, 

20) akceptacji przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność części dotyczącej przebiegu realizacji Projektu zawartej we wniosku o płatność 
końcową.  
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21) uzyskaniu przed jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność dokumentacji pokontrolnej od uprawnionego podmiotu, o którym mowa w § 10.  

56. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej 
realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób przejrzysty, umożliwiający 
identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla 
wszystkich wydatków w ramach Projektu. 

 

 

Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania i jego z wrot 

§ 7 

31. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania 
niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość 
lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent 
zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz  
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 
przekazania środków.  

32. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego zobowiązuje się Beneficjenta do użytkowania 
sprzętu ruchomego zgodnie z celem określonym w Rocznym Planie Działań. 

33. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w § 7 ust. 2, 
dofinansowanie w części finansującej sprzęt ruchomy podlega zwrotowi na zasadach 
określonych w § 7, ust. 1. 

34. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu, rozumianej jako 
niepoddawanie Projektu znacznej modyfikacji w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia 
ogólnego w okresie 5 lat od daty zakończenia finansowego realizacji Projektu.  

35. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu,  
w przypadku niezapewnienia trwałości projektu, o której mowa w § 7 ust. 4. 

 

 

Stosowanie przepisów dotycz ących zamówie ń publicznych oraz przejrzysto ść 
wydatkowania środków w ramach Projektu  

§ 8 

19. Beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów dla zadań objętych Projektem 
indywidualnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w przypadku, gdy wymóg jej 
stosowania wynika z tej ustawy. W przypadku gdy ustawodawstwo krajowe pozostaje  
w sprzeczności z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zamówień publicznych, należy 
stosować przepisy wspólnotowe. 

20. Umowy wyłączone z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych na mocy art. 4 tej ustawy Beneficjent jest zobowiązany zawierać w sposób 
oszczędny i celowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego. 

21. W przypadku naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się korekty finansowe 
obniżające dofinansowanie lub wzywa do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków 
zgodnie z dokumentem „Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za 
naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy 
UE”, tzw. Taryfikatorem, stanowiącym załącznik do dokumentu „Wymierzanie korekt 
finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacja projektów 
współfinansowanych ze środków funduszy UE”, dostępnym na stronie internetowej Programu. 

 
 

Monitoring i sprawozdawczo ść 
§ 9 
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7. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest  do: 

13) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu. 

14) pomiaru wartości wskaźników zamieszczonych w Rocznym Planie Działań. 

2. Beneficjent nadzorujący wypełnia obowiązki wymienione w ust. 1 poprzez wypełnianie części 
sprawozdawczej we wnioskach o płatność. W przypadku gdy w danym okresie 
sprawozdawczym nie zostanie poniesiony żaden wydatek Beneficjent nadzorujący składa 
wniosek o płatność pełniący wyłącznie funkcję sprawozdawczą. 

 
 
Kontrola 

§ 10 
 

25. Zobowiązuje się Beneficjenta do poddania się kontroli przez uprawnione podmioty w zakresie 
prawidłowości realizacji Projektu w okresie realizacji Projektu lub w okresie od dnia podjęcia 
Decyzji do upływu 5 lat od daty określonej w § 3 ust. 5 pkt 2 w przypadku, gdy zobowiązany 
jest on do zapewnienia trwałości projektu w rozumieniu § 7 ust. 4 przedmiotowej decyzji. 

26. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta. 
27. Zobowiązuje się Beneficjenta do zapewnienia podmiotom kontrolującym, o których mowa  

w ust. 1, prawo do m.in.: 
19) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane  

z realizacją Projektu oraz umożliwienia tworzenia ich uwierzytelnionych kopii, odpisów  
i wyciągów, przez cały okres ich przechowywania określony w § 11 ust. 1, 

20) pełnego dostępu w szczególności do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, 
terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest 
dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, 

21) zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji 
Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. 

28. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie 
w ust. 3 jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli. 

 
 
 
Archiwizacja dokumentów 
 

§ 11 

13. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji w sposób gwarantujący 
należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją 
Projektu zgodnie z art. 90 Rozporządzenia ogólnego.  

14. Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów, a w sytuacji, gdy nie jest to możliwe w formie 
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

 

 
Obowi ązki informacyjne 

§ 12 

Zobowiązuje się Beneficjenta do informowania o źródle finansowania Projektu ze środków Unii 
Europejskiej, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 8-9 Rozporządzenia szczegółowego, 
Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Wytycznymi 
Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji  
i promocji. 

 
 
 
Zmiany w Decyzji i Projekcie 

§ 13 
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31. Beneficjent nadzorujący zgłasza Instytucji Zarządzającej WRPO pisemny wniosek o dokonanie 
zmian dotyczących realizacji Projektu.  

32. W uzasadnionych przypadkach zmiany w treści decyzji mogą być również wprowadzone na 
wniosek Instytucji Zarządzającej WRPO. 

33. Instytucja Zarządzająca WRPO analizuje wniosek Beneficjenta nadzorującego o wprowadzenie 
zmian i w uzasadnionych przypadkach wydaje decyzję zmieniającą wcześniej wydaną decyzję, 
jeżeli istnieje potrzeba wprowadzenia następujących zmian w realizacji projektu:  

s) terminu zakończenia finansowej realizacji projektu, 

t) zmniejszenia lub zwiększenia kwoty dofinansowania,  

u) zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 11). 

34. W przypadku zmian w projekcie niewymienionych w § 13, ust. 3, Instytucja Zarządzająca 
WRPO może wyrazić pisemną zgodę na inne zmiany, z wyłączeniem aktualizacji 
harmonogramu finansowego, o którym mowa w  § 3, ust. 6, której dokonuje Beneficjent 
nadzorujący. 

35. Zmiany w treści Decyzji, o których mowa w ust. 3, wymagają formy pisemnej decyzji 
zmieniającej pod rygorem nieważności.  

 

Postanowienia ko ńcowe 
§ 14 

W sprawach nieuregulowanych Decyzją zastosowanie mają w szczególności: 
 
19. Odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu i jego Uszczegółowienia; 
20. Odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzenia: ogólnego, 

szczegółowego oraz Rozporządzenia  EFRR; 
21. Właściwe  akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

§ 15 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Załączniki: 
13. Roczny Plan Działań w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r.  
do 31 grudnia 2012r. 

14. Harmonogram finansowy. 
 
 
Podpisy:    
 
 
 
 
  ..................................................      
Instytucja Zarządzająca WRPO      
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Instytucja Zarządzająca 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 

Poznań, dnia 22 grudnia 2011r.                        

Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-010/11-00 z dnia 22  grudnia 2011r. 

o przyznaniu dofinansowania dla Projektu:  
 

Szkolenia, kursy j ęzykowe i studia podyplomowe dla pracowników zaanga żowanych  
w zarządzanie i wdra żanie WRPO w 2012r. 

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,  

Priorytetu  VII - Pomoc Techniczna,  

Działania: 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarz ądzania i wdra żania WRPO 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 2, art. 26 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia  
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712  
ze. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, a także w oparciu o postanowienia: 
 
57) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999  
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym”; 

58) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające  rozporządzenie (WE) 
nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 
EFRR”; 

59) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 
szczegółowym”; 

60) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 , poz. 1240); 
61) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, który został 

przyjęty decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2007) 4205 z dnia 4 września 2007 r. oraz uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 698/2007 z dnia 14 września 2007 r. zmieniony 
decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2008) 6122 z dnia 21 października 2008r. oraz  uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1949/2008 z dnia 6 listopada 2008r., zwanego dalej 
Programem, 
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62) Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013, przyjętej uchwałą nr 1401/2008 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 05 czerwca 2008 r. ze zm.; 

63) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego – zawartego na podstawie art. 20 
ust. 5 Ustawy w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego  
a Zarządem Województwa Wielkopolskiego ze zm.; 

64) Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r.  
do 31 grudnia  2012r., przyjętego uchwałą nr 1409/2011 z dnia 16 grudnia 2011r., który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji. 

Instytucja Zarządzająca WRPO postanawia, co następuje: 
 

 
§ 1 

Ilekroć w Decyzji jest mowa o: 

141)  „Uszczegółowieniu Programu ” – należy przez to rozumieć Szczegółowy opis 
priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 
przyjęty uchwałą nr 1374/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 
2008 r.  
(ze zm.), 

142) „Instytucji Zarz ądzającej WRPO ” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poprzez właściwe departamenty, 

143) „Priorytecie ” – należy przez to rozumieć Priorytet VII Pomoc Techniczna, 

144) „Działaniu ” – należy przez to rozumieć nazwę i numer Działania w ramach 
Priorytetu VII Pomoc Techniczna, 

145) „Decyzji ” – należy przez to rozumieć przedmiotową decyzję o przyznaniu 
dofinansowania dla Projektu, 

146) „Funduszu ” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), którego środki przekazywane są z budżetu państwa do Instytucji Zarządzającej 
WRPO  w formie dotacji celowej, 

147) „Projekcie ” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zatytułowane „Szkolenia, 
kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie  
i wdrażanie WRPO w 2012r.”,  zgłoszone przez Beneficjenta, w ramach Priorytetu VII 
Pomoc Techniczna, 

148) „Beneficjencie ” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z 
Rozporządzeniem ogólnym art. 2, pkt 4 oraz z Ustawą art. 5, pkt 1; na potrzeby 
przedmiotowej decyzji są to jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego  
z siedzibą przy al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, którym powierzono zadania 
związane z zarządzaniem i wdrażaniem WRPO zgodnie z Regulaminami Organizacyjnymi. 
Jednostki organizacyjne działają w imieniu Instytucji Zarządzającej WRPO, 

149) „Beneficjencie nadzoruj ącym ” – należy przez to rozumieć Departament Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (dalej „DPR”), który 
nadzoruje  przebieg realizacji Projektu oraz rozlicza Projekt. DPR wypełnia swoje zadania 
przy pomocy oddziałów merytorycznych. 

150) „Dofinansowaniu ” – należy przez to rozumieć środki pochodzące z Funduszu 
udostępniane przez Instytucję Zarządzającą WRPO w formie dotacji celowej, 

151)  „Rachunku bankowym Instytucji Zarz ądzającej dla Pomocy Technicznej ” – 
należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek Instytucji Zarządzającej WRPO  
nr 75 1020 4027 0000 1802 0475 6732 prowadzony w banku PKO BP SA, na którym 
są gromadzone środki Funduszu na realizację Priorytetu i z którego dokonywane będą 
płatności w ramach projektu.  
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152) „Wniosku o płatno ść” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję 
Zarządzającą WRPO, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz  
z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent występuje do Instytucji Zarządzającej 
WRPO o poświadczenie części albo całości kwoty poniesionych wydatków 
kwalifikowalnych na realizację Projektu, 

153) „Płatno ści ko ńcowej ” – należy przez to rozumieć końcowe poświadczenie 
wydatków obejmujące całość lub część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na 
realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, 

154) „Płatno ści po średniej ” – należy przez to rozumieć poświadczenie kwoty 
obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji 
Projektu, ujętych we wniosku o płatność pośrednią, 

155) „Rozpocz ęciu finansowym realizacji Projektu ” – należy przez to rozumieć datę 
określoną w § 3 ust. 5, pkt 1, 

156)  „Zakończeniu finansowym realizacji ” – należy przez to rozumieć datę określoną 
w  § 3 ust. 5, pkt 2, 

157) „Wydatkach kwalifikowalnych ” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty 
poniesione przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu w ramach Programu, 
zgodnie  
z zapisami Uszczegółowienia Programu oraz trybem określonym w Decyzji, 

158)  „Rocznym Planie Działa ń” – należy przez to rozumieć Roczny Plan Działań w 
ramach Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., 
przyjęty uchwałą  
nr 1409/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011r., który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji, 

159) „Harmonogram finansowy ” – należy przez to rozumieć harmonogram finansowy 
odzwierciedlający wydatki w podziale na kwartały w stosunku do kwoty dofinansowania 
określonej w Decyzji; 

160) „Taryfikatorze ” – należy przez to rozumieć dokument „Wskaźniki procentowe do 
obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień 
publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE”, stanowiący załącznik do 
dokumentu „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych 
związane  
z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, określający tryb 
postępowania i nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku 
naruszenia przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. 

 

Przedmiot Decyzji 
§ 2 

 
15. Przedmiotem Decyzji jest udzielenie przez Instytucję Zarządzającą WRPO dofinansowania na 

realizację Projektu ze środków publicznych w ramach Programu oraz określenie praw  
i obowiązków Beneficjenta związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, 
monitorowania, sprawozdawczości i kontroli. 

16. Decyzja Instytucji Zarządzającej WRPO stanowi decyzję, o której mowa w art. 28 ust. 2 
Ustawy.  

 

Zasady i termin realizacji Projektu 

§ 3 

29. Zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji Projektu w pełnym zakresie, z należytą 
starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków w sposób celowy, rzetelny, racjonalny 
i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
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Realizacja projektu musi też następować zgodnie z Decyzją i jej załącznikami oraz  
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni 
prawidłową i terminową realizację Projektu, a także osiągnięcia celów (produktów i rezultatów) 
zakładanych w Rocznym Planie Działań. 

30. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe  
w związku z realizacją Projektu. 

31. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Decyzji nie mogą być przenoszone na 
rzecz osób trzecich. 

32. Zobowiązuje się Beneficjenta do przestrzegania w szczególności: 

15) zasad polityk wspólnotowych, w tym przepisów dotyczących udzielania zamówień 
publicznych, zrównoważonego rozwoju i równości szans; 

16) zasad oraz wytycznych zawartych w dokumentach programowych Instytucji Zarządzającej 
WRPO, zamieszczonych na stronie internetowej Programu, w wersji obowiązującej na 
dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu. 

5. Termin realizacji Projektu ustala się na dzień: 

15) rozpoczęcia finansowego realizacji: 01.01.2012 r.; 

16) zakończenia finansowego realizacji: 31.12.2012 r. 

6. Zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji Projektu w oparciu o harmonogram finansowy, który 
stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej decyzji. Przesunięcia wydatków pomiędzy kwartałami 
w harmonogramie finansowym nie wymagają zmiany decyzji. Beneficjent nadzorujący dokonuje 
aktualizacji harmonogramu przy składaniu wniosku o płatność w przypadku, gdy wydatki  
w danym kwartale są wyższe od kwoty przewidzianej w harmonogramie na dany kwartał, pod 
warunkiem nieprzekroczenia kwoty dofinansowania określonej w § 4, ust. 2, pkt 1). 

  

Wartość Projektu i źródła finansowania 

§ 4 

22. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 438 000,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści 
osiem tysięcy 00/100 PLN). 

23. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 438 000,00 PLN (słownie: czterysta 
trzydzieści osiem tysięcy 00/100 PLN), w tym: 

 
1) środki Funduszu w kwocie: 438 000,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy 

00/100 PLN), stanowiącej 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  

24. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne  
w ramach Projektu. 

  
 
Kwalifikowalno ść wydatków oraz płatno ści 
 

§ 5 

50. Kwalifikowalne są jedynie wydatki poniesione przez Beneficjenta w okresie finansowej 
realizacji projektu określonej w § 3 ust. 5. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do 
stosowania przepisów Prawo Zamówień Publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, 
jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami w okresie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym niniejszego punktu. 

51. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za 
kwalifikowalne. 

52. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym 
do projektu, przedkładać oświadczenie o kwalifikowalności VAT. 
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53. Instytucja Zarządzająca udostępnia środki dotacji celowej do wysokości określonej w § 4 ust. 2, 
pkt 1 w celu dokonywania bieżących płatności za poniesione wydatki kwalifikowalne niezbędne 
dla prawidłowej i pełnej realizacji projektu. 

54. Środki na realizację Projektu przekazywane są na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej 
WRPO dla Pomocy Technicznej na podstawie bieżącego zapotrzebowania.  

55. Udostępnienie środków odbywa się po przekazaniu do Departamentu Administracyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego faktur oraz innych dokumentów  
o równoważnej wartości dowodowej, stanowiących dowody poniesienia wydatków 
kwalifikowalnych, zweryfikowanych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. 

56. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość refundacji wydatków poniesionych  
w ramach Projektu ze środków własnych Beneficjenta na podstawie wniosku o płatność.   

 

 
Rozliczanie wydatków 
 

§ 6 

57. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest do składania w formie pisemnej i elektronicznej 
wniosków o płatność nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał lub za 
okres dłuższy niż kwartał jeżeli w danym okresie nie zostały poniesione wydatki.  

58. Wniosek o płatność końcową należy złożyć nie później niż w terminie do 30 dni po 
zakończeniu finansowej realizacji projektu. 

59. Warunkiem poświadczenia wydatków poniesionych przez Beneficjenta jest: 

8) złożenie przez Beneficjenta nadzorującego spełniającego wymogi formalne, merytoryczne  
i rachunkowe wniosku o płatność; 

9) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich 
kwalifikowalności przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność. 

60. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność, po dokonaniu 
weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta nadzorującego wniosku o płatność, 
poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych ujętych we 
wniosku, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi nadzorującemu 
pisemną informację w tym zakresie.  

61. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku  
o płatność jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność może 
dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta nadzorującego 
w formie pisemnej lub elektronicznej bądź wzywa Beneficjenta nadzorującego do poprawienia 
lub uzupełnienia wniosku albo do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.  

62. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność nie może 
poprawiać lub uzupełniać zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 
objętego wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek 
rachunkowych. 

 

63. Płatność końcowa, o której mowa w § 6 ust. 2, zostanie poświadczona przez jednostkę 
organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku o płatność WRPO po: 

22) zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu wysokości i prawidłowości 
ujętych w nim poniesionych wydatków przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za 
weryfikację wniosku o płatność, 

23) akceptacji przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność części dotyczącej przebiegu realizacji Projektu zawartej we wniosku o płatność 
końcową.  
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24) uzyskaniu przed jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność dokumentacji pokontrolnej od uprawnionego podmiotu, o którym mowa w § 10.  

64. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej 
realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób przejrzysty, umożliwiający 
identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla 
wszystkich wydatków w ramach Projektu. 

 

 

Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania i jego z wrot 

§ 7 

36. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania 
niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość 
lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent 
zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz  
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 
przekazania środków.  

37. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego zobowiązuje się Beneficjenta do użytkowania 
sprzętu ruchomego zgodnie z celem określonym w Rocznym Planie Działań. 

38. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w § 7 ust. 2, 
dofinansowanie w części finansującej sprzęt ruchomy podlega zwrotowi na zasadach 
określonych w § 7, ust. 1. 

39. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu, rozumianej jako 
niepoddawanie Projektu znacznej modyfikacji w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia 
ogólnego w okresie 5 lat od daty zakończenia finansowego realizacji Projektu.  

40. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu,  
w przypadku niezapewnienia trwałości projektu, o której mowa w § 7 ust. 4. 

 

 

Stosowanie przepisów dotycz ących zamówie ń publicznych oraz przejrzysto ść 
wydatkowania środków w ramach Projektu  

§ 8 

22. Beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów dla zadań objętych Projektem 
indywidualnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w przypadku, gdy wymóg jej 
stosowania wynika z tej ustawy. W przypadku gdy ustawodawstwo krajowe pozostaje  
w sprzeczności z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zamówień publicznych, należy 
stosować przepisy wspólnotowe. 

23. Umowy wyłączone z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych na mocy art. 4 tej ustawy Beneficjent jest zobowiązany zawierać w sposób 
oszczędny i celowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego. 

24. W przypadku naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się korekty finansowe 
obniżające dofinansowanie lub wzywa do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków 
zgodnie z dokumentem „Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za 
naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy 
UE”, tzw. Taryfikatorem, stanowiącym załącznik do dokumentu „Wymierzanie korekt 
finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacja projektów 
współfinansowanych ze środków funduszy UE”, dostępnym na stronie internetowej Programu. 

 
 

Monitoring i sprawozdawczo ść 
§ 9 
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8. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest  do: 

15) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu. 

16) pomiaru wartości wskaźników zamieszczonych w Rocznym Planie Działań. 

2. Beneficjent nadzorujący wypełnia obowiązki wymienione w ust. 1 poprzez wypełnianie części 
sprawozdawczej we wnioskach o płatność. W przypadku gdy w danym okresie 
sprawozdawczym nie zostanie poniesiony żaden wydatek Beneficjent nadzorujący składa 
wniosek o płatność pełniący wyłącznie funkcję sprawozdawczą. 

 
 
Kontrola 

§ 10 
 

29. Zobowiązuje się Beneficjenta do poddania się kontroli przez uprawnione podmioty w zakresie 
prawidłowości realizacji Projektu w okresie realizacji Projektu lub w okresie od dnia podjęcia 
Decyzji do upływu 5 lat od daty określonej w § 3 ust. 5 pkt 2 w przypadku, gdy zobowiązany 
jest on do zapewnienia trwałości projektu w rozumieniu § 7 ust. 4 przedmiotowej decyzji. 

30. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta. 
31. Zobowiązuje się Beneficjenta do zapewnienia podmiotom kontrolującym, o których mowa  

w ust. 1, prawo do m.in.: 
22) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane  

z realizacją Projektu oraz umożliwienia tworzenia ich uwierzytelnionych kopii, odpisów  
i wyciągów, przez cały okres ich przechowywania określony w § 11 ust. 1, 

23) pełnego dostępu w szczególności do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, 
terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest 
dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, 

24) zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji 
Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. 

32. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie 
w ust. 3 jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli. 

 
 
 
Archiwizacja dokumentów 
 

§ 11 

15. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji w sposób gwarantujący 
należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją 
Projektu zgodnie z art. 90 Rozporządzenia ogólnego.  

16. Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów, a w sytuacji, gdy nie jest to możliwe w formie 
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

 

 
Obowi ązki informacyjne 

§ 12 

Zobowiązuje się Beneficjenta do informowania o źródle finansowania Projektu ze środków Unii 
Europejskiej, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 8-9 Rozporządzenia szczegółowego, 
Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Wytycznymi 
Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji  
i promocji. 

 
 
 
Zmiany w Decyzji i Projekcie 

§ 13 
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36. Beneficjent nadzorujący zgłasza Instytucji Zarządzającej WRPO pisemny wniosek o dokonanie 
zmian dotyczących realizacji Projektu.  

37. W uzasadnionych przypadkach zmiany w treści decyzji mogą być również wprowadzone na 
wniosek Instytucji Zarządzającej WRPO. 

38. Instytucja Zarządzająca WRPO analizuje wniosek Beneficjenta nadzorującego o wprowadzenie 
zmian i w uzasadnionych przypadkach wydaje decyzję zmieniającą wcześniej wydaną decyzję, 
jeżeli istnieje potrzeba wprowadzenia następujących zmian w realizacji projektu:  

v) terminu zakończenia finansowej realizacji projektu, 

w) zmniejszenia lub zwiększenia kwoty dofinansowania,  

x) zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 11). 

39. W przypadku zmian w projekcie niewymienionych w § 13, ust. 3, Instytucja Zarządzająca 
WRPO może wyrazić pisemną zgodę na inne zmiany, z wyłączeniem aktualizacji 
harmonogramu finansowego, o którym mowa w  § 3, ust. 6, której dokonuje Beneficjent 
nadzorujący. 

40. Zmiany w treści Decyzji, o których mowa w ust. 3, wymagają formy pisemnej decyzji 
zmieniającej pod rygorem nieważności.  

 

Postanowienia ko ńcowe 
§ 14 

W sprawach nieuregulowanych Decyzją zastosowanie mają w szczególności: 
 
22. Odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu i jego Uszczegółowienia; 
23. Odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzenia: ogólnego, 

szczegółowego oraz Rozporządzenia  EFRR; 
24. Właściwe  akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

§ 15 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Załączniki: 
15. Roczny Plan Działań w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r.  
do 31 grudnia 2012r. 

16. Harmonogram finansowy. 
 
 
Podpisy:    
 
 
 
 
  ..................................................      
Instytucja Zarządzająca WRPO      
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Instytucja Zarządzająca 
Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 

Poznań, dnia 22 grudnia 2011r.                        

Decyzja nr UDA-RPWP.07.01.00-30-001/11-00 z dnia 22  grudnia 2011r. 

o przyznaniu dofinansowania dla Projektu:  
 

Wynagrodzenia pracowników Urz ędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
zaangażowanych w WRPO w 2012r. 

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,  

Priorytetu  VII - Pomoc Techniczna,  

Działania: 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarz ądzania i wdra żania WRPO 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 2, art. 26 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia  
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712  
ze. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, a także w oparciu o postanowienia: 
 
65) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999  
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym”; 

66) Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające  rozporządzenie (WE) 
nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 
EFRR”; 

67) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 
szczegółowym”; 

68) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 , poz. 1240); 
69) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, który został 

przyjęty decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2007) 4205 z dnia 4 września 2007 r. oraz uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 698/2007 z dnia 14 września 2007 r. zmieniony 
decyzją Komisji Europejskiej Nr K (2008) 6122 z dnia 21 października 2008r. oraz  uchwałą 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1949/2008 z dnia 6 listopada 2008r., zwanego dalej 
Programem, 
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70) Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013, przyjętej uchwałą nr 1401/2008 Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 05 czerwca 2008 r. ze zm.; 

71) Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego – zawartego na podstawie art. 20 
ust. 5 Ustawy w dniu 6 lutego 2008 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego  
a Zarządem Województwa Wielkopolskiego ze zm.; 

72) Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r.  
do 31 grudnia  2012r., przyjętego uchwałą nr 1409/2011 z dnia 16 grudnia 2011r., który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji. 

Instytucja Zarządzająca WRPO postanawia, co następuje: 
 

 
§ 1 

Ilekroć w Decyzji jest mowa o: 

161)  „Uszczegółowieniu Programu ” – należy przez to rozumieć Szczegółowy opis 
priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 
przyjęty uchwałą nr 1374/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 
2008 r.  
(ze zm.), 

162) „Instytucji Zarz ądzającej WRPO ” – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego, którego obsługę w zakresie realizacji Programu zapewnia Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poprzez właściwe departamenty, 

163) „Priorytecie ” – należy przez to rozumieć Priorytet VII Pomoc Techniczna, 

164) „Działaniu ” – należy przez to rozumieć nazwę i numer Działania w ramach 
Priorytetu VII Pomoc Techniczna, 

165) „Decyzji ” – należy przez to rozumieć przedmiotową decyzję o przyznaniu 
dofinansowania dla Projektu, 

166) „Funduszu ” – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), którego środki przekazywane są z budżetu państwa do Instytucji Zarządzającej 
WRPO  w formie dotacji celowej, 

167) „Projekcie ” – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zatytułowane 
„Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
zaangażowanych w WRPO w 2012r.”,  zgłoszone przez Beneficjenta, w ramach Priorytetu 
VII Pomoc Techniczna, 

168) „Beneficjencie ” – należy przez to rozumieć Beneficjenta zgodnie z 
Rozporządzeniem ogólnym art. 2, pkt 4 oraz z Ustawą art. 5, pkt 1; na potrzeby 
przedmiotowej decyzji są to jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego  
z siedzibą przy al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, którym powierzono zadania 
związane z zarządzaniem i wdrażaniem WRPO zgodnie z Regulaminami Organizacyjnymi. 
Jednostki organizacyjne działają w imieniu Instytucji Zarządzającej WRPO, 

169) „Beneficjencie nadzoruj ącym ” – należy przez to rozumieć Departament Polityki 
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (dalej „DPR”), który 
nadzoruje  przebieg realizacji Projektu oraz rozlicza Projekt. DPR wypełnia swoje zadania 
przy pomocy oddziałów merytorycznych. 

170) „Dofinansowaniu ” – należy przez to rozumieć środki pochodzące z Funduszu 
udostępniane przez Instytucję Zarządzającą WRPO w formie dotacji celowej, 

171)  „Rachunku bankowym Instytucji Zarz ądzającej dla Pomocy Technicznej ” – 
należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek Instytucji Zarządzającej WRPO  
nr 75 1020 4027 0000 1802 0475 6732 prowadzony w banku PKO BP SA, na którym 
są gromadzone środki Funduszu na realizację Priorytetu i z którego dokonywane będą 
płatności w ramach projektu.  



 67

172) „Wniosku o płatno ść” – należy przez to rozumieć, określony przez Instytucję 
Zarządzającą WRPO, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz  
z załącznikami, na podstawie którego Beneficjent występuje do Instytucji Zarządzającej 
WRPO o poświadczenie części albo całości kwoty poniesionych wydatków 
kwalifikowalnych na realizację Projektu, 

173) „Płatno ści ko ńcowej ” – należy przez to rozumieć końcowe poświadczenie 
wydatków obejmujące całość lub część wydatków kwalifikowalnych poniesionych na 
realizację Projektu, ujętych we wniosku o płatność końcową, 

174) „Płatno ści po średniej ” – należy przez to rozumieć poświadczenie kwoty 
obejmującej część wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji 
Projektu, ujętych we wniosku o płatność pośrednią, 

175) „Rozpocz ęciu finansowym realizacji Projektu ” – należy przez to rozumieć datę 
określoną w § 3 ust. 5, pkt 1, 

176)  „Zakończeniu finansowym realizacji ” – należy przez to rozumieć datę określoną 
w  § 3 ust. 5, pkt 2, 

177) „Wydatkach kwalifikowalnych ” – należy przez to rozumieć wydatki lub koszty 
poniesione przez Beneficjenta w związku z realizacją Projektu w ramach Programu, 
zgodnie  
z zapisami Uszczegółowienia Programu oraz trybem określonym w Decyzji, 

178)  „Rocznym Planie Działa ń” – należy przez to rozumieć Roczny Plan Działań w 
ramach Priorytetu VII – Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., 
przyjęty uchwałą  
nr 1409/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011r., który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji, 

179) „Harmonogram finansowy ” – należy przez to rozumieć harmonogram finansowy 
odzwierciedlający wydatki w podziale na kwartały w stosunku do kwoty dofinansowania 
określonej w Decyzji; 

180) „Taryfikatorze ” – należy przez to rozumieć dokument „Wskaźniki procentowe do 
obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień 
publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE”, stanowiący załącznik do 
dokumentu „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych 
związane  
z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, określający tryb 
postępowania i nakładania korekt finansowych w procesie realizacji przedsięwzięć 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku 
naruszenia przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych. 

 

Przedmiot Decyzji 
§ 2 

 
17. Przedmiotem Decyzji jest udzielenie przez Instytucję Zarządzającą WRPO dofinansowania na 

realizację Projektu ze środków publicznych w ramach Programu oraz określenie praw  
i obowiązków Beneficjenta związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, 
monitorowania, sprawozdawczości i kontroli. 

18. Decyzja Instytucji Zarządzającej WRPO stanowi decyzję, o której mowa w art. 28 ust. 2 
Ustawy.  

 

Zasady i termin realizacji Projektu 

§ 3 

33. Zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji Projektu w pełnym zakresie, z należytą 
starannością, w szczególności do ponoszenia wydatków w sposób celowy, rzetelny, racjonalny 
i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
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Realizacja projektu musi też następować zgodnie z Decyzją i jej załącznikami oraz  
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz w sposób, który zapewni 
prawidłową i terminową realizację Projektu, a także osiągnięcia celów (produktów i rezultatów) 
zakładanych w Rocznym Planie Działań. 

34. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe  
w związku z realizacją Projektu. 

35. Prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z niniejszej Decyzji nie mogą być przenoszone na 
rzecz osób trzecich. 

36. Zobowiązuje się Beneficjenta do przestrzegania w szczególności: 

17) zasad polityk wspólnotowych, w tym przepisów dotyczących udzielania zamówień 
publicznych, zrównoważonego rozwoju i równości szans; 

18) zasad oraz wytycznych zawartych w dokumentach programowych Instytucji Zarządzającej 
WRPO, zamieszczonych na stronie internetowej Programu, w wersji obowiązującej na 
dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją Projektu. 

5. Termin realizacji Projektu ustala się na dzień: 

17) rozpoczęcia finansowego realizacji: 01.01.2012 r.; 

18) zakończenia finansowego realizacji: 31.12.2012 r. 

6. Zobowiązuje się Beneficjenta do realizacji Projektu w oparciu o harmonogram finansowy, który 
stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej decyzji. Przesunięcia wydatków pomiędzy kwartałami 
w harmonogramie finansowym nie wymagają zmiany decyzji. Beneficjent nadzorujący dokonuje 
aktualizacji harmonogramu przy składaniu wniosku o płatność w przypadku, gdy wydatki  
w danym kwartale są wyższe od kwoty przewidzianej w harmonogramie na dany kwartał, pod 
warunkiem nieprzekroczenia kwoty dofinansowania określonej w § 4, ust. 2, pkt 1). 

  

Wartość Projektu i źródła finansowania 

§ 4 

25. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 14 127 247,00 PLN (słownie: czternaście milionów 
sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem 00/100 PLN). 

26. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 14 127 247,00 PLN (słownie: czternaście 
milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem 00/100 PLN), w tym: 

 
1) środki Funduszu w kwocie: 14 127 247,00 PLN (słownie: czternaście milionów sto 

dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem 00/100 PLN), stanowiącej 100% 
kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  

27. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowalne  
w ramach Projektu. 

  
 
Kwalifikowalno ść wydatków oraz płatno ści 
 

§ 5 

57. Kwalifikowalne są jedynie wydatki poniesione przez Beneficjenta w okresie finansowej 
realizacji projektu określonej w § 3 ust. 5. W przypadku, gdy Beneficjent jest zobowiązany do 
stosowania przepisów Prawo Zamówień Publicznych, wydatki są kwalifikowalne wyłącznie, 
jeżeli zostały poniesione zgodnie z tymi przepisami w okresie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym niniejszego punktu. 

58. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za 
kwalifikowalne. 

59. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym 
do projektu, przedkładać oświadczenie o kwalifikowalności VAT. 
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60. Instytucja Zarządzająca udostępnia środki dotacji celowej do wysokości określonej w § 4 ust. 2, 
pkt 1 w celu dokonywania bieżących płatności za poniesione wydatki kwalifikowalne niezbędne 
dla prawidłowej i pełnej realizacji projektu. 

61. Środki na realizację Projektu przekazywane są na rachunek bankowy Instytucji Zarządzającej 
WRPO dla Pomocy Technicznej na podstawie bieżącego zapotrzebowania.  

62. Udostępnienie środków odbywa się po przekazaniu do Departamentu Administracyjnego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego faktur oraz innych dokumentów  
o równoważnej wartości dowodowej, stanowiących dowody poniesienia wydatków 
kwalifikowalnych, zweryfikowanych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. 

63. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość refundacji wydatków poniesionych  
w ramach Projektu ze środków własnych Beneficjenta na podstawie wniosku o płatność.   

 

 
Rozliczanie wydatków 
 

§ 6 

65. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest do składania w formie pisemnej i elektronicznej 
wniosków o płatność nie częściej niż raz na miesiąc i nie rzadziej niż raz na kwartał lub za 
okres dłuższy niż kwartał jeżeli w danym okresie nie zostały poniesione wydatki.  

66. Wniosek o płatność końcową należy złożyć nie później niż w terminie do 30 dni po 
zakończeniu finansowej realizacji projektu. 

67. Warunkiem poświadczenia wydatków poniesionych przez Beneficjenta jest: 

9) złożenie przez Beneficjenta nadzorującego spełniającego wymogi formalne, merytoryczne  
i rachunkowe wniosku o płatność; 

10) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich 
kwalifikowalności przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność. 

68. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność, po dokonaniu 
weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta nadzorującego wniosku o płatność, 
poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych ujętych we 
wniosku, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi nadzorującemu 
pisemną informację w tym zakresie.  

69. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku  
o płatność jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność może 
dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta nadzorującego 
w formie pisemnej lub elektronicznej bądź wzywa Beneficjenta nadzorującego do poprawienia 
lub uzupełnienia wniosku albo do złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.  

70. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za weryfikację wniosku o płatność nie może 
poprawiać lub uzupełniać zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 
objętego wnioskiem, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i omyłek 
rachunkowych. 

 

71. Płatność końcowa, o której mowa w § 6 ust. 2, zostanie poświadczona przez jednostkę 
organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku o płatność WRPO po: 

25) zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową oraz poświadczeniu wysokości i prawidłowości 
ujętych w nim poniesionych wydatków przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za 
weryfikację wniosku o płatność, 

26) akceptacji przez jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność części dotyczącej przebiegu realizacji Projektu zawartej we wniosku o płatność 
końcową.  
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27) uzyskaniu przed jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za weryfikację wniosku  
o płatność dokumentacji pokontrolnej od uprawnionego podmiotu, o którym mowa w § 10.  

72. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej 
realizacji Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób przejrzysty, umożliwiający 
identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla 
wszystkich wydatków w ramach Projektu. 

 

 

Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania i jego z wrot 

§ 7 

41. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Beneficjent wykorzystał całość lub część dofinansowania 
niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur, lub pobrał całość 
lub część dofinansowania w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, Beneficjent 
zobowiązuje się do zwrotu tych środków, odpowiednio w całości lub w części, wraz  
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 
przekazania środków.  

42. W przypadku zakupu sprzętu ruchomego zobowiązuje się Beneficjenta do użytkowania 
sprzętu ruchomego zgodnie z celem określonym w Rocznym Planie Działań. 

43. W przypadku niedotrzymania przez Beneficjenta warunków określonych w § 7 ust. 2, 
dofinansowanie w części finansującej sprzęt ruchomy podlega zwrotowi na zasadach 
określonych w § 7, ust. 1. 

44. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości Projektu, rozumianej jako 
niepoddawanie Projektu znacznej modyfikacji w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia 
ogólnego w okresie 5 lat od daty zakończenia finansowego realizacji Projektu.  

45. Beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie, zgodnie z poleceniem zwrotu,  
w przypadku niezapewnienia trwałości projektu, o której mowa w § 7 ust. 4. 

 

 

Stosowanie przepisów dotycz ących zamówie ń publicznych oraz przejrzysto ść 
wydatkowania środków w ramach Projektu  

§ 8 

25. Beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów dla zadań objętych Projektem 
indywidualnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w przypadku, gdy wymóg jej 
stosowania wynika z tej ustawy. W przypadku gdy ustawodawstwo krajowe pozostaje  
w sprzeczności z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zamówień publicznych, należy 
stosować przepisy wspólnotowe. 

26. Umowy wyłączone z zakresu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych na mocy art. 4 tej ustawy Beneficjent jest zobowiązany zawierać w sposób 
oszczędny i celowy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego. 

27. W przypadku naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się korekty finansowe 
obniżające dofinansowanie lub wzywa do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków 
zgodnie z dokumentem „Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za 
naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy 
UE”, tzw. Taryfikatorem, stanowiącym załącznik do dokumentu „Wymierzanie korekt 
finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacja projektów 
współfinansowanych ze środków funduszy UE”, dostępnym na stronie internetowej Programu. 

 
 

Monitoring i sprawozdawczo ść 
§ 9 
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9. Beneficjent nadzorujący zobowiązany jest  do: 

17) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu. 

18) pomiaru wartości wskaźników zamieszczonych w Rocznym Planie Działań. 

2. Beneficjent nadzorujący wypełnia obowiązki wymienione w ust. 1 poprzez wypełnianie części 
sprawozdawczej we wnioskach o płatność. W przypadku gdy w danym okresie 
sprawozdawczym nie zostanie poniesiony żaden wydatek Beneficjent nadzorujący składa 
wniosek o płatność pełniący wyłącznie funkcję sprawozdawczą. 

 
 
Kontrola 

§ 10 
 

33. Zobowiązuje się Beneficjenta do poddania się kontroli przez uprawnione podmioty w zakresie 
prawidłowości realizacji Projektu w okresie realizacji Projektu lub w okresie od dnia podjęcia 
Decyzji do upływu 5 lat od daty określonej w § 3 ust. 5 pkt 2 w przypadku, gdy zobowiązany 
jest on do zapewnienia trwałości projektu w rozumieniu § 7 ust. 4 przedmiotowej decyzji. 

34. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Beneficjenta. 
35. Zobowiązuje się Beneficjenta do zapewnienia podmiotom kontrolującym, o których mowa  

w ust. 1, prawo do m.in.: 
25) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane  

z realizacją Projektu oraz umożliwienia tworzenia ich uwierzytelnionych kopii, odpisów  
i wyciągów, przez cały okres ich przechowywania określony w § 11 ust. 1, 

26) pełnego dostępu w szczególności do rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, 
terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest Projekt lub zgromadzona jest 
dokumentacja dotycząca realizowanego Projektu, 

27) zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat realizacji 
Projektu, w tym wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Projektu. 

36. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie 
w ust. 3 jest traktowane jak odmowa poddania się kontroli. 

 
 
 
Archiwizacja dokumentów 
 

§ 11 

17. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji w sposób gwarantujący 
należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją 
Projektu zgodnie z art. 90 Rozporządzenia ogólnego.  

18. Dokumenty przechowuje się w formie oryginałów, a w sytuacji, gdy nie jest to możliwe w formie 
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 

 

 
Obowi ązki informacyjne 

§ 12 

Zobowiązuje się Beneficjenta do informowania o źródle finansowania Projektu ze środków Unii 
Europejskiej, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 8-9 Rozporządzenia szczegółowego, 
Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Wytycznymi 
Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji  
i promocji. 

 
 
 
Zmiany w Decyzji i Projekcie 

§ 13 
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41. Beneficjent nadzorujący zgłasza Instytucji Zarządzającej WRPO pisemny wniosek o dokonanie 
zmian dotyczących realizacji Projektu.  

42. W uzasadnionych przypadkach zmiany w treści decyzji mogą być również wprowadzone na 
wniosek Instytucji Zarządzającej WRPO. 

43. Instytucja Zarządzająca WRPO analizuje wniosek Beneficjenta nadzorującego o wprowadzenie 
zmian i w uzasadnionych przypadkach wydaje decyzję zmieniającą wcześniej wydaną decyzję, 
jeżeli istnieje potrzeba wprowadzenia następujących zmian w realizacji projektu:  

y) terminu zakończenia finansowej realizacji projektu, 

z) zmniejszenia lub zwiększenia kwoty dofinansowania,  

aa) zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 1 pkt 11). 

44. W przypadku zmian w projekcie niewymienionych w § 13, ust. 3, Instytucja Zarządzająca 
WRPO może wyrazić pisemną zgodę na inne zmiany, z wyłączeniem aktualizacji 
harmonogramu finansowego, o którym mowa w  § 3, ust. 6, której dokonuje Beneficjent 
nadzorujący. 

45. Zmiany w treści Decyzji, o których mowa w ust. 3, wymagają formy pisemnej decyzji 
zmieniającej pod rygorem nieważności.  

 

Postanowienia ko ńcowe 
§ 14 

W sprawach nieuregulowanych Decyzją zastosowanie mają w szczególności: 
 
25. Odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu i jego Uszczegółowienia; 
26. Odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzenia: ogólnego, 

szczegółowego oraz Rozporządzenia  EFRR; 
27. Właściwe  akty prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 

§ 15 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

Załączniki: 
17. Roczny Plan Działań w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za okres od 1 stycznia 2012r.  
do 31 grudnia 2012r. 

18. Harmonogram finansowy. 
 
 
Podpisy:    
 
 
 
 
  ..................................................      
Instytucja Zarządzająca WRPO      
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Załącznik nr 
1  

                                                                                                                                                               do Uchwały  nr 
1409/2011   

                                                                                                                                                   z dnia  16 grudnia 2011r. 
 

Roczny Plan Działa ń w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna  
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013  

za okres od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.  
 

Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.1 

Nazwa projektu 
Wynagrodzenia pracowników Urz ędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego zaanga żowanych w WRPO w 2012r. 

Kategoria 
interwencji 
funduszy 
strukturalnych 

85 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z wynagrodzeniami 
pracowników zaangażowanych w realizację Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zabezpieczone środki w ramach 
projektu pozwolą na sfinansowanie zatrudnienia pracowników uczestniczących  
w realizacji zadań związanych z WRPO, w rezultacie wzmacniając potencjał 
administracyjny, a tym samym usprawniając realizację zadań dotyczących WRPO.  

 

Kategorie 
wydatków 

zatrudnienie pracowników 

Planowana 
wartość projektu 
(w zł) 

14 127 247 zł 

Nazwa 
wskaźnika 
produktu 

liczba utworzonych miejsc pracy 

Jednostka miary 
wskaźnika 
produktu 

etatomiesiąc 

Planowany 
poziom 
wskaźnika 
produktu 

2 462,16 

Nazwa 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Jednostka miary 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Planowany 
poziom 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Wpływ projektu  
na politykę 
zrównoważonego 
rozwoju 

Projekt neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju 

Wpływ projektu  
na politykę 
równych szans 

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans 
 

Informacja i 
promocja 

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE)  
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projektu nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności 
oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-
2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 

Zgodność z 
ustawą prawo 
zamówień 
publicznych 

Zgodność z art. 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  
Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 
Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.1 

Nazwa projektu 
Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW z aangażowanych  
w WRPO w 2012r. 

Kategoria 
interwencji 
funduszy 
strukturalnych 

85 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z funkcjonowaniem 
siedziby Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 
w której pracują pracownicy zaangażowani w realizację WRPO, tj. Departamentu 
Wdrażania Programu Regionalnego, Departamentu Polityki Regionalnej oraz Biura 
Obsługi Funduszy. Przewiduje się sfinansowanie m.in. takich kosztów jak: czynsz, 
opłaty za telefon i dostęp do Internetu, zużycie energii, w tym: opłaty za prąd, wodę, 
odprowadzanie ścieków, sprzątanie powierzchni biurowych, usługę realizacji łączy 
sieci korporacyjnej itp. Ponadto projekt obejmuje również koszty związane  
z zakupem odpowiedniego wyposażenia i mebli. Celem projektu jest zapewnienie 
pracownikom zaangażowanym w realizację WRPO właściwych warunków pracy 
niezbędnych dla sprawnej realizacji WRPO. 

 

Kategorie 
wydatków 

usługi porządkowe, zużycie energii, czynsz, usługi telekomunikacyjne, zakup 
materiałów i wyposażenia, zakup mebli, wywóz nieczystości stałych, usługa realizacji 
łączy sieci korporacyjnej, zużycie wody, odprowadzanie ścieków, dostęp do 
Internetu, opłaty eksploatacyjne 

Planowana 
wartość projektu 
(w zł) 

3 820 368 zł 

Nazwa 
wskaźnika 
produktu 

Powierzchnia biurowa wynajęta na potrzeby wdrażania WRPO 

Jednostka miary 
wskaźnika 
produktu 

m2 

Planowany 
poziom 
wskaźnika 
produktu 

3 183 

Nazwa 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Jednostka miary 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Planowany 
poziom 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Wpływ projektu  
na politykę 
zrównoważonego 
rozwoju 

Projekt neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju 

Wpływ projektu  
na politykę 

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans 
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równych szans 

Informacja i 
promocja 
projektu 

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE)  
nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności 
oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-
2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 

Zgodność z 
ustawą prawo 
zamówień 
publicznych 

Zgodność z art. 4 pkt 3 lit. i, art. 4 pkt 3 lit. i w związku z art. 6 ust. 1, art. 4 pkt 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.); 
przetarg nieograniczony; zapytanie o cenę lub inne przewidziane  
w przedmiotowej ustawie.  

 
 
Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.1 

Nazwa projektu 
Zakup sprz ętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biuro wych  
w 2012r. 

Kategoria 
interwencji 
funduszy 
strukturalnych 

85 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty zakupu sprzętu, oprogramowania  
i akcesoriów komputerowych dla pracowników zaangażowanych w realizację 
WRPO, a także koszty materiałów i artykułów biurowych, papieru, tonerów itp. 
Ponadto w ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z usługą 
konserwacji Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO na lata 2007-
2013. Celem projektu jest przede wszystkim zapewnienie pracownikom 
zaangażowanym w realizację WRPO odpowiedniego sprzętu komputerowego  
i biurowego oraz zapewnienie aktualnego oprogramowania wspomagającego 
proces wdrażania i zarządzania WRPO.  
 

 

Kategorie 
wydatków 

zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, tusze i tonery, lokalny system 
informatyczny do obsługi WRPO na lata 2007-2013, programy, licencje i akcesoria 
komputerowe, sprzęt komputerowy  

Planowana 
wartość projektu 
(w zł) 

930 775 zł 

Nazwa 
wskaźnika 
produktu 

Liczba zakupionych zestawów komputerowych  

Jednostka miary 
wskaźnika 
produktu 

szt. 

Planowany 
poziom 
wskaźnika 
produktu 

11 

Nazwa 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Jednostka miary 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Planowany 
poziom 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Wpływ projektu  
na politykę 
zrównoważonego 
rozwoju 

Projekt neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju 
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Wpływ projektu  
na politykę 
równych szans 

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans 
 

Informacja i 
promocja 
projektu 

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE)  
nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności 
oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-
2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 

Zgodność z 
ustawą prawo 
zamówień 
publicznych 

Zgodność z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  
Nr 113, poz. 759 ze zm.); przetarg nieograniczony; zapytanie o cenę lub inne 
przewidziane w przedmiotowej ustawie. 

 
 
 
Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.1 
Nazwa projektu Ocena i ewaluacja WRPO  w 2012r. 
Kategoria 
interwencji 
funduszy 
strukturalnych 

86 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty wykonania badań ewaluacyjnych 
dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 według Okresowego Planu Ewaluacji WRPO. Celem projektu jest 
przeprowadzenie wymaganych unijnymi przepisami ewaluacji, analiz i studiów, itp. 
niezbędnych do prawidłowego wdrożenia i realizacji WRPO oraz zbadanie 
oddziaływania wsparcia UE na poziomie realizacji celów Wspólnoty i w sferze 
realizacji priorytetów zapisanych w dokumentach programowych.  

 

Kategorie 
wydatków 

badania ewaluacyjne 

Planowana 
wartość projektu 
(w zł) 

200 000 zł 

Nazwa 
wskaźnika 
produktu 

Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonywanych przez 
ewaluatorów zewnętrznych  

Jednostka miary 
wskaźnika 
produktu 

szt. 

Planowany 
poziom 
wskaźnika 
produktu 

3 

Nazwa 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Jednostka miary 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Planowany 
poziom 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Wpływ projektu  
na politykę 
zrównoważonego 
rozwoju 

Projekt neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju 
 
 
 

Wpływ projektu  
na politykę 

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans 
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równych szans 

Informacja i 
promocja 
projektu 

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE)  
nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności 
oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-
2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 

Zgodność z 
ustawą prawo 
zamówień 
publicznych 

Zgodność z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  
Nr 113, poz. 759 ze zm.); przetarg nieograniczony, negocjacje z ogłoszeniem lub 
inne przewidziane w przedmiotowej ustawie. 

 
Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.1 
Nazwa projektu Koszty zw iązane z ocen ą projektów w 2012 r. 
Kategoria 
interwencji 
funduszy 
strukturalnych 

85 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z oceną projektów WRPO 
w tym: wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski, wynagrodzenia ekspertów 
biorących udział w pracach Komisji Odwoławczych, zakup artykułów spożywczych 
na potrzeby Komisji Oceny Projektów itp. Ponadto sfinansowane zostaną wszelkie 
ekspertyzy, analizy i opinie związane z oceną projektów. Celem projektu jest 
zapewnienie odpowiedniej i rzetelnej oceny projektów zgłoszonych do 
dofinansowania, co przyczyni się do właściwego wykorzystania funduszy 
strukturalnych w województwie wielkopolskim. 

 

Kategorie 
wydatków 

artykuły spożywcze, umowy zlecenia, ekspertyzy 

Planowana 
wartość projektu 
(w zł) 

900 000 zł 

Nazwa 
wskaźnika 
produktu 

Liczba zaangażowanych ekspertów biorących udział w ocenie projektów  

Jednostka miary 
wskaźnika 
produktu 

osoby 

Planowany 
poziom 
wskaźnika 
produktu 

20 

Nazwa 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Jednostka miary 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Planowany 
poziom 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Wpływ projektu  
na politykę 
zrównoważonego 
rozwoju 

Projekt neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju 

Wpływ projektu  
na politykę 
równych szans 

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans 

Informacja i 
promocja 

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE)  
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projektu nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności 
oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-
2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 

Zgodność z 
ustawą prawo 
zamówień 
publicznych 

Zgodność z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  
Nr 113, poz. 759 ze zm.) lub inne przewidziane w przedmiotowej ustawie; wydatki  
za wynagrodzenia ekspertów nie stanowią zamówienia publicznego w rozumieniu 
ustawy Prawo zamówień publicznych (na podstawie pisma Urzędu Zamówień 
Publicznych nr: UZP/DP/O-RJE/29984/4199/08 z dnia 19.02.2008r.).  

 
Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.1 
Nazwa projektu Koszty  kontroli projektów WRPO w 2012 r. 
Kategoria 
interwencji 
funduszy 
strukturalnych 

85 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty delegacji pracowników związane  
z wizytami monitorującymi oraz wyjazdami na kontrole realizacji projektów 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 
Kontrola na miejscu oraz wizyty monitorujące mają na celu w szczególności 
upewnienie się, czy projekt rzeczywiście funkcjonuje, czy następuje postęp w jego 
realizacji zgodnie z przedłożonymi wnioskami o płatność i czy jego wyniki 
przedstawiane przez wnioskodawcę w sprawozdaniach są autentyczne.   
 

 

Kategorie 
wydatków 

delegacje krajowe 

Planowana 
wartość projektu 
(w zł) 

68 000 zł 

Nazwa 
wskaźnika 
produktu 

Liczba przeprowadzonych kontroli projektów 

Jednostka miary 
wskaźnika 
produktu 

szt. 

Planowany 
poziom 
wskaźnika 
produktu 

120 
 

Nazwa 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Jednostka miary 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Planowany 
poziom 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Wpływ projektu  
na politykę 
zrównoważonego 
rozwoju 

Projekt neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju 

Wpływ projektu  
na politykę 
równych szans 

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans 

Informacja i 
promocja 
projektu 

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE)  
nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności 
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oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-
2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 

Zgodność z 
ustawą prawo 
zamówień 
publicznych 

Zgodność z art. 4 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.  
Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

 
 
Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.1 

Nazwa projektu 
Koszty wykonywania funkcji In stytucji Zarz ądzającej oraz obsługi Komi tetu 
Monitoruj ącego WRPO w 2012r. 

Kategoria 
interwencji 
funduszy 
strukturalnych 

85 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty związane z obsługą Komitetu 
Monitorującego WRPO (około 6 posiedzeń), w szczególności usługi 
gastronomiczne, wynajem sali, tłumaczenia itp. Ponadto projekt obejmuje również 
koszty związane z pełnieniem przez departamenty zaangażowane w realizację 
WRPO funkcji Instytucji Zarządzającej, w tym: wyjazdy krajowe i zagraniczne, 
spotkania i konferencje, ekspertyzy, wykonanie aplikacji „System Ewidencji 
Projektów 2014-2020” itp. Realizacja projektu przyczyni się do sprawnego 
funkcjonowania Komitetu Monitorującego i odpowiedniej realizacji zadań IZ WRPO, 
a w rezultacie do zapewnienia skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO.  

 

Kategorie 
wydatków 

usługa gastronomiczna, tłumaczenia, wynajem sali, organizacja spotkań i konferencji, 
artykuły spożywcze, nocleg, usługa transportowa, zakup materiałów i wyposażenia, 
ekspertyzy, baza projektów do nowego okresu programowania 2014-2020, 
tłumaczenia – JESSICA, JEREMIE, delegacje krajowe, delegacje krajowe  
– JESSICA, delegacje krajowe – JEREMIE, delegacje krajowe – JESSICA, 
JEREMIE, delegacje zagraniczne, delegacje zagraniczne – JESSICA, delegacje 
zagraniczne – JEREMIE, delegacje zagraniczne – JESSICA, JEREMIE 

Planowana 
wartość projektu 
(w zł) 

818 120 zł 

Nazwa 
wskaźnika 
produktu 

Liczba posiedzeń Komitetu Monitorującego 

Jednostka miary 
wskaźnika 
produktu 

szt. 

Planowany 
poziom 
wskaźnika 
produktu 

6 

Nazwa 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Jednostka miary 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Planowany 
poziom 
wskaźnika 
rezultatu 

Nie dotyczy 

Wpływ projektu  
na politykę 
zrównoważonego 
rozwoju 

Projekt neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju 
 

Wpływ projektu  
na politykę 

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans 
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równych szans 

Informacja i 
promocja 
projektu 

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE)  
nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności 
oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-
2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 

Zgodność z 
ustawą prawo 
zamówień 
publicznych 

Zgodność z art. 4 pkt 3 lit. i, z art. 4 pkt 4 oraz z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.); przetarg nieograniczony; 
zamówienie z wolnej ręki lub inne przewidziane w przedmiotowej ustawie.  
W przypadku faktur wystawianych przez Ośrodek Integracji Europejskiej  
w Rokosowie wydatki nie stanowią zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy 
Prawo zamówień publicznych (sygn. akt UZP/ZO/0-1138/05 – Wyrok Zespołu 
Arbitrów z dn. 02.06.2005r.). 

 
 
 
 
Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.1 

Nazwa projektu 
Szkolenia, kursy j ęzykowe i studia podyplomowe dla pracowników 
zaangażowanych w zarz ądzanie i wdra żanie WRPO w 2012r. 

Kategoria 
interwencji 
funduszy 
strukturalnych 

85 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty szkoleń, studiów podyplomowych, 
kursów językowych pracowników zaangażowanych w realizację WRPO, zakup 
książek, gazet, czasopism związanych w wykonywaniem bieżących zadań przez 
pracowników zaangażowanych w realizację WRPO, itp. Celem projektu jest przede 
wszystkim stałe podnoszenie kwalifikacji kadr zaangażowanych w realizację 
WRPO, zapewniające pracownikom możliwość rozwoju zawodowego poprzez 
udział w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych itp., co przyczyni się do 
sprawnej obsługi Programu. 
 

 

Kategorie 
wydatków 

delegacje krajowe, kurs języka obcego, delegacje zagraniczne, prenumerata 
czasopism, usługa transportowa, zakup wydawnictw do podnoszenia kwalifikacji 
pracowników, szkolenia, nocleg, organizacja spotkań, konferencji i szkoleń, studia 
podyplomowe, wysyłka 

Planowana 
wartość projektu 
(w zł) 

438 000 zł 

Nazwa 
wskaźnika 
produktu 

1. Liczba zorganizowanych szkoleń współfinansowanych ze środków pomocy 
technicznej dla osób zaangażowanych we wdrażanie Programu; 

2. Liczba szkoleń indywidualnych, kursów językowych, studiów 
podyplomowych, wizyt studyjnych, konferencji informacyjnych  dla osób 
zaangażowanych we wdrażanie Programu. 

Jednostka miary 
wskaźnika 
produktu 

1. szt. 

2. szt. 

Planowany 
poziom 
wskaźnika 
produktu 

1. 10 

2. 30 

Nazwa 
wskaźnika 
rezultatu 

1. Liczba osób biorących udział w szkoleniach; 
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2. Liczba osób biorących udział w szkoleniach - kobiety; 

3. Liczba osób biorących udział w szkoleniach indywidualnych, kursach 
językowych, studiach podyplomowych, wizytach  studyjnych, konferencjach 
informacyjnych; 

4. Liczba osób biorących udział w szkoleniach indywidualnych, kursach 
językowych, studiach podyplomowych, wizytach  studyjnych, konferencjach 
informacyjnych - kobiety. 

Jednostka miary 
wskaźnika 
rezultatu 

1. osoby 

2. osoby 

3. osoby 

4. osoby 

Planowany 
poziom 
wskaźnika 
rezultatu 

1. 276 

2. 193 

3. 100 

4. 70 

Wpływ projektu  
na politykę 
zrównoważonego 
rozwoju 

Projekt neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju 

Wpływ projektu  
na politykę 
równych szans 

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans 
 

Informacja i 
promocja 
projektu 

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE)  
nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności 
oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-
2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 

Zgodność z 
ustawą prawo 
zamówień 
publicznych 

Zgodność z art. 4 pkt 4 oraz art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.); przetarg nieograniczony; zamówienie  
z wolnej ręki; zapytanie o cenę lub inne przewidziane w przedmiotowej ustawie.       
W przypadku faktur wystawianych przez Ośrodek Integracji Europejskiej  
w Rokosowie wydatki nie stanowią zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy 
Prawo zamówień publicznych (sygn. akt UZP/ZO/0-1138/05 – Wyrok Zespołu 
Arbitrów z dn. 02.06.2005r.). 

 
Lp. Dane dotyczące  projektu 

 

Numer Działania 7.2 
Nazwa projektu Promocja, inf ormacja i szkolenia  WRPO w 2012r. 
Kategoria 
interwencji 
funduszy 
strukturalnych 

86 

Opis projektu 

W ramach projektu zostaną poniesione koszty na działania informacyjne                    
i promocyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 wynikające z wytycznych unijnych i krajowych oraz Planu komunikacji WRPO     
i Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2012, w tym: 
utrzymanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, szkolenia dla 
beneficjentów, realizacja kampanii promocyjnej wskazanej w rozporządzeniu 
wykonawczym, organizacja konferencji, imprez, konkursów o WRPO, opracowanie  
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i druk materiałów informacyjno-promocyjnych, publikacji, wydawanie biuletynu 
informacyjnego, współpraca z mediami, zakup powierzchni reklamowej w prasie  
w celu publikacji ogłoszeń o naborze wniosków o dofinansowanie projektów itp. 
Celem projektu jest przede wszystkim stworzenie i działanie sprawnego systemu 
rozpowszechniania informacji na temat WRPO pomiędzy instytucjami 
zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami na temat możliwości 
ubiegania się o wsparcie ze środków EFRR w ramach WRPO. Ponadto w obecnym 
okresie wdrażania komunikacja skoncentruje się na rozpowszechnianiu wiedzy 
dotyczącej postępu w realizacji projektów oraz upowszechnianiu „dobrych praktyk”. 
Działania informacyjno-promocyjne skierowane do społeczności regionu pozwolą 
wypromować WRPO szerząc tym samym ideę integracji europejskiej  
w Wielkopolsce. 

 

Kategorie 
wydatków 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, wynajem sali, zakup materiałów  
i wyposażenia, wysyłka, usługa gastronomiczna, publikacja prasowa, usługi 
poligraficzne, delegacje krajowe, wydarzenia i kampanie informacyjno-promocyjne, 
artykuły spożywcze, konferencje i szkolenia, usługa transportowa, delegacje 
zagraniczne, nocleg, zakup mediów i produkcji multimedialnych, strona www, zakup 
projektów i usług graficznych, fotograficznych i multimedialnych, nagroda, artykuły 
informacyjno-promocyjne 

Planowana 
wartość projektu 
(w zł) 

2 000 000 zł 

Nazwa 
wskaźnika 
produktu 

1. Liczba projektów promocyjno-informacyjnych; 

2. Liczba zorganizowanych szkoleń współfinansowanych ze środków Pomocy 
Technicznej dla beneficjentów.   

Jednostka miary 
wskaźnika 
produktu 

1. szt. 

2. szt. 

Planowany 
poziom 
wskaźnika 
produktu 

1. 6 

2. 18 

Nazwa 
wskaźnika 
rezultatu 

1. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla beneficjentów 
współfinansowanych ze środków pomocy technicznej; 

2. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla beneficjentów 
współfinansowanych ze środków pomocy technicznej - kobiety; 

3. Liczba egzemplarzy publikacji promocyjno-informacyjnych nt. Programu 
współfinansowanych ze środków pomocy technicznej. 

Jednostka miary 
wskaźnika 
rezultatu 

1. osoby 

2. osoby 

3. szt. 

Planowany 
poziom 
wskaźnika 
rezultatu 

1. 500 

2. 350 

3. 8 500 

Wpływ projektu  
na politykę 
zrównoważonego 
rozwoju 

Projekt neutralny względem polityki zrównoważonego rozwoju 
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Wpływ projektu  
na politykę 
równych szans 

Projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równości szans 
 

Informacja i 
promocja 
projektu 

Projekt będzie promowany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE)  
nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności 
oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Wytycznymi Ministra 
Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-
2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. 

Zgodność z 
ustawą prawo 
zamówień 
publicznych 

Zgodność z art. 4 pkt 3 lit. g, z art. 4 pkt 3 lit. i,  z art. 4 pkt 4 oraz art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.); przetarg 
nieograniczony; zamówienie z wolnej ręki; negocjacje z ogłoszeniem, zapytanie  
o cenę lub inne przewidziane w przedmiotowej ustawie. W przypadku faktur 
wystawianych przez Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie wydatki nie 
stanowią zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Sygn. akt UZP/ZO/0-1138/05 – Wyrok Zespołu Arbitrów z dn. 
02.06.2005r.). Jednocześnie w przypadku zapotrzebowań na środki finansowe  
w ramach WRPO na działalność 10 lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich wydatki stanowią refundację kosztów poniesionych z tytułu realizacji 
Umów dotacji i nie podlegają PZP.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podsumowanie projektów 

Lp. Nazwa projektu 
Planowana wartość 

projektu w zł 

1 Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2012r. 

14 127 247  

2 Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW zaangażowanych w 
WRPO w 2012r. 

3 820 368  

3 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biurowych  
w 2012r. 

930 775 

4 Ocena i ewaluacja WRPO w 2012r. 200 000 
5 Koszty związane z oceną projektów w 2012r. 900 000 
6 Koszty kontroli projektów WRPO w 2012r. 68 000 
7 Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarządzającej oraz obsługi Komitetu 

Monitorującego WRPO w 2012r. 
 818 120 

8 Szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe dla pracowników 
zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie WRPO w 2012r. 

438 000 

9 Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012r. 2 000 000 
 Łącznie 23 302 510 
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Zweryfikował pod względem formalno-merytorycznym (pracownik DPR-II-2) 
 
  Podpis:     
     
  Data:     
     

 
 
 
Zweryfikował pod względem formalno-merytorycznym (pracownik DPR-II-2) 
 
  Podpis:     
     
  Data:     

 
Zaparafował (kierownik DPR-II-2):    
  Podpis:     
     
  Data:     
     

 
Zaakceptował (Zastępca Dyrektora DPR):    
  Podpis:     
     
  Data:     

 
 
    

Zaakceptował (Dyrektor DPR):    
  Podpis:     
     
  Data:     
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Priorytet VII - Pomoc Techniczna
7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

   Nazwa projektu:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

- - - - 0,00 70 000,00 70 000,00 60 000,00 - - - - 200 000,00

Koszty niekwalifikowalne - - - - - - - - - - - - -

- - - - 0,00 70 000,00 70 000,00 60 000,00 - - - - 200 000,00Razem koszty

Koszty kwalifikowalne 

I kwartał 
2013

II kwartał 
2013

III 
kwartał 
2013

I kwartał 2012 II kwartał 2012
III 

kwartał 
2011

IV 
kwartał 
2011

I kwartał 
2011

załącznik nr 2 do Decyzji o przyznaniu dofinansowania

RazemZakres rzeczowy

Harmonogram finansowy realizacji projektu (w PLN)
Ocena i ewaluacja WRPO w 2012r.

IV 
kwartał 
2013

III kwartał 2012
II 

kwartał 
2011

IV kwartał 2012



Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Priorytet VII - Pomoc Techniczna
7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

   Nazwa projektu:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

- - - - 204 530,00 204 530,00 204 530,00 204 530,00 - - - - 818 120,00

Koszty niekwalifikowalne - - - - - - - - - - - - -

- - - - 204 530,00 204 530,00 204 530,00 204 530,00 - - - - 818 120,00Razem koszty

Koszty kwalifikowalne 

I kwartał 
2013

II kwartał 
2013

III 
kwartał 
2013

I kwartał 2012 II kwartał 2012
III 

kwartał 
2011

IV 
kwartał 
2011

I kwartał 
2011

załącznik nr 2 do Decyzji o przyznaniu dofinansowania

RazemZakres rzeczowy

Harmonogram finansowy realizacji projektu (w PLN )
Koszty wykonywania funkcji Instytucji Zarz ądzającej oraz obsługi Komitetu Monitoruj ącego WRPO w 2012r.

IV 
kwartał 
2013

III kwartał 2012
II 

kwartał 
2011

IV kwartał 2012



Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Priorytet VII - Pomoc Techniczna
7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

   Nazwa projektu:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

- - - - 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 - - - - 68 000,00

Koszty niekwalifikowalne - - - - - - - - - - - - -

- - - - 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 - - - - 68 000,00Razem koszty

Koszty kwalifikowalne 

I kwartał 
2013

II kwartał 
2013

III 
kwartał 
2013

I kwartał 2012 II kwartał 2012
III 

kwartał 
2011

IV 
kwartał 
2011

I kwartał 
2011

załącznik nr 2 do Decyzji o przyznaniu dofinansowania

RazemZakres rzeczowy

Harmonogram finansowy realizacji projektu (w PLN )
Koszty kontroli projektów WRPO w 2012r.

IV 
kwartał 
2013

III kwartał 2012
II 

kwartał 
2011

IV kwartał 2012



Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Priorytet VII - Pomoc Techniczna
7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

   Nazwa projektu:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

- - - - 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 - - - - 900 000,00

Koszty niekwalifikowalne - - - - - - - - - - - - -

- - - - 225 000,00 225 000,00 225 000,00 225 000,00 - - - - 900 000,00

załącznik nr 2 do Decyzji o przyznaniu dofinansowania

RazemZakres rzeczowy

Harmonogram finansowy realizacji projektu (w PLN )
Koszty zwi ązane z ocen ą projektów w 2012r.

IV 
kwartał 
2013

III kwartał 2012
II 

kwartał 
2011

IV kwartał 2012

Razem koszty

Koszty kwalifikowalne 

I kwartał 
2013

II kwartał 
2013

III 
kwartał 
2013

I kwartał 2012 II kwartał 2012
III 

kwartał 
2011

IV 
kwartał 
2011

I kwartał 
2011



Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Priorytet VII - Pomoc Techniczna
7.2 Informacja i promocja WRPO

   Nazwa projektu:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

- - - - 400 000,00 600 000,00 400 000,00 600 000,00 - - - - 2 000 000,00

Koszty niekwalifikowalne - - - - - - - - - - - - -

- - - - 400 000,00 600 000,00 400 000,00 600 000,00 - - - - 2 000 000,00Razem koszty

Koszty kwalifikowalne 

I kwartał 
2013

II kwartał 
2013

III 
kwartał 
2013

I kwartał 2012 II kwartał 2012
III 

kwartał 
2011

IV 
kwartał 
2011

I kwartał 
2011

załącznik nr 2 do Decyzji o przyznaniu dofinansowania

RazemZakres rzeczowy

Harmonogram finansowy realizacji projektu (w PLN)
Promocja, informacja i szkolenia WRPO w 2012r.

IV 
kwartał 
2013

III kwartał 2012
II 

kwartał 
2011

IV kwartał 2012



Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Priorytet VII - Pomoc Techniczna
7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

   Nazwa projektu:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

- - - - 955 092,00 955 092,00 955 092,00 955 092,00 - - - - 3 820 368,00

Koszty niekwalifikowalne - - - - - - - - - - - - -

- - - - 955 092,00 955 092,00 955 092,00 955 092,00 - - - - 3 820 368,00

załącznik nr 2 do Decyzji o przyznaniu dofinansowania

RazemZakres rzeczowy

Harmonogram finansowy realizacji projektu (w PLN )
Koszty funkcjonowania siedziby departamentów UMWW z aangażowanych w WRPO w 2012r.

IV 
kwartał 
2013

III kwartał 2012
II 

kwartał 
2011

IV kwartał 2012

Razem koszty

Koszty kwalifikowalne 

I kwartał 
2013

II kwartał 
2013

III 
kwartał 
2013

I kwartał 2012 II kwartał 2012
III 

kwartał 
2011

IV 
kwartał 
2011

I kwartał 
2011



Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Priorytet VII - Pomoc Techniczna
7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

   Nazwa projektu:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

- - - - 190 000,00 190 000,00 210 000,00 340 775,00 - - - - 930 775,00

Koszty niekwalifikowalne - - - - - - - - - - - - -

- - - - 190 000,00 190 000,00 210 000,00 340 775,00 - - - - 930 775,00Razem koszty

Koszty kwalifikowalne 

I kwartał 
2013

II kwartał 
2013

III 
kwartał 
2013

I kwartał 2012 II kwartał 2012
III 

kwartał 
2011

IV 
kwartał 
2011

I kwartał 
2011

załącznik nr 2 do Decyzji o przyznaniu dofinansowania

RazemZakres rzeczowy

Harmonogram finansowy realizacji projektu (w PLN )
Zakup sprz ętu komputerowego, oprogramowania i materiałów biuro wych w 2012r.

IV 
kwartał 
2013

III kwartał 2012
II 

kwartał 
2011

IV kwartał 2012



Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Priorytet VII - Pomoc Techniczna
7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

   Nazwa projektu:

zaangażowanych w zarz ądzanie i wdra żanie WRPO w 2012r.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

- - - - 80 000,00 80 000,00 120 000,00 158 000,00 - - - - 438 000,00

Koszty niekwalifikowalne - - - - - - - - - - - - -

- - - - 80 000,00 80 000,00 120 000,00 158 000,00 - - - - 438 000,00Razem koszty

Koszty kwalifikowalne 

I kwartał 
2013

II kwartał 
2013

III 
kwartał 
2013

I kwartał 2012 II kwartał 2012
III 

kwartał 
2011

IV 
kwartał 
2011

I kwartał 
2011

załącznik nr 2 do Decyzji o przyznaniu dofinansowania

RazemZakres rzeczowy

Harmonogram finansowy realizacji projektu (w PLN )
Szkolenia, kursy j ęzykowe i studia podyplomowe dla pracowników 

IV 
kwartał 
2013

III kwartał 2012
II 

kwartał 
2011

IV kwartał 2012



Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Priorytet VII - Pomoc Techniczna
7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

   Nazwa projektu: Wynagrodzenia pracowników Urz ędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
zaangażowanych w WRPO w 2012r.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

- - - - 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 4 827 247,00 - - - - 14 127 247,00

Koszty niekwalifikowalne - - - - - - - - - - - - -

- - - - 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 4 827 247,00 - - - - 14 127 247,00Razem koszty

Koszty kwalifikowalne 

I kwartał 
2013

II kwartał 
2013

III 
kwartał 
2013

I kwartał 2012 II kwartał 2012
III 

kwartał 
2011

IV 
kwartał 
2011

I kwartał 
2011

załącznik nr 2 do Decyzji o przyznaniu dofinansowania

RazemZakres rzeczowy

Harmonogram finansowy realizacji projektu (w PLN )

IV 
kwartał 
2013

III kwartał 2012
II 

kwartał 
2011

IV kwartał 2012
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