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Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje:

- wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem
rzeczowo – finansowym (załącznik do umowy);

- poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych
operacji, w tym dokonanie płatności za dostawy, usługi lub
roboty budowlane… nie później niż do dnia złożenia
wniosku o płatność lub ostatniego uzupełnienia;

- udokumentowanie wykonania operacji;
- uzyskanie wymaganych opinii, zaświadczeń, pozwoleń…;
- zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn,

urządzeń…

NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 31.12.2014 („małe projekty”)
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Wypłata pomocy (max 80% - „małe projekty”):

- jednorazowo lub w transzach (II transza nie mniej niż 25%);
- wyprzedzające finansowanie do 20% wnioskowanej kwoty

pomocy rozliczane we wniosku o płatność ostateczną lub
pośrednią („małe projekty”);

- zaliczka do 50% kosztów inwestycyjnych, rozliczana we
wniosku o płatność ostateczną lub pośrednią („małe
projekty”);

- zwrot niewykorzystanej lub pobranej nienależnie zaliczki/
wyprzedzającego finansowania wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
liczonymi od dnia przekazania tych środków przez agencję

płatniczą („małe projekty”);
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- nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia 
każdego wniosku o płatność;

- dokonywana jest, jeżeli:
• Beneficjent zrealizował etap operacji lub całą operację
(w tym poniósł i udokumentował koszty);

• Beneficjent wypełnia zobowiązania określone w umowie;
• wyniki kontroli i wizytacji przeprowadzonych w trakcie
realizacji operacji potwierdzają prawidłową realizację
operacji lub usunięto nieprawidłowości stwierdzone
podczas tych kontroli i wizytacji;

Wypłata pomocy 
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- zabezpieczenie - weksel niezupełny (in blanco)
wraz z deklaracją wekslową;

- zaliczka – gwarancja bankowa („małe projekty”);

Wypłata pomocy 
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Zobowiązania beneficjenta:

- osiągnięcie celu operacji, a w przypadku zadań
inwestycyjnych realizowanych w ramach operacji –
również jego zachowania przez okres 5 lat od
dnia dokonania płatności ostatecznej;

- niefinansowanie realizacji operacji z udziałem
innych środków publicznych (wyjątki: Fundusz
Kościelny, dochody własne JST, subwencja ogólna);
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- poniesienie kosztów, stanowiących podstawę wyliczenia
przysługującej Beneficjentowi pomocy, w formie rozliczenia
pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez
względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza
1 000 PLN – w formie rozliczenia bezgotówkowego za pomocą
polecenia przelewu za pośrednictwem rachunku bankowego;

- nieprzenoszenie prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych
w ramach realizacji operacji, na które została przyznana
i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystania zgodnie
z przeznaczeniem - do dnia upływu 5 lat od dnia przyznania
pomocy;

Zobowiązania beneficjenta:

7



- niezmieniane sposobu lub miejsca prowadzenia działalności
związanej z przyznaną - do dnia upływu 5 lat od dnia
przyznania pomocy;

- umożliwienie przedstawicielom Samorządu Województwa
wizytacji w miejscu zamieszkania lub siedzibie Beneficjenta,
innych miejscach przechowywania dokumentów oraz miejscach
realizacji operacji, oraz przedstawicielom innych podmiotów
(ARiMR, MRiRW, KE) dokonywania audytów i kontroli
dokumentacji (obecność beneficjenta obowiązkowa) - do dnia
upływu 5 lat od dnia przyznania pomocy;

Zobowiązania beneficjenta:
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- informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy
otrzymanej z EFRROW - do dnia upływu 5 lat od dnia
przyznania pomocy;

- niezwłoczne informowanie Samorządu Województwa
o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach, w tym związanych
ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta
w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie
z postanowieniami umowy - do dnia upływu 5 lat od dnia
przyznania pomocy;

Zobowiązania beneficjenta:
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- przechowywanie całości dokumentacji związanej z przyznaną
pomocą, z wyłączeniem dokumentów, których oryginały
znajdują się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przez okres 5
lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej;

- zwrot pomocy/części pomocy, jeżeli w wyniku realizacji operacji
nieinwestycyjnej uzyskał dochód w wysokości wyższej niż wkład
własny („małe projekty”);

- zwrot części pomocy, jeżeli uzyskał współfinansowanie operacji
ze środków JST lub Funduszu Kościelnego w wysokości wyższej
niż wkład własny;

Zobowiązania beneficjenta:
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- prowadzenie rachunku bankowego (do realizacji projektu)
oraz przekazania dokumentów potwierdzających ten fakt;

- prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo
korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego (osoba
fizyczna – zestawienie faktur na formularzu UM);

- poinformowanie SW, w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy o miejscu (i/lub zmianie) przechowywania
dokumentów związanych z realizacją operacji, jeżeli
dokumenty te są przechowywane poza miejscem
zamieszkania/siedzibą/miejscem prowadzenia działalności
Beneficjenta;

Zobowiązania beneficjenta:
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- niezmienianie, bez zgody SW, danych objętych opisem zadań lub
zawartych w kosztorysie inwestorskim wymienionych
|w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym
cześć wniosku,(…), jeżeli zestawienie z umowy powołuje się na
ten opis lub kosztorys inwestorski;

- złożenie do SW i LGD wypełnionego formularza ankiety
monitorującej ,w terminach wskazanych w umowie;

- przedłożenie dokumentacji z przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy – ustawa
Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku) –
dokumenty wg listy;

Zobowiązania beneficjenta:
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- złożenie osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę
reprezentującą Beneficjenta, bezpośrednio w miejscu
wskazanym przez SW, wniosek o płatność (na formularzu
udostępnionym na stronie internetowej) wraz z wymaganymi
dokumentami oraz przedstawienie oryginałów faktur lub
dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz
z dowodami zapłaty, w terminach określonych w umowie, po
zakończeniu realizacji operacji lub każdego z etapów;

- dołączenie do wniosku o płatność ostateczną sprawozdania
z realizacji operacji, na formularzu udostępnionym przez SW;

Zobowiązania beneficjenta:
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Rozwiązanie umowy:

- nierozpoczęcie przez Beneficjenta realizacji operacji do końca 
terminu złożenia wniosku o płatność ostateczną;

- odstąpienie przez Beneficjenta od realizacji operacji lub 
zobowiązań;

- niewypełnienie przez Beneficjenta któregokolwiek
ze zobowiązań;

- niezłożenie wniosku o płatność w terminie;

- odmowa wypłaty pomocy ze strony SW;
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- naruszenie zasad zamówień publicznych (jeżeli dotyczy);

- złożenie podrobionych, przerobionych, nierzetelnych lub
stwierdzających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń,
mających wpływ na przyznanie lub wypłatę pomocy – „małe
projekty”;

- stwierdzenie nieprawidłowości związanych z ubieganiem się
o pomoc (do 5 lat od dnia przyznania pomocy) – wykluczenie
z otrzymania pomocy, wyroki sądowe;

Rozwiązanie umowy:
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Zwrot pomocy:

- w całości lub w części, w zależności od zakresu
niewypełnionych zobowiązań;

- w terminie 14 dni od wezwania;
- z odsetkami jak dla zaległości podatkowych;

Załączniki do umowy:
- zestawienie rzeczowo – finansowe;
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Zmiana zapisów umowy:

Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron, z tym że
zmiana ta nie może powodować zwiększenia kwoty pomocy
określonej i zmiany celu operacji;

-zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności;

-zmiana nie może dotyczyć celu operacji;
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-zmiana w zakresie nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania
rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, na które została
przyznana i wypłacona pomoc oraz w zakresie miejsca i rodzaju
prowadzonej działalności związanej z operacją jest możliwa
w przypadku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub
wyjątkowych okoliczności, o których mowa w przepisach
rozporządzenia 1974/2006 oraz w § 29 ust. 1 rozporządzenia – „małe
projekty”;
-przyznanie pomocy następcy prawnemu Beneficjenta lub nabywcy
przedsiębiorstwa Beneficjenta (pod warunkiem spełnienia kryteriów
oraz zachowania celu operacji) – „małe projekty”;

Zmiana zapisów umowy:
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Dziękuję za uwagę
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