


Kontrole PROW 2007-2013

 - działanie 1.7 “Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i    
dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”: 

 -Schemat I  “Scalanie gruntów”; 

 -Schemat II “Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”;

 - działanie 3.3 “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; 

 - działanie 3.4 “Odnowa i rozwój wsi”; 

 - działanie 4.1  “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”; 

 - działanie 4.2 “Wdrażanie projektów współpracy”; 

 działanie 4.3 “Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie                                  
umiejętności i aktywizacja”. 



Cel kontroli  

Kontrola ma na celu sprawdzenie :

 czy środki przeznaczone na dofinansowanie 
wykorzystywane są w celach, którym miały służyć oraz 
czy zachowane są warunki udzielenia dotacji zgodne z 
zawartą umową.

 czy poniesione wydatki przedstawione we wniosku o 
płatność pokrywają się ze stanem faktycznym.

 czy zachowana jest zgodność realizowanej operacji z 
obowiązującymi przepisami.



Etapy przeprowadzania kontroli

Kontrole przeprowadzane są na różnych etapach tj.:

 w trakcie realizacji projektu;

 na zakończenie realizacji projektu;

 w okresie związania celem

Podmiot kontrolowany zawiadamiany jest najczęściej 
telefonicznie o terminie planowanej kontroli.



Weryfikacja realizacji operacji

 Zgodność lokalizacji operacji- weryfikowana jest zgodność miejsca czyli 

numery działek, ulic jakie zostały ujęte w umowie o PP ze stanem faktycznym oraz z tym co 
zostało wykazane w  odpowiednich dokumentach m.in. pozwoleniu na budowę , czy zgłoszeniu 
robót budowlanych. 

 Zgodność zrealizowanej operacji z zestawieniem 

rzeczowo-finansowym- wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji  

powinny być wpisane do dziennika budowy i uwzględnione w dokumentacji 
powykonawczej.  

 Koszty operacji zostały poniesione zgodnie z terminami 
określonymi w zasadach programowych

 Zgodność dokumentów finansowo – księgowych z 
zakresem zrealizowanych prac 



Weryfikacja realizacji operacji ( c.d.)

 Zamontowanie oraz uruchomienie nabytego 
wyposażenia, urządzeń i sprzętu biurowego, w tym 
sprzętu komputerowego

 Uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz 
postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, 
uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją 
operacji

 Zgodność realizacji operacji z zakresem umów z 
wykonawcami



Weryfikacja zobowiązań beneficjenta ( c.d.)
 Osiągnięcie celu operacji i jego zachowanie przez okres 

związania z celem

 Nieprzeniesienie bez zgody Samorządu Wojewódzkiego prawa 
własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji 
operacji lub sposobu ich wykorzystywania (posiadanie, 
własność)

 Niezmienianie siedziby oraz miejsc realizacji zadań bez zgody 
SW

 Zamieszczenie w siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej 
zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji 
(WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

 Przechowywanie  całość dokumentacji związanej z przyznaną 
pomocą.



Najczęściej spotykane błędy
 Brak wykonania pozycji robót/dostaw ujętej

w kosztorysie powykonawczym przedstawionym do 
rozliczenia.

 Brak wykonania odpowiedniej (zamówionej) ilości 
robót/dostaw w stosunku do wykazanej w kosztorysie 
powykonawczym.

 Realizacja robót zamiennych niezgodnie z zapisami 
zawartej umowy miedzy beneficjentem a 
wykonawcą/dostawcą



Najczęściej spotykane błędy ( c.d.)

 Zmiana lokalizacji elementów robót niezgodna z 
przedłożonym projektem.

 Realizacja robót z materiałów zamiennych (inne 
materiały) np. : zamówiono w przetargu nawierzchnie 
z bruku, wykonano z asfaltu.

 Realizacja części robót na innej działce ewidencyjnej

 Wykonanie robót niezgodnie z przepisami 
budowlanymi.



Przygotowanie organizacyjne ułatwiające 

przeprowadzanie czynności kontrolnych:

 Zgromadzenie pełnej dokumentacji związanej z 
przygotowaniem i realizacją operacji (oryginały)

w tym :

- faktury, umowy, 

- inwentaryzacja powykonawcza, projekt 

- pozwolenia,  

- dzienniki budowy, protokoły odbioru, protokoły 
konieczności itp.

- gwarancje urządzeń, sprzętów, certyfikaty



Przygotowanie organizacyjne ułatwiające 
przeprowadzanie czynności kontrolnych (c.d.):

 W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych 
wskazana jest obecność osób dokładnie 
poinformowanych odnośnie zakresu zrealizowanej 
operacji zarówno pod kątem samej dokumentacji jak   
i prac wykonanych w terenie. 



Dziękuję za uwagę

Mariola Kowalczyk
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