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PODSTAWA PRAWNA: 

• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego            

w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020,  

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 

1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. zwanego dalej „Rozporządzeniem PE i Rady (UE) nr 1303/2013", 

• Regulamin Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie łódzkim realizowany w ramach RPO WŁ, 

Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania X.2 „Rozwój 

pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników”, 

• Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pn. „Strefa RozwoYou 2”. 

 

§ 1  

Zasady ogólne 

1. Do przeprowadzenia kontroli z ramienia Operatora uprawnieni są upoważnieni pracownicy Zespołu 

Projektowego Strefy RozwoYou2, Specjaliści ds. Kontroli. 

2. Kontrole mogą być przeprowadzane w następujących trybach: 

a) planowym, 

b) doraźnym.  

3. O planowej kontroli w siedzibie MŚP w zakresie prawidłowości realizacji Umowy Wsparcia MŚP jest 

informowane przez Operatora pisemnie na 5 dni roboczych przed planowaną kontrolą.  

4. W przypadku powzięcia informacji o podejrzeniu powstania nieprawidłowości w realizacji Umowy 

Wsparcia lub wystąpienia innych istotnych uchybień ze strony MŚP, Operator może przeprowadzić 

kontrolę doraźną bez uprzedniego powiadomienia.  

5. Zakres kontroli obejmuje prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane  

z realizacją Umowy Wsparcia, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków. 
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3. Minimum 3% umów zawartych przez Operatora musi zostać poddanych kontroli w siedzibie MŚP. 

 

§ 2  

Zasady prowadzenia kontroli 

1. MŚP po zawarciu Umowy wsparcia mogą zostać objęci kontrolą realizacji Umowy. Kontrole w odniesieniu 

do uczestników Projektu są prowadzone: 

a) na dokumentach, w tym w siedzibie Operatora, 

b) w miejscu realizacji Usługi Rozwojowej (UR) – wizyty monitoringowe, 

c) w siedzibie Przedsiębiorcy (realizowane również w siedzibie Operatora  na dokumentach 

dostarczonych przez MŚP na żądanie Operatora). 

2. MŚP zobowiązuje się poddać kontroli lub audytowi dokonywanym przez Operatora, IZ RPO WŁ oraz inne 

uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotowej Umowy Wsparcia. 

3. Kontrola na dokumentach, w tym w siedzibie Operatora, dotyczy: 

a) bieżącej weryfikacji składanych przez MŚP dokumentów, w tym dokumentów dostarczonych na żądanie 

Operatora, celem wykonania obowiązku w zakresie monitorowania projektu „Strefa RozwoYou 2” i realizacji 

zapisów Umowy Wsparcia, 

b) weryfikacji dokumentów rozliczeniowych dostarczonych przez MŚP i PŚUR i obejmuje sprawdzenie, czy 

usługi rozwojowe zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z warunkami Umowy. 

4. Wizyty monitoringowe są niezapowiedziane i odbywają się w godzinach oraz w miejscu realizacji UR. Celem 

wizyty monitoringowej jest weryfikacja rzeczywistej realizacji Usługi i jej zgodności z  Kartą Usługi.  

5. Zespół kontrolujący ma prawo udokumentować wygląd miejsca realizacji usługi rozwojowej oraz dokumentacji 

poprzez wykonanie zdjęcia.  

6. W razie stwierdzenia w toku wizyty monitoringowej, nieobecności uczestników szkolenia przyjmuje się, że 

dany uczestnik był nieobecny na UR w dniu wizyty monitoringowej. Jeżeli w liście obecności przedłożonej 

Zespołowi kontrolnemu w trakcie wizyty monitoringowej uczestnik szkolenia odnotował  godzinę, do której był 

obecny na szkoleniu, obecność będzie kwalifikowalna do wskazanej w liście obecności godziny. 

UWAGA! Wszelkie zmiany dotyczące realizacji usługi rozwojowej, w tym: Karta Usługi, Harmonogram 

Usługi, miejsce realizacji usługi itp. należy zgłaszać Operatorowi przynajmniej na dzień roboczy przed  

zmianą pod rygorem niekwalifikowania całości UR i pokrycia całości kosztów usługi wyłącznie ze środków 

własnych MŚP. W sytuacjach losowych (np. choroba osoby prowadzącej usługę) MŚP zobowiązane jest do 
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poinformowania Operatora o wszelkich zmianach w realizacji usługi rozwojowej drogą e-mailową, 

niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o zdarzeniu losowym, pod rygorem niekwalifikowania UR. 

 

7. Kontrola w siedzibie MŚP (realizowana również w siedzibie Operatora,  na dokumentach dostarczonych przez 

MŚP na żądanie Operatora) obejmuje weryfikację dokumentów związanych z  realizacją Umowy Wsparcia 

oraz  osobami biorącymi w niej udział, jak również preferencjami dającymi wyższy poziom dofinansowania 

oraz wielkością MŚP na dzień zgłoszenia MŚP do Projektu zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa 

w Projekcie pn. „Strefa RozwoYou 2” . W przypadku kontroli planowej szczegółowy zakres kontroli planowej 

wskazany zostanie w zawiadomieniu o kontroli na 5 dni przed jej rozpoczęciem. 

8. Podmiot kontrolowany korzystający z dofinansowania do usług rozwojowych zobowiązany jest do: 

a) Szczegółowego określenia miejsca realizacji usługi w Karcie Usługi. Zespół kontrolujący udaje się  

w miejsce wskazane w sekcji „Lokalizacja usługi”, „adres”, „szczegóły miejsca realizacji usługi”. Zapis 

powinien być na tyle precyzyjny, aby Zespół kontrolujący mógł bez problemu trafić w miejsce realizacji 

usługi.  

b) Udostępnienia na żądanie Zespołu kontrolującego miejsca, w którym przechowywana jest dokumentacja  

firmowa Podmiotu kontrolowanego.  

c) Uwzględnienia w harmonogramie usługi przerw w usłudze rozwojowej, jeśli takie są przewidziane. 

Nieuwzględnienie przerw w harmonogramie, które wystąpią w realizowanej usłudze, co zostanie  

odnotowane przez Zespół kontrolujący, potraktowane zostanie, jako realizacja usługi rozwojowej 

niezgodnie z Kartą Usługi, co może skutkować  uznaniem kosztów uczestnictwa w usłudze rozwojowej za 

niekwalifikowalne. 

 

9. MŚP zapewnia podmiotom, o których mowa w ust. 2: 

a) prawo wglądu we wszystkie dokumenty związane jak i niezwiązane bezpośrednio z realizacją Umowy 

Wsparcia, o ile jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 

b) obecność upoważnionych osób, które udzielają wyjaśnień na temat realizacji Umowy Wsparcia (nie 

dotyczy wizyty monitoringowej), 

c) pomieszczenia, w którym upoważnione do kontroli osoby będą mogły dokonać czynności kontrolnych.  

10. Uczestnik zgłoszony do usług rozwojowych zobowiązany jest do: 

a) Okazania na żądanie Zespołu kontrolującego dowodu osobistego lub innego równoważnego dokumentu 

ze zdjęciem, w celu potwierdzenia tożsamości. 

b) Wypełnienia ankiety oceniającej szkolenie w trakcie wizyty monitoringowej, 
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11. Niespełnienie warunków, o których mowa w ust. 8, 9 i 10 jest traktowane jako odmowa poddania się kontroli. 

12. Odmowa poddania się kontroli jest równoznaczna z niedotrzymaniem warunków Umowy Wsparcia  

i skutkuje rozwiązaniem Umowy Wsparcia i koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania lub 

koniecznością pokrycia przez MŚP w całości kosztów UR. 

13. Po zakończeniu kontroli, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia jej zakończenia, 

sporządzana jest i przekazywana do przedsiębiorcy Informacja Pokontrolna.  

14. Informacja Pokontrolna powinna w szczególności zawierać następujące elementy:  

a) podstawę prawną przeprowadzania kontroli,  

b) nazwę jednostki kontrolującej,  

c) imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę,  

d) termin kontroli,  

e) nazwę jednostki kontrolowanej, 

f) adres jednostki kontrolowanej i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne, o ile są różne,  

g) osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu jednostki kontrolowanej,  

h) opis kontrolowanych procesów,  

i) ustalenia kontroli,  

j) ewentualne zalecenia pokontrolne/rekomendacje, 

k) uwagi lub zastrzeżenia jednostki kontrolowanej do ustaleń kontroli,  

l) odniesienia Zespołu Kontrolnego do uwag jednostki kontrolowanej wniesionych do ustaleń kontroli,  

m) datę sporządzenia informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami 

pokontrolnymi/rekomendacjami. 

15. Przedsiębiorca może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji pokontrolnej odnieść 

się do wyników oraz ewentualnie zaleceń kontroli – odniesienie to powinno zawierać uzasadnienie  

i ewentualną dokumentację (jeśli istnieje) do przedstawionych uwag co do ustaleń Kontrolerów. 

W przypadku braku uwag we wskazanym terminie do informacji pokontrolnej uznaje się, że Przedsiębiorca zgadza 

się z ustaleniami kontroli i wdraża ewentualne zalecenia pokontrolne w określonych w Informacji Pokontrolnej 

terminach. Zalecenia pokontrolne zawierają uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień lub 

nieprawidłowości, a także mają na celu zapobieganie wystąpienia kolejnych uchybień/nieprawidłowości w 

przyszłości. W przypadku stwierdzenia wydatkowania przez przedsiębiorcę środków publicznych niezgodnie z 

zasadami określonymi w Umowie i przedmiotowym opisie może on zostać wezwany do zwrotu środków na 

zasadach określonych w Umowie Wsparcia. 


