Fundusze Europejskie w Twoim zasięgu!
ETAP 3 - od podpisania umowy do zakończenia okresu trwałości projektu

Infografika współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego
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DZIAŁANIA INFORMACYJNO–PROMOCYJNE

OFERTA

Korzystasz z unijnego wsparcia, dlatego masz obowiązek informowania
o tym jak wykorzystujesz środki finansowe oraz jakich efektów i korzyści mogą
spodziewać się odbiorcy Twojego projektu.

Podpisałeś umowę, teraz będziesz musiał realizować projekt zgodnie z zasadami
i regulacjami Unii Europejskiej. W kwestiach formalnych pomoże Ci system SL2014,
który jest przeznaczony do obsługi beneficjentów i ich projektów. Za pomocą systemu
możesz m.in. prowadzić korespondencję z MJWPU, raportować o postępach w projekcie,
przekazywać dane dotyczące planowanego harmonogramu płatności, składać wnioski
o płatność. Dzięki systemowi będziesz miał stały kontakt ze swoim opiekunem,
który nada Ci również wszystkie uprawnienia.

W związku z tym musisz wypełnić podstawowe obowiązki informacyjno-promocyjne,
do których należy m.in.:
oznakowanie wszystkich dokumentów właściwymi logotypami wymienionymi w umowie
umieszczenie plakatu informacyjnego w miejscu realizacji projektu (obowiązkowo do 30 dni
od podpisania umowy o dofinansowanie)
w zależności od założeń projektu/wysokości finansowania niezbędne będzie umieszczenie
tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu.

Termin składania wniosków o płatność:

EFS - kiedy chcesz, ale minimalnie raz na kwartał
EFRR - w zależności od potrzeb, na podstawie harmonogramu
płatności/sprawozdań/innych dokumentów niezbędnych przy realizacji projektu.
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TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Trwałość jest to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu,
których osiągnięcie zostało zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie. Standardowo wynosi 5 lat,
odstępstwem są przedsiębiorcy, u których okres trwałości wynosi 3 lata. Okres trwałości liczy się
od dnia ostatniej płatności na rzecz beneficjenta.
Spełnienie obowiązku trwałości projektu podlega monitoringowi. Niespełnienie warunku może
wiązać się z koniecznością zwrotu części lub całości pozyskanego dofinansowania.
Ważne: pamiętaj o konieczności realizacji wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie:
celów projektu
wskaźników rezultatu, które są weryfikowane w czasie realizowania projektu i po jego zakończeniu
wskaźników produktu, które są weryfikowane w trakcie realizowania projektu oraz w rezultacie
wydatkowania przyznanych środków.

PZP/ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

Twój projekt otrzymuje dofinansowanie z pieniędzy publicznych. Jesteś zatem zobowiązany
do przestrzegania zasady konkurencyjności. W praktyce oznacza to, że dokonując wyboru
dostawców towarów i usług, czy np. wykonawców robót budowlanych musisz przestrzegać
określonych warunków i procedur (w zależności od wartości zamówienia). Procedury te mają
zagwarantować wybór najkorzystniejszej oferty i efektywne wydatkowanie środków
finansowych.

Pierwszym krokiem jest założenie konta w systemie. Następnie wskazujesz osoby,
które razem z Tobą będą w nim pracować, np. księgowa. Pamiętaj jednak by samodzielnie,
na bieżąco monitorować stan projektu za pomocą narzędzi jakie daje Ci SL2014.
Ważne: przekazanie dokumentów drogą elektroniczną nie zdejmuje
z wnioskodawcy/beneficjenta obowiązku przechowywania ich oryginałów.
Musisz je archiwizować w celu udostępniania ich w trakcie kontroli.
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KONTROLA PROJEKTU

Twój projekt może zostać skontrolowany nie tylko po jego zakończeniu,
ale również na każdym etapie realizacji, dlatego jeśli pojawią się wątpliwości
lub problemy w trakcie realizacji możesz zwrócić się do swojego opiekuna
o ich wyjaśnienie i pomoc.

Możesz podlegać kontroli przez MJWPU, Urząd Kontroli Skarbowej
lub inną wyspecjalizowaną bądź powołaną do tego instytucję, zarówno
w czasie realizacji, jak i po jego zakończeniu łącznie z okresem trwałości.
Z tego powodu dokumentacja związana z projektem (merytoryczna i księgowa)
musi być archiwizowana i dostępna do wglądu upoważnionych instytucji.

Ważne: jeśli reprezentujesz Jednostkę Samorządu Terytorialnego - JST, musisz stosować
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Pzp oraz wytyczne w zakresie zasady
konkurencyjności, jeśli jesteś innym podmiotem (w tym przedsiębiorcą lub organizacją
pozarządową) musisz stosować zasadę konkurencyjności.
Udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczy:
a) beneficjentów niebędących zamawiającym w rozumieniu Pzp, np. m.in. przedsiębiorców,
organizacje pozarządowe, w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. PLN
netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
b) beneficjentów będących zamawiającym w rozumieniu Pzp, np. JST, w przypadku
zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp, a
jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) lub
w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach
wydanych podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj.
bez podatku od towarów i usług (VAT).
Beneficjenci, którzy mają obowiązek postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności
są zobowiązani do publikacji w Bazie Konkurencyjności:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl:
zapytań ofertowych
informacji o wyniku postępowania.

Baza Konkurencyjności jest systemem informatycznym
służącym do realizacji zasady konkurencyjności.
Dzięki niej beneficjenci, na potrzeby realizacji projektów
współfinansowanych z funduszy europejskich,
dokonują wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
Chodzi tu o dopuszczenie jak najszerszego grona podmiotów,
które mogłyby być zainteresowane realizacją poszczególnych
zamówień.

BAZA
KONKURENCYJNOŚCI

Rodzaje kontroli:
weryfikacja wniosków o płatność
kontrola w miejscu realizacji projektu lub w Twojej siedzibie
kontrola krzyżowa
kontrola na zakończenie
kontrola trwałości
inne kontrole realizowane przez podmioty zewnętrzne
wizyty monitoringowe i doraźne.
Ważne: zasady kontroli różnią się w zależności od tego z jakiego funduszu korzystasz (EFRR lub EFS).

www.funduszedlamazowsza.eu
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