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WSTEP
Cel Podrecznika
Podrecznik zostal napisany z mysla o beneficjentach Funduszu Spójnosci w sektorze
srodowiska w Polsce. Nadrzednym celem autorów Podrecznika bylo stworzenie
praktycznego i uporzadkowanego materialu w formie przewodnika wyjasniajacego
„krok po kroku” proces ubiegania sie o srodki z Funduszu Spójnosci na inwestycje w
zakresie ochrony srodowiska w Polsce.
Ze wzgledu na liczbe mieszkanców Polska, z chwila przystapienia do Unii
Europejskiej, stala sie obok Hiszpanii, najwiekszym odbiorca Funduszu Spójnosci.
Kluczem do wlasciwego wykorzystania srodków z Funduszu Spójnosci na rozwój
infrastruktury srodowiska jest rozpowszechnianie wiedzy na temat procedur
uzyskiwania unijnego wsparcia. Podrecznik jest skierowany do wszystkich
podmiotów, które chca sie ubiegac o wsparcie dla projektów infrastrukturalnych
w dziedzinie ochrony srodowiska, zarówno do tych, które maja juz gotowe projekty (a
niejednokrotnie równiez doswiadczenie w korzystaniu z funduszu ISPA), jak równiez
do tych, które sa dopiero na etapie formulowania koncepcji.
Glówny nacisk w Podreczniku polozony zostal na wlasciwe przygotowanie projektów,
umiejetne wypelnienie wniosku wstepnego oraz Wniosku o dofinansowanie z
Funduszu Spójnosci, zwanego powszechnie Aplikacja. Odpowiednie przygotowanie
wymaganej dokumentacji pozwoli na skrócenie czasu poswieconego na kontakty ze
sluzbami administracyjnymi odpowiedzialnymi za rozpatrywanie wniosków oraz w
duzej mierze przyczyni sie do zakwalifikowania projektu do wsparcia, zarówno przez
strone polska, jak i Komisje Europejska.

Odbiorcy Podrecznika
Zalozeniem autorów Podrecznika bylo stworzenie przejrzystego opracowania
zrozumialego dla szerokiego kregu odbiorców. Podrecznik przeznaczony jest
w szczególnosci dla podmiotów pracujacych nad przygotowaniem wniosków
wstepnych oraz Aplikacji do Funduszu Spójnosci. Moze on byc równiez przydatny dla
konsultantów wspomagajacych samorzady w pracach nad dokumentacja.

Forma Podrecznika
Podrecznik sklada sie z 5 czesci. Trzy pierwsze czesci przedstawiaja droge, jaka ma
do przejscia wnioskodawca od momentu zlozenia wniosku wstepnego do momentu
akceptacji projektu i otrzymania dofinansowania. Czwarta czesc poswiecona jest
realizacji przedsiewziecia. Na koncu kazdej czesci zamieszczone zostaly informacje
na temat najwazniejszych instytucji zajmujacych sie zagadnieniami poruszonymi w
danym rozdziale i mogacych udzielic dodatkowych informacji na dany temat.
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Wszystkie zalaczniki do 4 czesci Podrecznika oraz akty prawne Unii Europejskiej
dotyczace Funduszu Spójnosci zostaly opublikowane na plycie CD stanowiacej piata
czesc podrecznika.

CZESC I
INFORMACJE OGÓLNE

CZESC II
WNIOSEK WSTEPNY DO FUNDUSZU
SPÓJNOSCI

CZESC III
APLIKACJA DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

CZESC IV
REALIZACJA PROJEKTU

CZESC V
CD
ZALACZNIKI I AKTY PRAWNE

Opis Podrecznika
Czesc I jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chca posiasc podstawowa
wiedze na temat Funduszu Spójnosci. Zawiera ona ogólne informacje o Funduszu
Spójnosci, spis dokumentów i aktów prawnych regulujacych jego funkcjonowanie,
kategorie interwencji Funduszu Spójnosci, mozliwosci wspólfinansowania projektów,
porównanie z funduszem przedakcesyjnym ISPA, kryteria wyboru (kwalifikacji)
projektów do dofinansowania, a tym samym ogólne zasady zglaszania wniosków.
Czesc II jest przeznaczona dla wszystkich podmiotów, które sa zainteresowane
zlozeniem wniosku wstepnego do Funduszu Spójnosci. Zawarte sa tu
praktyczne
wskazówki
dotyczace
przygotowania
Karty
Potencjalnego
Przedsiewziecia do Funduszu Spójnosci, zwanej równiez wnioskiem wstepnym.
Ponadto, przedstawiony zostal proces oceny wniosku wstepnego przez
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poszczególne instytucje zaangazowane w system zarzadzania Funduszem
Spójnosci oraz kryteria wyboru przedsiewziec na podstawie, których dokonywana
jest ocena projektów ubiegajacych sie o wsparcie z Funduszu Spójnosci.
Czesc III jest przeznaczona dla wnioskodawców, których projekty zostaly
zatwierdzone przez Ministra Srodowiska do przygotowania Wniosku o
dofinansowanie z Funduszu Spójnosci (zwanego powszechnie Aplikacja)
przekazywanego do oceny i akceptacji przez Komisje Europejska. W tej czesci
przedstawiony zostal proces przygotowania dokumentacji dla przedsiewziecia,
którego uwienczeniem jest wypelnienie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu
Spójnosci, wymogi dotyczace dokumentów stanowiacych zalaczniki do Wniosku,
zasady kwalifikowania wydatków, proces oceny Wniosku o dofinansowanie z
Funduszu Spójnosci na szczeblu krajowym oraz w Komisji Europejskiej.
Zalacznikiem do Czesci III jest formularz Wniosku wraz z instrukcja jego wypelnienia.
Czesc IV jest przeznaczona dla wnioskodawców, których projekty zostaly
zatwierdzone przez Komisje Europejska i interesuja ich praktyczne aspekty
zwiazane z realizacja projektów oraz zarys procedur obiegu dokumentów odnosnie
przeprowadzania przetargów i przeplywów finansowych. Ponadto w czesci tej zostaly
omówione kwestie dotyczace przeprowadzanych kontroli przez odpowiednie
instytucje, postepowania w przypadku wykrycia nieprawidlowosci, proces
monitorowania wdrazania projektów oraz funkcjonowanie Systemu Informatycznego
Monitoringu i Kontroli funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnosci (SIMIK).
Czesc V to zestawienie zalaczników do wszystkich wczesniejszych czesci
Podrecznika oraz aktów prawnych Unii Europejskiej regulujacych funkcjonowanie
Funduszu Spójnosci. Ze wzgledu na objetosc tych dokumentów sa one udostepnione
na plycie CD.
Uzupelnieniem do Podrecznika moze byc równiez „Ogólny Podrecznik
Zarzadzania i Kontroli Funduszu Spójnosci” wydany przez Ministerstwo
Gospodarki i Pracy (dostepny m.in. na stronie internetowej – www.cios.gov.pl ).
Mamy nadzieje, ze dzieki szerokiemu rozpowszechnieniu wsród potencjalnych
beneficjentów Funduszu Spójnosci oraz wojewódzkich funduszy ochrony srodowiska
i gospodarki wodnej Podrecznik dla Beneficjentów Funduszu Spójnosci ma
szanse stac sie podstawowym narzedziem pomocnym szczególnie w procesie
przygotowywania projektów w Polsce.

Zespól Redakcyjny
Ministerstwo Srodowiska
Departament Integracji Europejskiej
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Slownik terminów i skrótów
Termin polskojezyczny
Termin
Anglojezyczny
1
Alokacja
Allocation
Analiza kosztów i
korzysci
Cost-Benefit Analysis
(CBA)
Aplikacja do Funduszu
Spójnosci
(Wniosek o
dofinansowanie z
Funduszu Spójnosci)
Application for
assistance

Objasnienie
2
Przydzial srodków finansowych z Funduszu Spójnosci
na poszczególne okresy i sektory.
Procedura oceny celowosci realizacji projektu poprzez
porównywanie korzysci i kosztów.
Formularz, na którym zglaszane sa do KE projekty
ubiegajace sie o dofinansowanie z Funduszu
Spójnosci. Aplikacja jest przygotowywana dla projektów
zarekomendowanych
przez
Komitet
Sterujacy,
a nastepnie
zatwierdzonych
przez
Ministra
Srodowiska.
Jest
przygotowywana
przez
Wnioskodawców we wspólpracy z WFOSiGW oraz
NFOSiGW.

Beneficjent koncowy
Final beneficiary

Jednostka
samorzadu
terytorialnego,
zwiazek
jednostek samorzadu terytorialnego, spólka komunalna,
inny podmiot publiczny, który osiaga korzysci dzieki
realizacji projektu.

Certifikacja wydatków
Certification of
expenditure

Czynnosc dokonywana w ramach systemu kontroli
finansowej przez instytucje platnicza w stosunku do
operacji finansowych poczynionych przez instytucje
posredniczace. Ma na celu potwierdzenie czy wydatki
na rzecz beneficjentów byly ograniczone do okresu
kwalifikowalnosci kosztów, realizowane byly zgodnie z
obowiazujacymi
procedurami
i
czy
dotyczyly
uzgodnionych dzialan i byly zgodne z okresem
dopuszczalnosci kosztów.
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Jedna z komórek organizacyjnych Ministerstwa
Srodowiska. Do zakresu dzialania DIE nalezy
organizowanie i koordynowanie dzialan Ministra w
zakresie integracji z Unia Europejska w powiazaniu z
polityka
ekologiczna
panstwa
i
polityka
zrównowazonego rozwoju Unii Europejskiej, w
Departament Integracji szczególnosci:
Europejskiej (DIE)
1) prowadzenie caloksztaltu spraw zwiazanych z
czlonkostwem
Polski
w
Unii
Europejskiej;
2) uczestniczenie w pracach instytucji Unii Europejskiej;
Department of the
3) prowadzenie spraw zwiazanych z wykorzystaniem
European Integration
srodków przyznanych w ramach funduszy unijnych;
4) przygotowywanie i przekazywanie
projektów
stanowiska Ministra w sprawie opiniowanych w
Ministerstwie projektów aktów normatywnych i innych
dokumentów, kierowanych na Zespól Przygotowawczy
Komitetu Integracji Europejskiej.

Europejski Bank
Inwestycyjny (EBI)
European Investment
Bank (EIB)

Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju
(EBOR)
European Bank for
Reconstruction and
Development (EBRD)

Fundusz Spójnosci
(Kohezji)
Cohesion Fund

Jest instytucja UE powolana na mocy Traktatu
Rzymskiego
zapewniajaca
dlugookresowe
finansowanie rozwoju gospodarczego Wspólnoty.
Podstawowym zadaniem EBI jest pomoc w usuwaniu
dysproporcji rozwojowych, tym samym równowazenie i
stabilizacja wspólnego rynku poprzez udzielanie
pozyczek i gwarancji kredytów, przyznawanych przez
inne banki, które nastepnie sa wykorzystywane we
wszystkich
sektorach
gospodarczych
(przede
wszystkim w telekomunikacji, transporcie, przemysle,
energetyce oraz ochronie srodowiska).
Miedzynarodowa organizacja finansowa utworzona w
1991, z siedziba w Londynie skupiajaca ok. 50 panstw.
Celem EBOR jest finansowe wspieranie przemian
gospodarczych w panstwach Europy Srodkowej i
Wschodniej (takze w panstwach bylego ZSRR).
Warunkiem udzielenia pomocy jest rozwój demokracji i
poszanowanie praw czlowieka w danym panstwie.
Kredyty EBOR moga byc udzielane zarówno rzadom,
jak i podmiotom prywatnym.
Instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej, nie
nalezacy do funduszy strukturalnych i wdrazany na
poziomie wybranyc h panstw, a nie regionów. Jego
celem jest wspieranie polityki spójnosci gospodarczej i
spolecznej i niwelowanie dysproporcji rozwojowych
slabiej rozwinietych krajów m.in. poprzez budowe
wielkich
sieci
transportowych
oraz
obiektów
infrastruktury ochrony srodowiska o duzym zasiegu
oddzialywania.
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fundusze
przedakcesyjne
Pre-accession Funds

Srodki bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej przez
Unie
Europejska
krajom
kandydujacym.
Ich
najwazniejszym zadaniem bylo przygotowanie tych
krajów do czlonkostwa w UE oraz pomoc w wyrównaniu
róznic
gospodarczych.
Do
instrumentów
funkcjonujacych w ramach tych funduszy zaliczone
zostaly: PHARE, ISPA, SAPARD.

Instrument
Przedakcesyjnej
Polityki Strukturalnej
(ISPA)
Instrument for Structural
Policies for
Preaccession (ISPA)

Instrument
finansowy
w
ramach
funduszy
przedakcesyjnych, wspierajacy 10 krajów Europy
Srodkowo-Wschodniej przygotowujacych sie do akcesji
do UE. Wzorowany na Funduszu Spójnosci,
przeznaczony jest dla duzych projektów inwestycyjnych
(powyzej 5 mln Euro). Wsparcie obejmuje dzialania w
zakresie srodowiska naturalnego oraz dostosowania
sieci komunikacyjnych i transportowych do standardów
europejskich.

Instytucja platnicza
Paying authority

Instytucja wyznaczona przez panstwo czlonkowskie w
celu przygotowania i przedkladania wniosków o
platnosci oraz otrzymywania platnosci z Komisji. W
Polsce Instytucja Platnicza jest Ministerstwo Finansów.

Instytucja
posredniczaca w
zarzadzaniu I szczebla

Podmiot, któremu Instytucja Zarzadzajaca lub/i
Instytucja Platnicza delegowala czesc swoich zadan. W
przypadku zarzadzania Funduszem Spójnosci w
sektorze srodowiska jest nim Ministerstwo Srodowiska,
Intermediate body I level w sektorze transportu – Ministerstwo Infrastruktury.
Instytucja
Posredniczaca II
Podmiot, któremu Instytucja Posredniczaca w
szczebla
Zarzadzaniu I szczebla delegowala czesc swoich
zadan. Wystepuje tylko w systemie zarzadzania dla
Intermediate body II
sektora srodowiska. Jest nim Narodowy Fundusz
level
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
Instytucje
Posredniczace III
szczebla
Intermediate body III
level

Podmioty, którym Instytucja Posredniczaca II szczebla
delegowala czesc swoich zadan. Wystepuje tylko w
systemie zarzadzania dla sektora srodowiska. Sa nimi
wojewódzkie
fundusze
ochrony
srodowiska
i
gospodarki wodnej.

Instytucja odpowiedzialna za ogólne zarzadzanie i
koordynacje Funduszu Spójnosci. Sprawuje nadzór na
Instytucja zarzadzajaca caloscia systemu zarzadzania i kontroli Funduszu
Spójnosci. Glówny partner Komisji Europejskiej
Managing authority
odnosnie interwencji Funduszu Spójnosci. W Polsce
Instytucja Zarzadzajaca jest Ministerstwo Gospodarki i
Pracy.
Jednostka sektora
Jednostka wykonujaca zadania publiczne i dysponujaca
finansów publicznych srodkami publicznymi, objeta katalogiem art. 5 ustawy o
finansach publicznych. Ustawa o finansach publicznych
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Public finance sector
unit

okresla szereg zasad okreslajacych funkcjonowanie
systemu kontroli finansowej w JFP oraz nadzoru nad
gospodarka finansowa takiej jednostki.

Karta potencjalnego
przedsiewziecia do
dofinansowania z
Funduszu Spójnosci
(wniosek wstepny)

Formularz, na którym zglaszane sa propozycje
projektów do dofinansowania z Funduszu Spójnosci.
Wniosek wstepny jest oceniany na poziomie krajowym
przez WFOSiGW, NFOSiGW oraz Ministerstwo
Srodowiska. Stanowi glówne zródlo informacji
prezentowanych na Komitecie Sterujacym do spraw
Funduszu Spójnosci.

Potential Project Sheet

Komitet Monitorujacy
Fundusz Spójnosci
KM FS
Cohesion Fund
Monitoring Committee

Komitet jest cialem monitorujacym wdrazanie Funduszu
Spójnosci. W jego sklad wchodza przedstawiciele
Komisji
Europejskiej
oraz
strony
polskiej
przedstawiciele: Instytucji Zarzadzajacej, Ministerstwa
Finansów,
Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa
Srodowiska, pozostalyc h instytucji posredniczacych w
zarzadzaniu, Podmioty odpowiedzialne za realizacje,
odpowiedni Beneficjenci koncowi, jak równiez
Miedzynarodowe Instytucje Finansowe, w przypadku
gdy sa zaangazowane w finansowanie danego
projektu.

Organ pomocniczy Ministra Srodowiska przy wyborze
projektów do wspólfinansowania z Funduszu Spójnosci.
W jego sklad wchodza przedstawiciele Ministerstwa
Srodowiska, Instytucji Zarzadzajacej,
pozostalych
Cohesion Fund Steering instytucji
posredniczacych
w
zarzadzaniu,
Committee for
ekologicznych,
organizacji
pozarzadowych,
Environement Sector
samorzadów.
Komitet Sterujacy
dla Funduszu
Spójnosci

Kontrola finansowa
Financial control

Mechanizmy i srodki zapewniajace prawidlowe
funkcjonowanie procesu gromadzenia i dysponowania
srodkami publicznymi. Kontrola finansowa obejmuje
kontrole zarzadcza oraz audyt.

Kontrola na miejscu
Check on site

Kontrola
prowadzona
w
zakresie
operacji
finansowanych przez Fundusz Spójnosci oraz
systemów zarzadzania i kontroli, prowadzona w
miejscu realizacji projektu.

Kontrola wyrywkowa
Sample check

Kontrola dokonywana na reprezentatywnej próbce
operacji o wartosci, co najmniej 15% wydatków
kwalifikowanych.

Korekta finansowa
Financial correction

Korekta finansowa jest przeprowadzana po wykryciu
indywidualnych badz systemowych nieprawidlowosci i
polega na anulowaniu calosci lub czesci wkladu
Wspólnoty, który moze byc ponownie wykorzystany, po
konsultacjach z Komisja, w ramach innego projektu.

Koszty kwalifikowalne
Eligible costs

Wydatki faktycznie poniesione przez Podmiot
odpowiedzialny za realizacje, przewidziane w Decyzji
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KE
i
bezposrednio
zwiazane
z
danym
przedsiewzieciem: planowanie i projektowanie, zakup
terenu, budowa, sprzet, zarzadzanie projektem,
promocja i informacja.
Koszty kwalifikowalne
ogólem
Suma kosztów kwalifikowanych dla danego projektu.
Total eligible cost
Kryteria konwergencji to warunki makroekonomiczne,
jakie musi spelnic panstwo czlonkowskie, aby móc
przystapic do Unii Gospodarczej i Walutowej. Sa one
nastepujace:
- roczny wskaznik inflacji nie moze przekraczac wiecej
niz o 1,5 punktu procentowego sredniej stopy inflacji
trzech
krajów
o
najnizszej
inflacji,
- nominalna dlugookresowa stopa procentowa nie moze
przekraczac wiecej niz o 2 punkty procentowe
Kryteria konwergencji przecietnej stopy procentowej trzech krajów o
najnizszej
inflacji
w
poprzednim
roku,
- deficyt budzetowy nie moze przekroczyc 3%
krajowego PKB
,
- dlug publiczny nie moze przekroczyc 60% krajowego
PKB,
- kurs waluty narodowej przez co najmniej 2 lata musi
pozostac w granicach wyznaczonych przez mechanizm
kursowy ERM II Europejskiego Systemu Walutowego,
tj. nie przekroczyc +/- 15% pasma wahan, co ma sluzyc
wyznaczeniu stalego parytetu w stosunku do euro.
Okreslony
zestaw
wymogów
formalnych
i
merytorycznych,
które
musza
spelnic
projekty,
aby
Kryteria wyboru
uzyskac dofinansowanie ze srodków unijnych. W
projektów
przypadku Funduszu Spójnosci kryteria wyboru
Project selection criteria
projektów sa sformulowane, w Strategii Wykorzystania
Funduszu Spójnosci.
Kwalifikowalnosc
Spelnienie przez wydatki poniesione przez Podmiot
wydatków
odpowiedzialny za realizacje warunków okreslonych w
Eligibility
Rozporzadzeniu nr 16/2003 z 6.01.2003 oraz Decyzji
(of expenditure)
KE dotyczacej tego projektu.

Monitorowanie
Monitoring

Proces systematycznego zbierania i analizowania
wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych
dotyczacych wdrazania projektów, którego celem jest
zapewnienie zgodnosci realizacji projektów i programu
z wczesniej zatwierdzonymi zalozeniami realizacji.

Monitorowanie
finansowe
Financial monitoring

Monitorowanie zarzadzania srodkami z Funduszu
Spójnosci przyznanymi na realizacje projektów, jest
podstawa oceny prawidlowosci ich wydatkowania.
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Monitorowanie
rzeczowe
Physical monitoring

Monitorowanie postepu realizacji programów i
projektów poprzez system wskazników okreslonych w
dokumentach programowych.

Narodowy Plan
Rozwoju (NPR)
National Development
Plan (NDP)

Dokument
programowy
stanowiacy
podstawe
planowania poszczególnych dziedzin interwencji
strukturalnych, jak i zintegrowanych wieloletnich
programów operacyjnych o charakterze horyzontalnym
i regionalnym. Zawiera propozycje celów, dzialan oraz
wielkosci interwencji Funduszy Strukturalnych i
Funduszu Spójnosci ukierunkowanych na zmniejszanie
dysproporcji w rozwoju spoleczno -gospodarczym
pomiedzy krajem akcesyjnym a Unia Europejska. Na
podstawie tego dokumentu kraj wstepujacy lub
czlonkowski
prowadzi
uzgodnienia
z
Komisja
Europejska w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty.

Nieprawidlowosci
Irregularities

Jakiekolwiek
naruszenie
przepisów
prawa
wspólnotowego wynikajace z dzialania lub zaniedbania
ze strony podmiotu realizujacego projekt, które
spowodowalo lub moglo spowodowac szkode w
budzecie UE, zmniejszenie lub utrate przychodów lub
nieuzasadniony wydatek.

Obszar interwencji
Field of intervention

Grupa
kategorii
interwencji,
odpowiadajaca
odpowiedniej sferze dzialalnosci czlowieka, tj.
otoczeniu
produkcyjnemu,
zasobom
ludzkim,
infrastrukturze
podstawowej
oraz
dzialaniom
przygotowawczym i promocyjnym.

Ocena oddzialywania
na srodowisko (OOS)
Environmental Impact
Assessment (EIA)

Badanie polegajace na okresleniu, opisie i ocenie
bezposrednich
i
posrednich
skutków
danego
przedsiewziecia dla: czlowieka oraz komponentów
srodowiska przyrodniczego (fauny, flory, wód, gleb,
powietrza, klimatu, krajobrazu), oddzialywania miedzy
tymi elementami; dóbr materialnych i dziedzictwa
kultury; ocena wplywu na srodowisko powinna byc
wykonana zgodnie z prawem polskim i odpowiednimi
dyrektywami UE, dotyczacymi ochrony srodowiska
naturalnego.

Oddzialywanie
Impact

Konsekwencje dla bezposrednich adresatów po
zakonczeniu ich udzialu w projekcie lub po ukonczeniu
danej inwestycji, a takze posrednie konsekwencje
realizacji projektu dla innych adresatów, zarówno
pozytywne jak i negatywne.

Okres programowania
Programming period

Okres obowiazywania dokumentów programowych,
stanowiacych podstawe ubiegania sie o pomoc ze
strony Unii Europejskiej. Obecny okres programowania
to lata 2000-2006.
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Wlaczenie w proces podejmowania decyzji i ich
realizacje odpowiednich szczebli wladz wspólnotowych
i krajowych, jak równiez instytucji i srodowisk
regionalnych oraz lokalnych najlepiej znajacych
potrzeby i mozliwosci swego regionu. Jest to jedna z
zasad wdrazania funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójnosci.

Partnerstwo
Partnership

Pelnomocnik ds.
Realizacji Projektu
MAO
(Measure Authorising
Officer)

Powolany przez beneficjenta koncowego w sektorze
srodowiska, zatwierdzany przez SUZ; odpowiedzialny
za prawidlowa realizacje dofinansowywanego projektu.
Okreslona wielkosc srodków w ramach pomocy
finansowej, przekazywana przez Komisje Europejska
instytucji platniczej na podstawie wniosku o platnosc.

Platnosc
Payment

Platnosc dokonywana w trakcie realizacji projektu,
stanowiaca okreslona transze (czesc) srodków w
ramach pomocy finansowej. Platnosc ta jest
Platnosc
posrednia dokonywana przez KE w celu zwrotu kosztów
faktycznie
poniesionych
przez
beneficjentów
Interim payment
koncowych i poswiadczonych przez Instytucje
Platnicza.

Platnosc koncowa
Final payment of the
balance

Platnosc dokonywana po zakonczeniu projektu,
stanowiaca ostatnia transze (czesc) srodków w ramach
pomocy finansowej i umozliwiajaca uregulowanie
zobowiazan
finansowych
ze
strony
Komisji
Europejskiej.

Platnosc zaliczkowa
Payment on account

Platnosc dokonywana przez Komisje Europejska na
rzecz Instytucji Platniczej po przyjeciu Decyzji KE i po
podpisaniu kontraktu z wykonawcami w drodze
zamówien publicznych.

Poczatek okresu
kwalifikowalnosci
Starting point for the
eligibility of expenditure

Podmiot
odpowiedzialny za
wdrazanie
Body responsible for
implementation

Moment
rozpoczecia
kwalifikowalnosci
wydatkowanych srodków w danym projekcie do
wspólfinansowania z Funduszu Spójnosci to data
otrzymania
przez
KE
kompletnego
wniosku
aplikacyjnego. Potwierdzenie tej daty bedzie zapisane
w Decyzji.
Podmiot odpowiedzialny za realizacje projektu,
przeprowadzanie
przetargów
i
podpisywanie
kontraktów oraz ich realizacje. Czesto jest on
jednoczesnie beneficjentem koncowym. Podmiot ten
powinien byc wskazany we wniosku o dofina nsowanie
w ramach Funduszu Spójnosci. Jezeli nie wskazano
inaczej tylko ten podmiot ponosi wydatki kwalifikowane.
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W sektorze srodowiska beda to jednostki samorzadu
terytorialnego,
zwiazki
jednostek
samorzadu
terytorialnego, komunalne spólki prawa handlowego
oraz inne podmioty publiczne (np. Regionalne Zarzady
Gospodarki Wodnej) lub prywatne. Za Podmiot
odpowiedzialny za realizacje nalezy rozumiec równiez
podmiot nie bedacy beneficjentem koncowym, który jest
odpowiedzialny za realizacje przedsiewziecia –
przykladowo bedzie to koncesjonariusz. Kazda zmiana
podmiotu odpowiedzialnego za realizacje musi byc
zatwierdzona przez Komisje Europejska.

Podstawy Wsparcia
Wspólnoty (PWW)
Community Support
Framework (CSF)

Dokument przyjety przez Komisje, w uzgodnieniu z
danym panstwem czlonkowskim, po dokonaniu oceny
przedlozonego planu przez panstwo czlonkowskie i
zawierajacy strategie i priorytety dzialan Funduszy i
panstwa czlonkowskiego, ich cele szczególowe,
wielkosc wkladu Fundus zy i innych srodków
finansowych. Dokument ten winien byc podzielony na
priorytety i wdrazany za pomoca jednego lub kilku
programów operacyjnych.

Polityka, której celem jest zachowanie, ochrona i
poprawa jakosci srodowiska, przyczynianie sie do
Polityka ochrony
ochrony zdrowia ludzkiego, a takze zapewnienie
srodowiska Wspólnoty rozwaznego i racjonalnego uzytkowania zasobów
Europejskiej
naturalnych. Polityka ta opiera sie m.in. o zasady:
EU Environmental
- zapobiegania (prewencji) powstawaniu szkód
Protection Policy
ekologicznych,
- „zanieczyszczajacy placi”.
Poswiadczenie
zamkniecia
(zakonczenia) pomocy
Declaration at windingup of the assistance

Dokument sporzadzany przez niezalezna jednostke–
Biuro ds. Certyfikacji i Poswiadczen Srodków z UE i
zatwierdzany przez Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej potwierdzajacy prawidlowosc rachunków i
poprawnosc systemu zarzadzania i kontroli Funduszu
Spójnosci.

Prefinansowanie

Pokrycie
ze
srodków
wlasnych
wydatków
kwalifikowanych,
których
refinansowanie
bedzie
nastepnie odbywac sie ze srodków Funduszu
Spójnosci.

Miernik produkcji wytworzonej na obszarze danego
kraju, który jest suma wydatków gospodarstw
Produkt krajowy brutto
domowych na zakup dóbr i uslug konsumpcyjnych,
(PKB)
wydatków sektora prywatnego na zakup dóbr i uslug
Gross domestic product inwestycyjnych, wydatków panstwa na zakup dóbr i
(GDP)
uslug oraz salda bilansu handlu zagranicznego.
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Pomoc techniczna
Technical assistance

Programowanie
Programming

Raport koncowy
Final report

Program wspólfinansujacy dzialania przygotowawcze,
oceniajace i kontrolne, niezbedne do wdrazania
projektów z Funduszu Spójnosci oraz dzialania
zwiazane z promocja i informacja.
Proces organizowania podejmowania decyzji i
finansowania, prowadzony w kilku etapach w celu
wdrazania, na bazie wieloletniej wspólpracy, wspólnych
dzialan Wspólnoty i panstw czlonkowskich dla
osiagniecia okreslonych celów znajdujacy wyraz w
przygotowaniu dokumentów programowych.
Raport dotyczacy udzielonej pomocy, który powinien
byc przedlozony KE w ciagu szesciu miesiecy od daty
zakonczenia projektu, zawierajacy opis wykonanych
prac, potwierdzenie, ze wykonane prace sa zgodne z
Decyzja KE, informacje o dzialaniach informacyjnych i
promocyjnych.

Raport opracowany przez Podmiot odpowiedzialny za
realizacje, przekazany przez odpowiednia Instytucje
Raport
roczny
dla Posredniczaca do Instytucji Zarzadzajacej, Instytucji
Komisji Europejskiej
Platniczej i Komitetowi Monitorujacemu Funduszu
Annual report
Spójnosci. Raport roczny skladany jest w ciagu trzech
miesiecy od zakonczenia kazdego roku
realizacji
projektu.
Refundacja wydatków
Reimbursement of
expenditure
Sektorowy Urzednik
Zatwierdzajacy – SUZ
(Sectoral Authorising
Officer)

SIMIK

Zwrot
przez
Komisje
Europejska
wydatków
realizowanych w ramach pomocy – po ich
poswiadczeniu przez Instytucje Platnicza .
Refundacja wydatków dokonywana jest w postaci
platnosci okresowych.
Powolywany przez Podsekretarza Stanu w MGiP na
wniosek Ministra Srodowiska, po uzgodnieniu z Szefem
Instytucji Platniczej (SIP). Odpowiedzialny za realizacje
zadan Ministerstwa Srodowiska oraz nadzór prac
Instytucji Posredniczacych lub Instytucji Wdrazajacych.
System
Informatyczny
Monitoringu
i
Kontroli
Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu
Spójnosci w Polsce.
Elektroniczna baza danych
bedaca systemem monitoringu i kontroli finansowej
realizacji projektów, administrowana przez Ministerstwo
Finansów.

Dokument
programowy
stanowiacy
ramy
programowania Funduszu Spójnosci na lata 2004-2006
Strategia
opisujacy potrzeby Polski w zakresie ochrony
wykorzystania
Funduszu
Spójnosci srodowiska i transportu oraz okreslajacy dzialania na
rzecz wykorzystania alokacji z Funduszu Spójnosci.
na lata 2004-2006
Dokument zaakceptowany przez Komisje Europejska i
przyjety przez Rade Ministrów.
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Studium przeprowadzone w fazie formulowania
projektu, weryfikujace, czy dany projekt ma dobre
podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom
przewidywanych beneficjentów; studium powinno
stanowic plan projektu; musza w nim zostac okreslone i
Studium wykonalnosci krytycznie przeanalizowane wszystkie szczególy
operacyjne jego wdrazania, a wiec uwarunkowania
Feasibility study
handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne,
instytucjonalne, spoleczno-kulturowe oraz zwiazane ze
srodowiskiem naturalnym; studium wykonalnosci
pozwala na okreslenie rentownosci finansowej i
ekonomicznej, a w rezultacie jasne uzasadnienie celu
realizacji projektu.
Transza srodków
Rata platnosci przekazywana beneficjentowi przez
Tranche
Instytucje Platnicza.
Wdrazanie
Realizacja fizyczna projektu. Etap wdrazania nastepuje
Implementation
po etapie programowania.
Dzialanie podejmowane przez kazdy kraj czlonkowski
Unii Europejskiej, majace na celu sprawdzenie
skutecznosci ustanowionych rozwiazan w zakresie
zarzadzania i kontroli w sposób gwarantujacy
prawidlowe wykorzystanie funduszy Wspólnoty.

Weryfikacja
Verification
Wniosek wstepny

patrz: Karta Potencjalnego Przedsiewziecia
dofinansowania z Funduszu Spójnosci

do

Wniosek o
dofinansowanie z
Funduszu Spójnosci

patrz: Aplikacja do Funduszu Spójnosci

Wniosek o platnosc
Payment application

Wniosek kierowany przez Instytucje Posredniczaca do
Instytucji Platniczej w celu dokonania okresowych
platnosci na rzecz beneficjentów. Platnosci te
umozliwiaja zwrot kosztów faktycznie poniesionych
przez beneficjentów i refundowanych ze srodków
Funduszu Spójnosci. Wniosek o platnosc w tzw. malym
obiegu to wniosek beneficjenta koncowego do Instytucji
Posredniczacej II szczebla (NFOSiGW), wniosek o
platnosc w tzw. duzym obiegu to wniosek z Instytucji
Platniczej do Komisji Europejskiej.

Wskazniki
Indicators

Miara
celów,
jakie
maja
zostac
osiagniete,
zaangazowanych zasobów, uzyskanych produktów,
efektów oraz innych zmiennych (np. ekonomicznych,
spolecznych, dotyczacych ochrony srodowiska)

Wspólnota Europejska
(WE)
European
Community(EC)

Wspólnota, której celem jest stworzenie wspólnego
rynku oraz unii gospodarczej i walutowej, a takze dzieki
wdrozeniu wspólnej polityki i dzialan, wspieranie w
calym ugrupowaniu harmonijnego i zrównowazonego
rozwoju dzialalnosci gospodarczej, wysokiego poziomu
zatrudnienia i ochrony socjalnej, równosci praw kobiet i
17

Ministerstwo Srodowiska, Departament Integracji Europejskiej

mezczyzn, zrównowazonego i nieinflacyjnego wzrostu,
wysokiego stopnia konkurencyjnosci i spójnosci
gospodarczej, wysokiego poziomu ochrony i poprawy
jakosci
srodowiska
naturalnego,
podnoszenie
standardu i jakosci zycia, gospodarczej i spolecznej
spójnosci oraz solidarnosci miedzy panstwami
czlonkowskimi. Dzialania Wspólnoty sa regulowane
wspólnymi politykami, do których naleza: Wspólna
polityka rolna, Wspólna polityka handlowa, Wspólna
polityka transportowa i polityka ochrony srodowiska,
Polityka regionalna i strukturalna WE, Unia
gospodarcza i walutowa, Wspólna polityka zagraniczna
i bezpieczenstwa.
Wspólfinansowanie ze
Udzial srodków krajowych w projektach realizowanych
zródel krajowych
przy udziale Funduszu Spójnosci.
National co-financing

Studium,
przeprowadzone
podczas
fazy
Wstepne
studium identyfikowania projektu, w którym definiuje sie
wykonalnosci
wszystkie
potencjalne
problemy,
ocenia
sie
Pre-feasibility study
alternatywne rozwiazania, wybiera sie preferowane
rozwiazanie w oparciu o kryterium trwalosci projektu.

Zamówienia publiczne
Public procurement

Zastepca Sektorowego
Urzednika
Zatwierdzajacego –
SUB – SUZ
Sub – Sectoral
Authorising Officer

Umowy odplatne, zawierane miedzy zamawiajacym a
wykonawca, których przedmiotem sa uslugi, dostawy
lub roboty budowlane. Obejmuja jednostki sektora
finansów
publicznych,
panstwowe
jednostki
organizacyjne nieposiadajace osobowosci prawnej oraz
osoby prawne otworzone w celu zaspokajania potrzeb
o charakterze powszechnym, niemajacym charakteru
przemyslowego ani handlowego. Procedura skladania
zamówien publicznych uwzglednia wytyczne Wspólnej
Polityki Konkurencji UE.
SUZ powierza czesc swoich funkcji Zastepcy
Sektorowego Urzednika Zatwierdzajacego. W sektorze
Srodowiska powolano SUB-SUZ w MS oraz w
NFOSiGW
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SKRÓTY
BS

Bank Swiatowy

EBI

Europejski Bank Inwestycyjny

EBOR

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

EIRR

Economic Internal Rate of Return (Ekonomiczna wewnetrzna stopa
zwrotu)

ENPV

Economic Net Present Value (Ekonomiczna zaktualizowana wartosc
netto)

IRR

Internal Rate of Return (wewnetrzna stopa zwrotu)

ISPA

Instrument for Structural Policies for Pre-accession (fundusz ISPA

KE

Komisja Europejska

MIF

Miedzynarodowe Instytucje Finansowe

MS

Ministerstwo Srodowiska

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
NPV

Net Present Value (Zaktualizowana wartosc netto)

ROA

Return on Assets (Wskaznik rentownosci aktywów)

UE

Unia Europejska

WFOSiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
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CZESC I
OGÓLNE INFORMACJE
O FUNDUSZU SPÓJNOSCI

Czesc I Podrecznika dla Beneficjentów Funduszu Spójnosci jest przeznaczona dla
wszystkich
zainteresowanych
uzyskaniem
podstawowych
informacji
dotyczacych Funduszu Spójnosci. Zawiera ogólne informacje o Funduszu
Spójnosci, spis dokumentów i aktów prawnych regulujacych jego funkcjonowanie,
kategorie
interwencji
Funduszu
Spójnosci,
porównanie
z
funduszem
przedakcesyjnym ISPA, kryteria wyboru (kwalifikacji) projektów do dofinansowania, a
tym samym ogólne zasady zglaszania wniosków.
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1. FUNDUSZ SPÓJNOSCI – INFORMACJE OGÓLNE
Fundusz Spójnosci, zwany równiez Funduszem Kohezji (z ang. Cohesion Fund)
wraz z funduszami strukturalnymi zaliczany jest do instrumentów polityki strukturalnej
Unii Europejskiej. Zostal utworzony na mocy art. 161 Traktatu z Maastricht
ustanawiajacego Unie Europejska. Rada Unii Europejskiej powolala do zycia ten
instrument finansowy Rozporzadzeniem nr 1164/94/WE z dnia 16 maja 1994 r.,
którego przepisy weszly w zycie w dniu 26 maja 1994 r. Poczatkowo jego realizacje
zaplanowano na lata 1993-99. Na szczycie UE w Berlinie w 2000 r. dzialanie
funduszu przedluzono do 2006 roku.
Celem Funduszu Spójnosci jest wspieranie inwestycji infrastrukturalnych z
zakresu transportu oraz ochrony srodowiska.
Fundusz Spójnosci ma za zadanie zmniejszac róznice w poziomie rozwoju
infrastruktury pomiedzy poszczególnymi krajami unijnymi. Warunkiem objecia
danego kraju pomoca w ramach Funduszu Spójnosci jest odpowiedni poziom PNB 1.
Jezeli w przeliczeniu na mieszkanca PNB nie przewyzsza 90% PNB sredniej Unii
Europejskiej, to dany kraj czlonkowski kwalifikuje sie do wsparcia z Funduszu
Spójnosci.
Fundusz Spójnosci NIE jest funduszem strukturalnym, ale jest instrumentem polityki
strukturalnej. Fundusz Spójnosci rózni sie od funduszy strukturalnych glównie:

1

•

zasiegiem pomocy (Fundusz Spójnosci wspiera projekty o zasiegu
ponadregionalnym, natomiast fundusze strukturalne wspieraja projekty o
oddzialywaniu regionalnym i lokalnym);

•

sposobem podejmowania decyzji o przyznaniu srodków na dofinansowanie,
(w przypadku Funduszu Spójnosci ostateczna decyzje podejmuje Komisja
Europejska natomiast kompetencja panstwa aplikujacego do funduszu jest
wskazanie propozycji do dofinansowania. W przypadku funduszy
strukturalnych decyzja o dofinansowaniu projektu podejmowana jest na
poziomie panstwa czlonkowskiego).

Produkt Narodowy Brutto
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1.1. HISTORIA
Do powstania Funduszu Spójnosci przyczynilo sie glównie przyjecie do Unii
Europejskiej Irlandii, Grecji, Hiszpanii oraz Portugalii, czyli panstw slabiej
rozwinietych niz dotychczasowe panstwa czlonkowskie UE. Panstwa te korzystaly
z Funduszu Spójnosci od poczatku jego istnienia. W rozporzadzeniu ustanawiajacym
Fundusz Spójnosci okreslono procentowa wielkosc pomocy na poszczególne kraje.
Pomoc przyznana zostala 4 krajom, a budzet Funduszu Spójnosci w latach
1994 - 1999 podzielony zostal nastepujaco:
•
•
•
•

Hiszpania 52-58% calosci budzetu,
Grecja 16-20% calosci budzetu,
Portugalia 16-20% calosci budzetu,
Irlandia 7-10% calosci budzetu.

Przez krótki okres przejsciowy z Funduszu Spójnosci korzystaly równiez niemieckie
landy wschodnie (obszar bylej NRD).
W trakcie dyskusji nad forma i ksztaltem Unii Europejskiej w latach 2000-2006,
panstwa czlonkowskie postanowily wzmocnic polityke strukturalna wobec wyzej
wymienionych krajów. Wzmocnienie to oznaczalo pomoc dla regionów i sektorów
gospodarki, których wyniki gospodarcze odbiegaly od sredniej europejskiej. Na
szczycie UE w Berlinie w 2000 r. wprowadzono zastrzezenia, co do udzielania
pomocy w ramach Funduszu Spójnosci:
•

pomoc dla krajów strefy euro bedzie udzielana pod warunkiem wypelnienia
kryteriów konwergencji (czyli panstwo musi utrzymywac odpowiedni poziom
wzrostu i stabilnosci gospodarczej).

W roku 2003 (srodek okresu programowania) przeprowadzono weryfikacje czy w/w
panstwa nadal kwalifikuja sie do pomocy. Od 1 stycznia 2004 r. Irlandia nie korzysta
juz z Funduszu Spójnosci, poniewaz poziom PNB w tym kraju znacznie przewyzszyl
90% PNB sredniej UE. Irlandia jest krajem, który najlepiej wykorzystal pomoc z Unii
Europejskiej. Z Funduszu Spójnosci zrealizowano wiele inwestycji w sektorze
srodowiska. Informacje na ten temat konkretnych projektów zrealizowanych w Irlandii
sa dostepne pod adresem: http://www.cohesionfund.ie/water.html
Budzet Funduszu Spójnosci na lata 2000 – 2006 2 wynosi 18 mld euro (w latach
1994 - 1999 wynosil 15,5 mld euro).
Od roku 2000 do 2004 do wsparcia z Funduszu Spójnosci kwalifikowaly sie tylko 4
panstwa czlonkowskie: Hiszpania, Portugalia, Irlandia i Grecja. Od daty rozszerzenia
Unii Europejskiej 4 maja 2004 r. z Funduszu Spójnosci moze korzystac 10 nowych
krajów czlonkowskich (Polska, Slowacja, Czechy, Wegry, Slowenia, Lotwa, Litwa,
Estonia, Malta i Cypr) oraz 3 „stare” kraje czlonkowskie (Hiszpania, Portugalia,
Grecja).
2 Budzet unijny planowany jest na siedem lat, data akcesji Polski do struktur unijnych przypada w polowie tego

okresu stad wszystkie polskie dokumenty zwiazane z wykorzystaniem instrumentów strukturalnych sa
programowane na lata 2004-2006 r.
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POLSKA
49%

MALTA
0,26%

LOTWA
6%

SLOWACJA
7%

SLOWENIA
2%
LITWA
7%
ESTONIA
4%

CYPR
1%

CZECHY
11%

WEGRY
13%

Rys. 1 Podzial srodków z Funduszu Spójnosci pomiedzy nowe kraje czlonkowskie
na lata 2004-2006

Alokacja srodków z Funduszu Spójnosci jest dokonywana na podstawie kryteriów
obiektywnych: liczby ludnosci, PNB na mieszkanca, powierzchni kraju oraz
zidentyfikowanych deficytów infrastruktury w danym kraju - odbiorcy wsparcia.
Calkowite roczne wplywy gotówkowe z Funduszu Spójnosci w polaczeniu z pomoca
w ramach funduszy strukturalnych nie powinny przekroczyc 4% PNB kraju beneficjenta 3.

3 kraj – odbiorca pomocy

24
Ministerstwo Srodowiska, Departament Integracji Europejskiej

1.2. PRZYSZLOSC FUNDUSZU SPÓJNOSCI
W budzecie Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 przewiduje sie utrzymanie
Funduszu Spójnosci jako instrumentu polityki strukturalnej. Fundusz Spójnosci
bedzie nadal funkcjonowal w krajach, w których PNB jest nizszy niz 90% sredniej
unijnej. Komisja Europejska przewiduje równiez utrzymanie maksymalnego poziomu
dofinansowania z Funduszu Spójnosci w wysokosci 85% kosztów kwalifikowanych.
Zmieni sie natomiast zakres wsparcia Funduszu Spójnosci. Przewidziano
poszerzenie listy przedsiewziec, które moga byc wspólfinansowane m.in. miejski
transport ekologiczny, inwestycje z wykorzystaniem energii odnawialnej lub
prowadzace zwiekszenie efektywnosci wykorzystania energii.
Istnienie Funduszu Spójnosci w przyszlym okresie programowania 2007-2013 jest
korzystne dla Polski, poniewaz od 1 maja 2004 r. nasz kraj stal sie najwiekszym,
sposród panstwa czlonkowskich UE, beneficjentem Funduszu Spójnosci. Przewiduje
sie, ze srodki dostepne dla Polski w latach 2007 – 2013 z Funduszu Spójnosci beda
stanowily 1/3 calej alokacji ze zródel UE.
W lipcu 2004 r. Komisja Europejska przedstawila projekty nowych rozporzadzen
dotyczacych instrumentów polityki strukturalnej w przyszlej perspektywie finansowej,
które stanowia przedmiot debaty m.in. nad przyszloscia Funduszu Spójnosci.
Projekty dwóch rozporzadzen dotycza Funduszu Spójnosci:
-

Rozporzadzenie Rady wprowadzajace ogólne przepisy dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego i
Funduszu Spójnosci;

-

Rozporzadzenie Rady ustanawiajace Fundusz Spójnosci.

Szczególowe zasady dotyczace funkcjonowania Funduszu Spójnosci i innych
instrumentów strukturalnych UE w latach 2007 – 2013 powinny zostac uzgodnione
do konca 2005 r. przez wszystkie panstwa czlonkowskie Unii Europejskiej.
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1.3.
AKTY
PRAWNE
FUNDUSZU SPÓJNOSCI

REGULUJACE

FUNKCJONOWANIE

Funkcjonowanie Funduszu Spójnosci reguluja wymienione ponizej akty prawne Unii
Europejskiej:
•
•
•
•

•

•

•

•

Rozporzadzenie Rady nr 1164/1994/EWG z dnia 16 maja 1994r.
ustanawiajace Fundusz Spójnosci;
Rozporzadzenie Rady nr 1264/99/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniajace
Rozporzadzenie nr 1164/94/WE ustanawiajace Fundusz Spójnosci;
Rozporzadzenie Rady nr 1265/99/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniajace
zalacznik II do Rozporzadzenia nr 1164/94/WE ustanawiajacego Fund usz
Spójnosci;
Rozporzadzenie Komisji nr 1386/2002/WE z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie
szczególowych zasad wdrazania Rozporzadzenia Rady nr 1164/94/WE
w odniesieniu do systemów zarzadzania i kontroli pomocy przyznawanej
z Funduszu Spójnosci i procedury stosowania korekt finansowych;
Rozporzadzenie Komisji nr 16/2003/WE z dnia 6 stycznia 2003 r. okreslajace
szczególowe zasady wdrazania Rozporzadzenia Rady nr
1164/94/WE
w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych w kontekscie przedsiewziec
wspólfinansowanych z Funduszu Spójnosci;
Rozporzadzenie Komisji nr 1831/94/WE w sprawie nieprawidlowosci
i odzyskiwania kwot nieslusznie wyplaconych w zwiazku z finansowaniem
z Funduszu Spójnosci oraz organizacji systemu informacji w tym zakresie
z dnia 26 lipca 1994 r.;
Rozporzadzenie Komisji nr 621/2004 z dnia 1 kwietnia 2004 w sprawie zasad
wdrazania rozporzadzenia Rady nr 1164/94 w odniesieniu do dzialan
informacyjnych i promocyjnych dotyczacych przedsiewziec Funduszu
Spójnosci.
Rozporzadzenie Rady nr 2185/96/WE z dnia 11 pazdziernika 1996 r.
dotyczace kontroli w miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisje
w celu zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed
oszustwami i innymi nieprawidlowosciami;

Teksty wszystkich aktów prawnych zostaly opublikowane na plycie CD stanowiacej
czesc V Podrecznik.

26
Ministerstwo Srodowiska, Departament Integracji Europejskiej

1.4. ZASADY FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU SPÓJNOSCI
Podstawowym warunkiem korzystania z pomocy unijnej w tym takze z Funduszu
Spójnosci jest przestrzeganie ogólnych zasad polityki strukturalnej Unii Europejskiej:
• Zasada subsydiarnosci (pomocniczosci)
Zgodnie z zasada subsydiarnosci Wspólnota podejmuje dzialania wówczas i tylko
wtedy, gdy cele nie moga zostac zrealizowane w sposób wystarczajacy przez
panstwa czlonkowskie.
• Zasada koncentracji
Zasada ta ma na celu koncentracje srodków finansowych Unii Europejskiej na
realizacje ograniczonej liczby priorytetowych celów (region, sektor).
• Zasada partnerstwa
Partnerstwo pionowe oznacza wspólprace pomiedzy kolejnymi szczeblami
zarzadzania polityka strukturalna, (Komisja Europejska - kraj czlonkowski wladze regionalne - wladze lokalne), a partnerstwo poziome polega na
wspólpracy pomiedzy partnerami na danym szczeblu np. regionu (m.in. wladze
samorzadowe - regionalne stowarzyszenia przedsiebiorców - osrodki naukowe) i
jest istotne zarówno w fazie planowania jak i realizacji polityki regionalnej/lokalnej
oraz poszczególnych projektów.
• Zasada dodatkowosci
Finansowanie projektów ze srodków Unii Europejskiej ma zawsze charakter
dofinansowania i ma uzupelniac fundusze ze srodków krajowych, nie moze ich
zastepowac.

W ramach jednego projektu nie mozna zlozyc jednoczesnie wniosku o
dofinansowanie z Funduszu Spójnosci oraz funduszy strukturalnych.
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1.5. ZASADA „ZANIECZYSZCZAJACY PLACI”
Zasada "za nieczyszczajacy placi" jest jedna z podstawowych zasad polityki
srodowiskowej Unii Europejskiej. Stanowi równiez podstawe polityki ochrony
srodowiska Polski.
Zasada "zanieczyszczajacy placi" oznacza, ze sprawcy szkód w srodowisku powinni
ponosic koszty zapobiegania tym szkodom lub naprawiania ich skutków. Tak wiec w
wiekszosci przypadków nie powinno miec miejsca publiczne finansowanie polityki
srodowiskowej, bowiem placic powinni za nia sprawcy zanieczyszczen, jesli tylko uda
sie ich zidentyfikowac.
Poczatkowo jednak, okreslajac sposób postepowania w odniesieniu do zasady
"zanieczyszczajacy placi" (Zalecenie Rady (75/436/Euratom, EWWS, EWG i
dolaczony Komunikat Komisji), Komisja Europejska wyznaczyla pewna liczbe
wyjatków od zasady "zanieczyszczajacy placi". Sa one takze wymienione w
Artykule 175 (5) Traktatu. Do wyjatków zalicza sie znaczne koszty krótkoterminowe;
pomoc regionalna i inna – pod warunkiem, ze przestrzegane sa zasady pomocy
panstwowej. Ponadto, pewne formy pomocy finansowej sa uznawane za
niesprzeczne z Zasada: pomoc lokalnym wladzom przy budowie i dzialaniu obiektów
infrastruktury ochrony srodowiska, które w krótkim okresie nie moglyby byc w pelni
finansowane z oplat wnoszonych przez sprawców zanieczyszczen, korzystajacych z
tej infrastruktury; rekompensata za szczególnie wysokie koszty ponoszone na
osiagniecie wyjatkowo wysokiego stopnia czystosci srodowiska.
Obecnie sposób stosowania zasady rózni sie znacznie miedzy panstwami
czlonkowskimi. Bez spójnych i jednolitych ram, które obowiazywalyby w calej
Wspólnocie,
istnieje
niebezpieczenstwo
niejednakowego
traktowania
poszczególnych krajów czlonkowskich przy wdrazaniu funduszy wspólnotowych,
szczególnie jesli chodzi o decyzje dotyczace proporcjonalnego udzialu pomocy.
Ogólny zakres stosowania zasady jest nastepujacy:
•

•
•

nalezy dazyc do stworzenia systemu, w którym koszty zwiazane z usuwaniem
zanieczyszczen i dzialaniami zapobiegawczymi sa ponoszone przez
sprawców zanieczyszczenia; uzytkownicy obiektów infrastrukturalnych
powinni zatem uczestniczyc zarówno w pokrywaniu kosztów zmniejszania
zanieczyszczen, kosztów operacyjnych jak i inwestycji odtworzeniowych
(amortyzacja),
zakres stosowania zasady wraz z oplatami za korzystanie ze srodowiska
powinien byc zwiekszany stopniowo,
powinno sie brac pod uwage stopien spolecznej akceptacji obciazania
kosztami (przyjety poziom oplat za odprowadzanie scieków powinien
uwzgledniac mozliwosci finansowe uzytkowników).
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1.6. WYSOKOSC DOFINANSOWANIA
O wysokosci dofinansowania kazdej inwestycji decyduje ostatecznie Komisja
Europejska na podstawie analiz finansowych i ekonomicznych.
W ramach Funduszu Spójnosci o dofinansowanie, co do zasady, moga sie ubiegac
projekty, których wartosc przekracza 10 mln euro.
Udzial srodków pochodzacych z Funduszu Spójnosci w finansowaniu
projektów moze stanowic
maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Dla projektów generujacych znaczacy zysk netto dofinansowanie z Funduszu
Spójnosci jest odpowiednio zmniejszane i ostatecznie okreslane w Decyzji KE o
przyznaniu pomocy. Projekt generujacy zysk to inwestycja w infrastrukture, której
pózniejsze uzycie obejmowac bedzie oplaty swiadczone bezposrednio przez
uzytkowników lub inwestycja produkcyjna w sektorze srodowiskowym.
W praktyce srednia wysokosc dofinansowa nia wynosi ok. 65% kosztów
kwalifikowanych. Wysokosc dofinansowania bedzie zalezala od analizy
ekonomicznej danej inwestycji z uwzglednieniem zasady „zanieczyszczajacy placi”.

1.7. POMOC PUBLICZNA
Srodki finansowe przeznaczone na realizacje projektów w ramach Funduszu
Spójnosci niezaleznie od zródla ich pochodzenia co do zasady nie stanowia pomocy
publicznej w rozumieniu art. 87(1) Traktatu o Wspólnocie Europejskiej jesli spelnione
sa nastepujace kryteria:
•
•

ogólnodostepnosc infrastruktury, co oznacza, ze bedzie mogla z niej korzystac
na takich samych zasadach nieograniczona liczba uzytkowników,
rozdzielnosc
ekonomiczna
pomiedzy
zarzadzaniem
infrastruktura
a dzialalnoscia operacyjna.

Kazdy wniosek do Funduszu Spójnosci powinien zostac przeanalizowany pod
katem zgodnosci z przepisami dotyczacymi pomocy publicznej.
W przypadku wystapienia pomocy publicznej nalezy stosowac procedure notyfikacji
w Komisji Europejskiej. W przypadku inwestycji, w których wystepuje pomoc
publiczna poziom dofinansowania jest znacznie nizszy.
Szerzej na temat procedury notyfikacji pomocy publicznej w Czesci III Podrecznika.
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1.8. KATEGORIE INTERWENCJI FUNDUSZU SPÓJNOSCI
Fundusz Spójnosci wspiera 2 sektory: transport i srodowisko.
Komisja Europejska przestrzega zasady, aby w kazdym kraju
czlonkowskim, który kwalifikuje sie do wsparcia podzial srodków pomiedzy
sektory byl równy.

Kategorie interwencji to dziedziny wspomagane przez Fundusz Spójnosci.
W obszarze infrastruktury srodowiskowej i wodnej (grupa kategorii interwencji 34)
sa to 4:
•
•

urzadzenia w zakresie ochrony powietrza (kategoria interwencji 341),
urzadzenia do odzyskiwania odpadów komunalnych i przemyslowych
(kategoria interwencji 343),
• infrastruktura sluzaca do zapewnienia wody do picia, jak zbiorniki, stacje
uzdatniania, sieci dystrybucji (kategoria interwencji 344),
• kanalizacja i oczyszczanie scieków (kategoria interwencji 345),
• infrastruktura przeciwpowodziowa,
ponadto:
•
•

infrastruktura energetyczna, w tym produkcja, dostawa energii (grupa kategorii
interwencji 33),
odnawialne zródla energii, w tym energia sloneczna, wiatrowa, wodna,
z biomasy (kategoria interwencji 332).

Srodki Funduszu Spójnosci moga byc takze przeznaczone na Pomoc Techniczna
z ang. Technical Assistance (grupa kategorii interwencji 41): przygotowanie
projektów, ich wdrazanie, monitoring, ewaluacje, studia towarzyszace, informacje dla
spoleczenstwa (kategorie interwencji odpowiednio 411- 415).

1.9. BENEFICJENCI FUNDUSZU SPÓJNOSCI W SEKTORZE
SRODOWISKA
Beneficjentem Funduszu Spójnosci moze byc jednostka samorzadu terytorialnego,
zwiazek jednostek samorzadu terytorialnego, przedsiebiorstwo zorganizowane
w postaci spólki prawa handlowego ze 100 % udzialem jednostki samorzadu
terytorialnego lub przedsiebiorstwo zorganizowane w postaci spólki prawa
handlo wego, z udzialem kapitalu prywatnego jednakze z zastrzezeniem koniecznosci
rozpatrzenia takiego przypadku pod katem wystepowania pomocy publicznej
i ewentualnie notyfikacji tej pomocy w Komisji Europejskiej.

4

na podstawie Rozporzadzenia Komisji 1386/2002 z 29 lipca 2002 r.
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2. STRATEGIA WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SPÓJNOSCI
W SEKTORZE SRODOWISKA W POLSCE NA LATA 2004-2006
Aby skorzystac ze srodków unijnych kazdy kraj zobowiazany jest przedstawic Komisji
Europejskiej dokumenty programowe. Praktyczne wykorzystanie srodków
z Funduszu Spójnosci w Polsce zostalo zaprogramowane w dokumencie Strategia
wykorzystania Funduszu Spójnosci na lata 2004-2006, negocjowanym z Komisja
Europejska i ostatecznie przyjetym w grudniu 2003 roku. W dniu 23 marca 2004 r.
Strategia zostala przyjeta przez Rade Ministrów. Strategia zostala przygotowa na
przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w scislej wspólpracy z Ministerstwem
Infrastruktury i Ministerstwem Srodowiska. Dokument zawiera proponowane przez
strone polska priorytety w obu obszarach inte rwencji Funduszu Spójnosci.

Projekty finansowane z Funduszu Spójnosci w sektorze srodowiska musza byc
realizowane zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej,
przyjetymi zgodnie z nim instrumentami oraz politykami wspólnotowymi
lacznie z polityka ochrony srodowiska, polityka konkurencji oraz polityka
zamówien publicznych.

Wraz z przystapieniem do Unii Europejskiej Polska jest odbiorca zarówno funduszy
strukturalnych, jak i Funduszu Spójnosci. Zgodnie z ustaleniami szczytu
w Kopenhadze w grudniu 2002 r. na zobowiazania Unii Europejskiej z Funduszu
Spójnosci w latach 2004 – 2006 przewiduje sie ok. 4,2 mld euro. Na dzialania
w obszarze ochrony srodowiska przeznaczono ok. 2.1 mld euro5. Srodki
z Funduszu Spójnosci (w ramach alokacji na lata 2004-2006) beda wydatkowane
nawet do 2010 r. 6
Srodki te sa przeznaczone na duze projekty lub grupy projektów pokrewnych
o wartosci powyzej 10 mln euro, tworzacych spójna calosc, których realizacja
w znaczacy sposób wplynie na poprawe stanu srodowiska w Polsce i przyczyni sie
do wypelnienia zobowiazan podjetych przez Polske w trakcie procesu
negocjacyjnego.

5
6

Kwota liczona w cenach biezacych na rok 2004.
W przypadku projektów, dla których KE wyda Decyzje o przyznaniu dofinansowania w 2006 r.
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2.1. POLSKIE ZOBOWIAZANIA AKCESYJNE
Srodki z Funduszu Spójnosci w pierwszych latach po akcesji beda przeznaczone na
dostosowanie do norm ochrony srodowiska zgodnie ze zobowiazaniami
negocjacyjnymi. Polska uzyskala 10 okresów przejsciowych na dostosowanie sie do
norm wspólnotowych w zakresie ochrony srodowiska.
Okresy przejsciowe zawarte sa w rozdziale 13 Traktatu Akcesyjnego dotyczacym
Srodowiska naturalnego - dokument ten stanowi to zalacznik dostepny w czesci V
niniejszego Podrecznika.

2.2. GLÓWNE PRIORYTETY FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OCHRONIE
SRODOWISKA W POLSCE.
Celem wiodacym dzialan w obszarze ochrony srodowiska jest zmniejszenie dystansu
dzielacego Polske od krajów Unii Europejskiej w zakresie standardów jakosci
srodowiska oraz infrastruktury technicznej w tej dziedzinie. W latach 2004-2006
srodki sa przeznaczone przede wszystkim na wymienione ponizej rodzaje inwestycji,
umozliwiajace Polsce stopniowe wypelnienie zobowiazan zapisanych w Traktacie
Akcesyjnym.

Priorytet: poprawa jakosci wód powierzchniowych oraz polepszenie jakosci i
dystrybucji wody przeznaczonej do spozycia realizowany bedzie poprzez:
Ø
Ø

budowe i modernizacje kanalizacji sanitarnej i burzowej oraz
oczyszczalni scieków tam, gdzie przyniesie to najwiekszy efekt
ekologiczny przy uwzglednieniu efektywnosci kosztowej,
rozbudowe i modernizacje urzadzen uzdatniajacych wode i sieci
wodociagowej (w powiazaniu z systemami sanitacji).

Powyzsze dzialania umozliwia wdrazanie wymogów Dyrektywy Rady 91/271/EWG z
dnia 21 maja 1991 r. dotyczacej oczyszczania scieków komunalnych oraz przyczynia
sie do osiagniecia w wodach powierzchniowych wykorzystywanych jako wody do
picia wymaganych norm jakosciowych przez Dyrektywe Rady 75/440/EWG z dnia 16
czerwca 1975 r. dotyczaca wymaganej jakosci wód powierzchniowych
przeznaczonych do poboru wody pitnej w Panstwach Czlonkowskich oraz Dyrektywe
Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.
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Priorytet: racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
realizowany bedzie poprzez:
Ø
Ø

Ø

budowe, rozbudowe lub modernizacje skladowisk odpadów komunalnych
oraz tworzenie systemów recyklingu i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych (sortownie, kompostownie itp.),
tworzenie
systemów
zbiórki
i
unieszkodliwiania
odpadów
niebezpiecznych (w tym spalarnie), co umozliwi spelnienia wymogów
Dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie
odpadów niebezpiecznych;
tworzenie systemów zagospodarowania osadów sciekowych (w tym
spalarnie), co umozliwi spelnienia wymogów Dyrektywy Rady
86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony srodowiska, w
szczególnosci gleby, w przypadku wykorzystywania osadów sciekowych
w rolnictwie.

Dzialania te umozliwia wdrozenie wymogów dyrektyw:
Ø Dyrektywa Rady 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. dotyczaca
wymaganej jakosci wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru
wody pitnej w Panstwach Czlonkowskich
Ø Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie
skladowania odpadów,
Ø Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia
1994 r. w sprawie opakowan i odpadów opakowaniowych.
Ponadto w ramach ochrony powierzchni ziemi mozliwa jest rekultywacja terenów
zdegradowanych przez przemysl i inne szkodliwe oddzialywania.
Priorytet: poprawa jakosci powietrza realizowany bedzie poprzez:
Ø modernizacje i rozbudowe miejskich systemów cieplowniczych (zródel,
sieci) polaczona z likwidacja emisji w strefach o znaczacych
przekroczeniach dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w powietrzu;
Ø systemowa konwersja palenisk domowych na rozwiazania przyjazne
zdrowiu i srodowisku (eliminacja wegla niskiej jakosci, zamiana wegla na
gaz).
Ø

zmniejszenie zagrozenia dla jakosci powietrza mozna równiez osiagnac
poprzez podniesienie efektywnosci wykorzystania energii i jej
oszczedzanie, szersze stosowanie alternatywnych zródel energii, a takze
poprzez dzialania majace na celu redukcje uciazliwosci transportu.

Powyzsze dzialania umozliwia przede wszystkim wdrozenie wymagan Dyrektywy
Rady 96/62/WE z dnia 27 wrzesnia 1996 r. w sprawie oceny i zarzadzania jakoscia
otaczajacego powietrza wraz z dyrektywami „córkami”.
Ze wzgledu na to, ze przedsiewziecia w obszarze ochrony powietrza potencjalnie
charakteryzuje znaczna wykonalnosc finansowa (stosunkowo wysoka stopa zwrotu),
maja one szanse pozyskac wsparcie komercyjne. Pomoc z Funduszu Spójnosci
udzielana inwestycjom zwiazanym z energetyka (zwlaszcza w stosunku do zródel
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energii) bedzie badana pod katem zgodnosci z
dopuszczalnosci pomocy panstwa dla przedsiebiorców.

regulami

konkurencji

i

Priorytet: zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpowodziowego realizowany
bedzie poprzez:
Ø
Ø
Ø

budowe zbiorników retencyjnych, zbiorników „suchych”, obwalowan i
innych zabezpieczen,
zalesianie,
renaturalizacje cieków wodnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 1164/94 Rady ustanawiajacym Fundusz Spójnosci,
przedsiewziecia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej nie stanowia kategorii
interwencji wspomaganej przez Fundusz Spójnosci. Za zgoda Komisji Europejskiej
zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpowodziowego zostalo jednak zapisane
w Strategii Wykorzystania Funduszu Spójnosci, na lata 2004-2006, jako jeden
z priorytetów Funduszu Spójnosci w ochronie srodowiska. Wybór projektów
z zakresu ochrony przeciwpowodziowej bedzie dokonywany w trybie indywidualnym,
a realizowane projekty beda projektami pilotazowymi.

34
Ministerstwo Srodowiska, Departament Integracji Europejskiej

3. MOZLIWOSCI WSPÓLFINANSOWANIA PROJEKTU
– ZRÓDLA FINANSOWANIA WKLADU WLASNEGO
Z uwagi na ograniczona wielkosc dofinansowania z Funduszu Spójnosci kazdy
przyszly beneficjent musi zaplanowac zródla finansowania wkladu wlasnego. Trzeba
równiez pamietac, ze wszystkie srodki pochodzace z Unii Europejskiej maja
charakter refundacji. Oznacza to, ze Komisja Europejska bedzie refundowala srodki
finansowe inwestorom dopiero po wykonaniu dajacego sie wyodrebnic etapu
inwestycji albo po zakonczeniu calej inwestycji oraz po przedstawieniu zaplaconych
faktur. Dlatego tez kazdy wnioskodawca do Funduszu Spójnosci musi spelniac dwa
wazne warunki finansowe:
•

posiadac wklad wlasny w wysokosci pozwalajacej na realizacje inwestycji; jesli
przyszla inwestycja bedzie generowac zyski, dofinansowanie z Funduszu
Spójnosci bedzie nizsze niz 85 %;

•

utrzymac plynnosc finansowa inwestycji, co oznacza, ze musza byc
zapewnione srodki finansowe na realizacje kazdego etapu inwestycji albo na
wykonanie calej inwestycji aby otrzymac refundacje.

Beneficjenci powinny zapewnic srodki na wklad wlasny.
Zródlem srodków wlasnych moga byc:
•

srodki z budzetów jednostek samorzadu terytorialnego,

•

srodki wlasne przedsiebiorstw komunalnych,

•

pozyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,

•

pozyczki z wojewódzkich funduszy ochrony srodowiska i gospodarki wodnej,

•

pozyczki z banków komercyjnych,

•

srodki miedzynarodowych
Swiatowy),

•

kredyty dla gmin i ich zwiazków z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
(BGK) lub Funduszu Poreczen Unijnych.

instytucji

finansowych

(EBI,

EBOiR,

Bank
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3.1. ROZWIAZANIA SYSTEMOWE – USTAWY
Polskie samorzady maja trudnosci z zapewnieniem wkladu wlasnego oraz
z zacho waniem plynnosci finansowej. W listopadzie 2003 roku Sejm przyjal zmiane
ustawy o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego, która ma umozliwic nawet
najubozszym, czy zadluzonym gminom, prowadzenie inwestycji wspólfinansowanych
ze srodków unijnych. Pows talo równiez kilka aktów legislacyjnych majacych ulatwic
absorpcje srodków z UE, które w skrócie przedstawiamy ponizej.

Ustawa o Funduszu Poreczen Unijnych
Fundusz powstal w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jego celem jest zwiekszenie
dostepnosci kredyt u bankowego dla beneficjentów funduszy unijnych. Fundusz
oferuje poreczenia i gwarancje kredytów zaciaganych przez beneficjentów na
prefinansowanie projektu (do 80% kwoty kredytu) oraz na pokrycie wkladu wlasnego
(do 60% kwoty kredytu).
Ustawa o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
Fundusz powstal w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jego zadaniem jest udzielanie
gminom preferencyjnych pozyczek na finansowanie kosztów przygotowania
dokumentacji niezbednej do uzyskania dofinansowania inwestycji ze srodków UE.
Ustawa o Partnerstwie publiczno – prywatnym (projekt ustawy)
Realizacja przedsiewziec wspólfinansowanych z Funduszu Spójnosci, które stanowia
domene sektora publicznego, jak projekty infrastruktury transportu oraz infrastruktury
ochrony srodowiska, moze sie równiez odbywac na zasadach Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego (PPP).
Partnerstwo Publiczno Prywatne jest forma wspólpracy podmiotów publicznych i
prywatnych w celu realizacji zadan publicznych przez podmioty prywatne lub z ich
udzialem. Ta wspólpraca podyktowana jest glównie niewystarczajacymi zasobami
finansowymi sektora publicznego na pokrycie potrzeb inwestycyjnych oraz poprawa
jakosci i efektywnosci uslug publicznych.
Projekt ustawy zaklada, ze partner prywatny w calosci lub w czesci fi nansuje
inwestycje realizowana we wspólpracy z jednostka publiczna, która nastepnie przez
okreslony czas przynosi mu zyski. W kazdym przypadku inicjatorem zawarcia umowy
o PPP jest jednostka publiczna. Zgodnie z projektem ustawy, przystepujac do
realizacji inwestycji w ramach PPP jednostka publiczna przeprowadza analize
ekonomiczna i finansowa przedsiewziecia wraz z analiza stanu prawnego skladników
majatkowych istotnych dla PPP. Zaangazowanie partnera prywatnego polega na
wkladzie finansowym w inwestycje infrastrukturalna lub na swiadczeniu uslug na
rzecz jednostki publicznej. W zamian partner prywatny otrzymuje wynagrodzenie
pieniezne ze strony jednostki publicznej lub czerpie dochód (pozytek) z uzytkowania
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albo pobiera oplaty od uzytkowników (uslugobiorców). Jednostka publiczna wylania
partnera prywatnego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówien publicznych.
Komisja Europejska wydala dokument dotyczacy rozwoju i wdrazania projektów PPP
- Wytyczne dotyczace udanego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – dostepny pod
adresem: www.cios.gov.pl
Zgodnie z Wytycznymi, ze wzgledu na udzial sektora prywatnego, wykorzystanie
dofinansowania ze srodków funduszy pomocowych UE w projektach PPP
obwarowane jest nastepujacymi warunkami:
•

przedsiewziecia PPP powinny pozostawac w zgodzie z przejrzystymi
zasadami rynkowymi; dotyczy to glównie obowiazku przestrzegania procedur
przetargowych i procedur doboru partnera prywatnego,

•

PPP powinno byc stosowane w pelnej zgodnosci z regulami pomocy
publicznej panstwa - oznacza to, ze dofinansowanie dotacyjne przedsiewziec
PPP powinno odpowiadac faktycznemu zapotrzebowaniu na dotacje, tak,
aby dotacje nie prowadzily do nieuczciwego wsparcia i niedopuszczalnej
pomocy panstwa,

•

finansowanie ze srodków funduszy UE niesie za soba rózne uwarunkowania
i ograniczenia, które musza zostac zaakceptowane przez partnerów PPP.

Zasady PPP nie sa regulowane aktami prawnymi na poziomie Unii Europejskiej i nie
ma wymogów nalozonych na panstwa czlonkowskie, aby ustanowily takie akty. W
niektórych panstwach PPP jest prawnie regulowane, w innych nie. W Polsce zasady
te beda regulowane ustawa.
Najwiecej projektów opartych o PPP, biorac pod uwage kraje czlonkowskie UE,
realizowanych jest w Irlandii – okolo 13-15% wszystkich inwestycji
infrastrukturalnych. Adres serwisu internetowego na temat PPP w Irlandii to
www.ppp.gov.ie
Przykladem projektu zrealizowanego na zasadzie PPP i wspólfinansowanego ze
srodków Funduszu Spójnosci to inwestycja w Irlandii dotyczaca gospodarki wodnosciekowej w Dublinie. Informacje na temat projektu dostepne sa na stronie:
http://www.ppp.gov.ie/libraries/projects/?pID=73
W Polsce projekt oparty na PPP z udzialem finansowania ze srodków unijnych nie
zostal jeszcze zrealizowany. W czasie kiedy powstaje niniejszy podrecznik
przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci dla projektu
wodno-kanalizacyjnego w Gdansku. Wiecej informacji na temat tego projektu mozna
znalezc pod adresem: www.sng.com.pl
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3.2. PREFINANSOWANIE I FINANSOWANIE POMOSTOWE
W celu efektywnego wykorzystania srodków unijnych konieczne jest zarówno
zapewnienie wieloletniego wspólfinansowania krajowego, jak i wypracowanie
ewentualnych mozliwosci prefinansowania i finansowanie pomostowego.
Prefinansowanie
to
finansowanie
w
okresie
przed
zatwierdzeniem
wspólfinansowania projektu przez Komisje Europejska. Prefinansowanie musi
zapewnic beneficjent, który ponosi koszty zwiazane z projektem, a nie posiada
jeszcze uprawnien do pobierania srodków Funduszu Spójnosci.
Finansowanie pomostowe to finansowanie inwestycji w okresie, kiedy inwestor
posiada juz uprawnienia do srodków z Funduszu Spójnosci (po akceptacji projektu i
decyzji Komisji Europejskiej), ale musi poniesc koszty, aby otrzymac refundacje z
Funduszu Spójnosci.
W celu zapewnienia ciaglosci finansowej projektu NFOSiGW udziela tzw. pozyczek
pomostowych.

NFOSIGW bedzie udzielal pozyczek pomostowych na realizacje zadan
inwestycyjnych w zakresie ochrony srodowiska.
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3.3. INSTYTUCJE WSPÓLFINANSUJACE
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wspólfinansuje
realizacje projektów inwestycyjnych zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania
pozyczek, udzielania dotacji oraz doplat do oprocentowania preferencyjnych
kredytów i pozyczek, ze srodków Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej”, które sa dostepne na stronie internetowej:
www.nfosigw.gov.pl.
O dofinansowanie ze srodków Narodowego Funduszu moga ubiegac sie wszystkie
podmioty publiczne podejmujace realizacje przedsiewziec dotyczacych ochrony
srodowiska i gospodarki wodnej przy wspóludziale srodków z Funduszu Spójnosci.
Dofinansowanie z NFOSiGW udzielane jest po spelnieniu przez wnioskodawce
nastepujacych warunków:
1. wniosek o udzielenie dofinansowania zostal zlozony na obowiazujacym w
Narodowy Funduszu formularzu. Formularz jest dostepny na stronie internetowej:
www.nfosigw.gov.pl.
2. udokumentowano
przedsiewziecia,

mozliwosc

pelnego

pokrycia

planowanych

kosztów

3. wnioskodawca wywiazuje sie z obowiazku uiszcza nia oplat i kar, stanowiacych
przychody Narodowego Funduszu oraz z innych zobowiazan w stosunku do
Narodowego Funduszu (w przypadku gdy istnieja po stronie wnioskodawcy),
4. przedsiewziecie okreslone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostalo
zakonczo ne,
5. zostalo zapewnione zabezpieczenie zwrotu udzielonego dofinansowania i innych
naleznosci Narodowego Funduszu,
6. zostala zawarta umowa cywilno – prawna okreslajaca warunki dofinansowania,
zgodnie ze wzorem stosowanym w Narodowym Funduszu.
W celu zapewnienia ciaglosci finansowania przedsiewziec, które otrzymaly
zapewnienie wsparcia z Funduszu Spójnosci w dziedzinie ochrony srodowiska i
gospodarki wodnej oraz ze srodków Narodowego Funduszu – moze byc udzielona
pozyczka pomostowa. Pozyczka ta jest przeznaczana na oplacenie faktur lub
równowaznych dokumentów finansowych, wystawionych w zwiazku z realizacja
przedsiewziecia finansowego. Pozyczka jest wyplacana na podstawie umowy
cywilno-prawnej okreslajacej warunki dofinansowania w formie pozyczki platniczej,
sporzadzonej zgodnie z wzorem stosowanym w Narodowym Funduszu.

W przypadku finansowania przedsiewziecia ze srodków Funduszu Spójnosci
pomoc udzielona z Narodowego Funduszu moze siegac do 40% róznicy
pomiedzy kosztem zadania a przyznanym dofinansowaniem
z unijnych srodków.
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Kontakt:
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
tel. (0-22) 459-00-00
fax (0-22) 459-01-01
www.nfosigw.gov.pl

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zostal powolany do zycia 25 marca 1957 r. na
mocy Traktatów Rzymskich, jako wyspecjalizowana agencja Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej. Od 1993 r. na mocy Traktatu z Maastricht EBI funkcjonuje jako
instyt ucja finansowa Unii Europejskiej, posiada wlasna osobowosc prawna i cieszy
sie finansowa autonomia w obrebie systemu wspólnotowego. Podstawowym
zadaniem Banku jest równowazenie i stabilizacja wspólnego rynku EU i wspieranie
procesów integracji europejskiej poprzez pomoc w finansowaniu projektów sluzacych
osiaganiu wiekszej ekonomicznej i spolecznej spójnosci i rozwojowi cywilizacyjnemu
zapóznionych obszarów. EBI wspiera równiez modernizacje i rozwój regionalny w
róznych czesciach swiata. Bank wspólfinansuje projekty poprzez udzielanie
pozyczek oraz gwarantowanie kredytów udzielanych przez inne banki. Statut EBI
pozwala mu na udzielanie pozyczek w lacznej maksymalnej kwocie przekraczajacej
znacznie kapital Banku. Dotychczasowa suma wszystkich pozyczek udzielo nych od
1958 r. wyniosla okolo 200 mld dolarów. Bank pozyskuje pieniadze do realizacji
swych celów z rynków kapitalowych, z oprocentowania udzielonych pozyczek, ze
skladek czlonkowskich oraz, w znacznie mniejszym stopniu, ze srodków wlasnych
Unii Europejskiej lub panstw czlonkowskich.
EBI udziela wsparcia przede wszystkim w obrebie Unii Europejskiej. Kredyty moga
otrzymac podmioty ze wszystkich krajów czlonkowskich UE. Splata kredytu trwa od 7
do 12 lat. Bank wspiera wszystkie sektory gospodarki, przede ws zystkim przemysl,
transport, energetyke, ochrone srodowiska, telekomunikacje oraz sektor malej i
sredniej przedsiebiorczosci.
Od maja 2004 r. Polska moze zaciagac kredyty w Europejskim Banku Inwestycyjnym
na tych samych warunkach, co panstwa "15". Uzyskamy znacznie szerszy dostep do
preferencyjnych pozyczek, które beda przeznaczone na inwestycje w infrastrukture
energetyczna, transportowa, ekologiczna i telekomunikacyjna oraz na wsparcie
malych i sredniej wielkosci przedsiebiorstw.
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EBI moze udzielic wieloletnich kredytów, finansujac do 1/3 wartosci inwestycji
z ochrony srodowiska, która dofinansowywana jest z Funduszu Spójnosci

Kontakt:

EUROPEAN INVESTMENT BANK
100, blvd Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
LUXEMBOURG
tel.: (0 035 2) 43 79 31 22
fax: (0 035 2) 43 79 31 91
http://www.eib.org

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) powstal w 1991 roku w celu
ulatwienia panstwom Europy Srodkowo-Wschodniej przejscia do gospodarki
rynkowej. Jego udzialowcami jest obecnie 60 panstw i dwie organizacje
miedzyrzadowe. Dziala w 27 krajach Europy Srodkowo-Wschodniej i srodkowej Azji.
Siedziba Banku jest Londyn. Dla realizacji tego celu Bank funkcjonuje jako
polaczenie banku komercyjnego i banku rozwoju. Najwiekszymi udzialowcami sa
panstwa UE. Udzial Polski wynosi 256 mln euro.
Srodki na udzielanie pozyczek EBOiR czerpie przede wszystkim z emisji obligacji na
rynkach kapitalowych krajów wysoko rozwinietych, z wplat gotówkowych krajów
czlonkowskich oraz z wlasnych funduszy rezerwowych zgromadzonych w ciagu
calego okresu istnienia i dzialania. EBOiR udziela kredytów jedynie rzadom krajów
czlonkowskich lub podmiotom gospodarczym dzialajacym w tych krajach, ale pod
warunkiem uzyskania na splate tych kredytów gwarancji rzadowych. Kredyty sa
przeznaczane z reguly na finansowanie konkretnych przedsiewziec i projektów, ale
równiez na finansowanie strukturalnych przemian w gospodarkach krajów
rozwijajacych sie. Oprócz kredytów EBOiR udziela równiez fachowej pomocy
doradczej, wysylajac do krajów którym pomaga swoich ekspertów.
Cele EBOiR:
• wsparcie dla dzialan na rzecz rozwoju gospodarczego i odbudowy panstw
Europy Srodkowej i Wschodniej,
• rozwój gospodarki rynkowej w regionie,
• propagowanie prywatyzacji,
• ochrona srodowiska naturalnego.
Oferta Banku jest szeroka. EBOiR udziela pozyczek wspólfinansujacych projekty w
sektorze prywatnym (do 45% ich wartosci) i w sektorze panstwowym (do 35% ich
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wartosci), ?
wykupuje udzialy w przedsiebiorstwach prywatnych i panstwowych,
udziela gwarancji, które zapewniaja dostep do miedzynarodowych rynków
kapitalowych, ?
tworzy fundusze celowe.
Glówny nacisk kladziony jest na sektor prywatny - az 60% pozyczek. Srodki
dostepne z EBOiR sa oprocentowane podobnie jak w banku komercyjnym.
Wysokosc oprocentowania jest ustalana w oparciu o LIBOR. Okres splat pozyczek
wynosi 10 lat dla przedsiebiorstw, 15 lat dla projektów infrastrukturalnych.
Polska od wejscia do struktur UE moze liczyc ze strony EBOiR na wsparcie rozwoju
infrastruktury i restrukturyzacji przedsiebiorstw. Bank chce brac udzial w rozwoju
uslug finansowych zwlaszcza posrednictwa kredytowego, udzielania gwarancji,
prowadzenia analiz i doradztwa.
Procedura przyznawania srodków sklada sie z 6 etapów:
•
•
•
•
•
•

identyfikacja - rzad ubiegajacy sie o pozyczke wstepnie przedstawia projekt;
przygotowanie - zainteresowana strona musi zbadac aspekt techniczny,
ekonomiczny, spoleczny i srodowiskowy projektu;
oszacowanie - na tym etapie bank dokonuje wlasnego oszacowania
projektu przez zespoly pracowników banku i konsultantów zw. misjami (misja
bada walor techniczny, instytucjonalny, ekonomiczny i finansowy projektu);
negocjacje i przedlozenie Radzie Banku raportu, który staje sie podstawa
do negocjacji z pozyczkobiorca;
realizacja i nadzór - bank sprawdza przebieg realizacji projektu, sposoby
wykorzystania uzyskanych srodków;
ocena - po zakonczeniu realizacji projektu Departament Oceny Operacji
Banku dokonuje porównania kosztów, korzysci i efektywnosci projektu.

Kontakt:
EBOiR
ul. Emili Plater 53
Warsaw Financial Center
Suite 1300
00-113 Warszawa
tel: +48 22 520 5700
fax: +48 22 520 5800

Bank Swiatowy
Bank Swiatowy rozpoczal swoja dzialalnosc w czerwcu 1946 r. Zgodnie ze swym
Statutem, we wszystkich swych dzialaniach i podejmowanych decyzjach Bank
Swiatowy kieruje sie wszystkimi piecioma glównymi celami:
• pomoc w odbudowie i rozwoju na terytoriach swoich czlonków poprzez
aktywowanie inwestycji kapitalowych,
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•

promowanie prywatnych inwestycji zagranicznych poprzez gwarancje lub
uczestnictwo w inwestycyjnej akcji pozyczkowej prywatnych inwestorów;
• promowanie
dlugofalowego,
zrównowazonego
wzrostu
w
handlu
miedzynarodowym oraz podtrzymywanie równowagi bilansu platniczego;
• organizowanie pozyczek;
• prowadzenie operacji na terytoriach czlonków w sposób oddzialujacy na
inwestycje miedzynarodowe na warunkach rynkowych.
Dzialalnosc kredytowa Banku Swiatowego skupia sie glównie na trzech obszarach:
• bezposrednie finansowanie projektów inwestycyjnych,
• wspóluczestnictwo w udzielaniu pozyczek zaciagnietych pierwotnie w innych
instytucjach,
• udzielaniu gwarancji bankowych.
Kredyty udzielane przez Bank Swiatowy maja zmienna stope procentowa. Istotne
jest, iz kraje najubozsze uzyskuja kredyty bez oprocentowania. Pozostale kredyty sa
udzielane dla poszczególnych panstw oraz grup panstw i maja charakter
dlugoterminowy (15 - 25 lat).
Procedura udzielania pomocy przez BS przebiega w nastepujacych etapach:
•

Identyfikacja - zarzad lub personel Banku analizuje ogólna sytuacje
ekonomiczna. W tej fazie planujacy odpowiadaja na pytania: kto skorzysta z
projektu? jakie beda korzysci i koszty? czy istnieja opcje dla uzyskania tego
samego celu? jaka jest pilnosc projektu?

•

Przygotowanie - pozyczajacy obowiazany jest zbadac techniczne,
ekonomiczne, spoleczne i srodowiskowe aspekty projektu wraz ze wszystkimi
mozliwymi konsekwencjami. W trakcie tego etapu ustala sie harmonogram
projektu.

•

Oszacowanie - zespól personelu Banku i konsultantów dokonuje przegladu
studiów dokonanych w fazie przygotowania na czterech plaszczyznach:
technicznej, instytucjonalnej, ekonomicznej i finansowej.

•

Negocjacje i przedlozenie Zarzadowi - raport oceniajacy Banku stanowi
podstawe do negocjacji z pozyczkobiorca.

•

Realizacja i nadzór - personel Banku spedza okolo 10 tygodni rocznie na
szczególowym nadzorowaniu projektu, ustalajac jednoczesnie, jakie sa
trudnosci w realizacji i pomagajac znalezc rozwiazanie.

•

Ocena - istnieje dokladny system oceny projektu, której dokonuja nie tylko
osoby odpowiadajace za wprowadzenie projektu w zycie, lecz takze
niezalezny organ Banku.

Bank Swiatowy najczesciej udziela pomocy w sektorze publicznym, rolnictwie i
przemysle.
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Kontakt:
Biuro Banku Swiatowego w Polsce
Warszawskie Centrum Finansowe, 9 pietro,
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
telefon: (22) 520 80 00
fax: (22) 520 80 01

Bank Ochrony Srodowiska S.A.
Misja Banku Ochrony Srodowiska S.A. jest swiadczenie kompleksowych uslug
finansowych dla podmiotów realizujacych projekty na rzecz ochrony srodowiska.
BOS S.A. zostal zalozony w 1991. Od 1996 roku jest spólka publiczna, a od lutego
1997 roku jego akcje sa notowane na rynku podstawowym Gieldy Papierów
Wartosciowych w Warszawie S.A.. W ramach utworzonej przez Bank grupy
kapitalowej funkcjonuja miedzy innymi: Dom Maklerski BOS S.A. i Towarzystwo
Finansowe BOS sp. z o.o. Glównymi akcjonariuszami Banku sa Skandinaviska
Enskilda Banken - drugi co do wielkosci bank w Szwecji (47 % akcji) oraz NFOSiGW
(44 % akcji). Wlascicielami pozostalych procent akcji sa wojewódzkie fundusze
ochrony srodowiska i gospodarki wodnej oraz indywidualni akcjonariusze.
BOS S.A. swiadczy uslugi dla jednostek samorzadu terytorialnego, a takze dla
klientów z segmentu detalicznego i przedsiebiorstw, udzielajac komercyjnych
kredytów inwestycyjnych. Sa to kredyty dlugoterminowe udzielane na finansowanie
dzialalnosci inwestycyjnej, w tym na: inwestycje produkcyjne, zakup nieruchomosci,
maszyn i urzadzen oraz srodków transportu.
Warunki otrzymania kredytu:
•
•
•

przedmiot kredytowania: dzialalnosc inwestycyjna - inwestycje produkcyjne,
zakup nieruchomosci, maszyn, urzadzen oraz srodków transportu;
kwota kredytu: do 80% planowanej wartosci kosztorysowej realizowanej
inwestycji;
okres kredytowania: do 10 lat.

Warunki komercyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych jednostkom samorzadu
terytorialnego sa negocjowane z klientem.
Istnieje równiez mozliwosc zaciagniecia kredytu na zakup lub montaz wyrobów
sluzacych ochronie srodowiska, a maksymalna kwota kredytu - do 100% kosztów
zakupu i kosztów montazu. Okres kredytowania wynosi do 5 lat, oprocentowanie zmienne ustalone na podstawie uchwaly Zarzadu BOS S.A.
Kredyty proekologiczne BOS S.A. na róznorodne przedsiewziecia z zakresu ochrony
srodowiska udzielane sa we wspólpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony
srodowiska i gospodarki wodnej. Wnioski sa przyjmowane i opiniowane przez
wojewódzki fundusz, który rekomenduje wnioski jako kwalifikujace sie do udzielenia
kredytu do 50% kosztu przedsiewziecia.
44
Ministerstwo Srodowiska, Departament Integracji Europejskiej

Gminy i spólki nalezace w 100% do gminy maja mozliwosc skorzystania z kredytów
preferencyjnych na zasadach linii kredytowej KfW3 przy finansowaniu inwestycji
gminnych winfrastrukture. Kwota udzielonego kredytu nie moze przekraczac 80%
kwoty inwestycji. Wylaczone z finansowania sa projekty dotyczace podstawowej
produkcji rolnej oraz przemysl wydobywczy. Nie jest mozliwe finansowanie ex-post
ani zadne formy refinansowania. Maksymalna kwota kredytu w ramach linii to 1 mln.
euro. Maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.
Na finansowanie dzialalnosci zwiazanej z ochrona srodowiska naturalnego, gminy
maja równiez do wyboru linie kredytowa Nordic Investment Bank, gdzie przedmiotem
kredytowania jest finansowanie dlugoterminowych inwestycji. Kwota kredytu nie
moze przekroczyc 80% kosztów inwestycji w srodki trwale. Maksymalna kwota
indywidualnego kredytu w ramach tej linii wynosi 3.2 mln euro.

Kontakt:
Bank Ochrony Srodowiska S.A.
00-950 Warszawa, Al. Jana Pawla II 12
tel. + 22 850 87 35,
fax + 22 850 88 91
internet: www.bosbank.pl
e-mail: bos@bosbank.pl
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4. PORÓWNANIE FUNDUSZU SPÓJNOSCI Z FUNDUSZEM ISPA
Przedakcesyjny fundusz ISPA zostal powolany w 1999 roku Rozporzadzeniem Rady
UE Nr 1267/99. Fundusz wspólfinansuje inwestycje infrastrukturalne w zakresie
transportu i ochrony srodowiska.
Polska, jako kraj kandydujacy do Unii Europejskiej, korzysta la z funduszu ISPA juz
od roku 2000. Zadaniem Fundusz ISPA bylo wsparcie inwestycji, których realizacja
wiazala sie z wypelnianiem zobowiazan negocjacyjnych oraz przygotowaniem krajów
kandydujacych do korzystania z Funduszu Spójnosci. W latach 2000-2003 Komisja
Europejska zatwierdzila do dofinansowania z ISPA 45 projektów z zakresu ochrony
srodowiska. Z tego 37 dotyczylo gospodarki wodno-sciekowej, 6 gospodarki
odpadami, a dwa projekty stanowily tzw. pomoc techniczna. W wiekszosci
województw zrealizowano lub realizowane sa od 1 do 3 projektów koncentrujacych
sie w duzych aglomeracjach. Niektóre inwestycje beda realizowane do 2008 roku.
Od 2000 r. Polska otrzymywala z funduszu ISPA na inwestycje w zakresie ochrony
srodowiska okolo 175 mln euro rocznie. Jednostkowa wartosc zatwierdzonych
projektów w ramach ISPA wyniosla od kilkunastu do kilkudziesieciu mln euro, a
dotacje z funduszu ksztaltowaly sie na poziomie od ok. 50% do 70% kosztów
kwalifikowanych.
Tabela. Podstawowe róznice pomiedzy ISPA a Funduszem Spójnosci
nazwa

ISPA

Fundusz Spójnosci

typ pomocy

fundusz przedakcesyjny

instrument polityki
strukturalnej

odbiorcy - beneficjenci

kraje kandydujace

kraje czlonkowskie UE,
których PNB jest nizszy od
90% sredniej unijnej

srodki
na
ochrone 928 mln euro (2000-2003)
srodowiska w Polsce

kwota
pomocy
w
przeliczeniu
na
1
11 euro na obywatela
obywatela
rocznie
(dotyczy
obywateli
wszystkich krajów odbiorców pomocy)
maksymalna wysokosc 75% (w wyjatkowych
przypadkach do 85%)
pomocy

minimalna
projektu

wartosc 5 mln euro

2.1 mld euro (2004-2006)

38 euro na obywatela
rocznie

85% (w wyjatkowych
przypadkach 90%)

10 mln euro

46
Ministerstwo Srodowiska, Departament Integracji Europejskiej

Komitet Zarzadzajacy ds.
ostateczna decyzja o ISPA
dofinansowaniu projektu

Komisja Europejska

umowa pomiedzy KE a
podstawa
prawna panstwem odbiorca
pomocy - memorandum
dofinansowania
finansowe

decyzja Komisji
Europejskiej

Komisji akceptacja ex-ante przez
Przedstawicielstwo KE

kontrola
Europejskiej

podatek VAT,
zakup
terenu
inwestycje

pod koszt niekwalifikowany

kontrola ex-post oraz
wybiórczo ex ante w
zakresie zamówien
publicznych dla 5%
inwestycji
koszt pod pewnymi
warunkami kwalifikowany7

W zwiazku z przystapieniem Polski do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. Polska
przestala byc beneficjentem funduszu ISPA, a zobowiazania funduszu ISPA przejal
Fundusz Spójnosci. Wszystkie projekty zatwierdzone do finansowania w ramach
tego instrumentu, dla których Komisja Europejska podpisala Memoranda
Finansowe 8, sa kontynuowane w nastepnych latach jako projekty Funduszu
Spójnosci. Oznacza to, ze zobowiazania Unii Europejskiej zagwarantowane na
kontynuacje projektów ISPA w latach 2004-2006 beda pochodzily ze srodków
Funduszu Spójnosci.

7

koszty podatku VAT sa kosztami kwalifikowanymi jesli beneficjent nie jest platnikiem VAT lub nie
moze odzyskac VAT- u.
8
umowa wspólfinansowania projektu podpisywana pomiedzy rzadem danego kraju a Komisja
Europejska.
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5. SYSTEM ZARZADZANIA FUNDUSZEM SPÓJNOSCI W POLSCE
Z odpowiednim przygotowaniem Panstwa do wykorzystania i obslugi Funduszu
Spójnosci, oprócz dokumentu programowego – Strategii Wykorzystania Funduszu
Spójnosci, wiaze sie równiez zapewnienie systemu zarzadzania i kontroli na
poziomie instytucji centralnych oraz innych instytucji wlaczonych w ten proces.
Funkcje Instytucji Zarzadzajacej odpowiedzialnej za ogólna koordynacje oraz
zarzadzanie Funduszem Spójnosci w Polsce pelni Ministerstwo Gospodarki i
Pracy. W ramach ministerstwa zadania Instytucji Zarzadzajacej realizuje
Departament Koordynacji Funduszu Spójnosci. Przedstawiciel MGiP jest
czlonkiem Komitetu Sterujacego i uczestniczy w procesie wyboru projektów do
przygotowania Wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci. Instytucja
Zarzadzajaca monitoruje proces przygotowania projektów. Po otrzymaniu Wniosków
wraz z odpowiednimi wymaganymi zalacznikami przekazanymi przez Instytucje
Posredniczaca, dokonuje oceny formalnej i przesyla je do Komisji Europejskiej.

Kontakt:
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Departament Koordynacji Funduszu Spójnosci
tel. (22) 661 07 10
fax 661 01 50
e-mail: info_dfs@mpips.gov.pl

Dyrektor Departamentu Koordynacji Funduszu Spójnosci
Monika Palasz, monika palasz@mpips.gov.pl.
Zastepca Dyrektora Departamentu Koordynacji Funduszu Spójnosci
Marek Michalski, marek_michalski@mpips.gov.pl

Instytucja Posredniczaca I szczebla w sektorze srodowiska jest Ministerstwo
Srodowiska. Zadania Ministerstwa Srodowiska zwiazane z obsluga Funduszu
Spójnosci sa realizowane przez Departament Integracji Europejskiej, który
dokonuje merytorycznej oceny wniosków wstepnych oraz Wniosków o
dofinansowanie z Funduszu Spójnosci. W procesie oceny wniosków Departament
Integracji Europejskiej wspólpracuje z nastepujacymi komórkami organizacyjnymi
Ministerstwa Srodowiska: Departamentem Zasobów Wodnych, Instrumentów
Ochrony Srodowiska oraz Polityki Ekologicznej. Ponadto, Departament Integracji
Europejskiej prowadzi Sekretariat Komitetu Sterujacego dla strategii wykorzystania
Funduszu Spójnosci, organu pomocniczego Ministra Srodowiska, którego celem jest
wspieranie Ministra w procesie wyboru projektów do wspólfinansowania z Funduszu
Spójnosci.
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Kontakt:
Ministerstwo Srodowiska
Departament Integracji Europejskiej
Wydzial Przygotowania Projektów
tel. (22) 579 25 03 lub 579 25 93
fax.(22) 579 26 29
wpp@mos.gov.pl.
Wydzial Wdrazania i Monitorowania Projektów
tel. (22) 579 26 44 lub 579 27 73
fax. (22) 579 24 21
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) jest
Instytucja Posredniczaca II szczebla. Zadania zwiazane z obsluga Funduszu pelni
Departament Przedsiewziec Spójnosci. Zgodnie z „Porozumieniem w sprawie
przygotowania
przedsiewziec
ochrony
srodowiska
przeznaczonych
do
dofinansowania ze srodków Funduszu Spójnosci” zawartym pomiedzy Ministrem
Srodowiska a NFOSiGW, Narodowy Fundusz odpowiada za:
•
•

przygotowanie dla Ministra Srodowiska list potencjalnych przedsiewziec do
dofinansowania z Funduszu Spójnosci na podstawie okreslonych przez
Ministra kryteriów,
przygotowanie aplikacji (wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci)
oraz niezbednej do zalaczenia dokumentacji dla przedsiewziec wskazanych
przez Ministra Srodowiska po rekomendacji Komitetu Sterujacego.

W NFOSiGW dla kazdego realizowanego projektu wyznaczani sa koordynatorzy –
osoby odpowiedzialna za przygotowanie wniosku o finansowanie, pomoc techniczna
oraz za monitorowanie realizacji projektu.
Kontakt:

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Przedsiewziec Spójnosci
tel. (22) 459 05 08
fax (22) 459 01 98
www.nfosigw.gov.pl
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Dyrektor Departamentu Przedsiewziec Spójnosci
Norbert Slowik n.slowik@nfosigw.gov.pl
Zastepca Dyrektora Departamentu Przedsiewziec Spójnosci
Marcin Zembrzuski mzem@nfosigw.gov.pl

Wojewódzkie fundusze ochrony srodowiska i gospodarki wodnej sa Instytucjami
Posredniczacymi III szczebla funkcjonujacymi w systemie na podstawie
„Porozumienia w sprawie przygotowania przedsiewziec w sektorze ochrony
srodowiska planowanych do dofinansowania z Funduszu Spójnosci” zawartego
z NFOSiGW. Wojewódzkie fundusze odpowiadaja m.in. za udostepnianie formularzy
wniosków wstepnych potencjalnym beneficjentom (w wersji papierowej
i elektronicznej zamieszczonej na stronach internetowych wojewódzkich funduszy).
Ponadto wfosigw przyjmuja wypelnione wnioski wstepne oraz dokonuja formalnej
i wstepnej merytorycznej oceny projektów. Wojewódzkie fundusze odpowiedzialne sa
za przygotowanie wojewódzkich list potencjalnych przedsiewziec do dofinansowania
z Funduszu Spójnosci, która przekazuja do Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej.
Dla kazdego projektu równiez w wojewódzkich funduszach wyznaczani sa
koordynatorzy projektów.
Kontakt:
Województwo Dolnoslaskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroclawiu
ul. Krakowska 36/38
50-425 Wroclaw
tel.: (0-prefix-71) 343-95-88, 342-63-09
fax: (0-prefix-71) (0-71) 342-63-49
e-mail: poczta@fos.wrocl.pl
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Szosa Chelminska 28
87-100 Torun
tel.: (0-prefix-56) 655-42-81 do 85
fax: (0-prefix-56) 655-42-86
e-mail: wfosigw@wfosigw.torun.pl
Województwo Lubelskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
ul. Spokojna 7
20-074 Lublin
tel.: (0-prefix-81) 742-46-48
fax: (0-prefix-81) 532-17-64
e-mail: info@wfosigw.lublin.pl
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Województwo Lubuskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska
w Zielonej Górze
ul. Kozuchowska 4
65-364 Zielona Góra
tel.: (0-prefix-68) 320-64-17, 328-86-00
fax: (0-prefix-68) 328-86-01
e-mail: biuro@wfosigw,zgora.pl

i

Gospodarki

Wodnej

Województwo Lódzkie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi
ul. Lakowa 11
90-562 Lódz
tel.: (0-prefix- 42) 639-51-10,
fax: (0-prefix-42) 639-51-21
e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl
Województwo Malopolskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Kanoniczna 12
31-002 Kraków
tel.: (0-prefix- 12) 422-96-22
fax: (0-prefix-12) 422-30-46
e-mail: biuro@wfos.krakow.pl
Województwo Mazowieckie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Walbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
tel: (0-prefix-22) 645-33-80
fax: (0-prefix-22) 645-33-90
e-mail: warszawa@wfosigw.pl
Województwo Opolskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53
45-018 Opole
tel.: (0-prefix-77) 453-76-11
fax: (0-prefix-77) 453-76-11
biuro@wfosigw.opole.pl
Województwo Podkarpackie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Szopena 51
35-055 Rzeszów
tel.: (0-prefix- 17) 852-23-44
fax: (0-prefix-17) 852-23-44
e-mail: biuro@wfosigw.rzeszow.pl
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Województwo Podlaskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Bialymstoku
ul. Sw. Rocha 5
15-879 Bialystok
tel.: (0-prefix-85) 746-02-41
fax: (0-prefix-85) 746-01-66
e-mail: biuro@wfosigw.bialystok.pl
Województwo Pomorskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdansku
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdansk
tel/fax: 0-prefix-58) 301-91-92
tel.: (0-prefix-58) 305-56-31
fax: (0-prefix-58) 300-08-11
e-mail: fundusz@wfosigw-gda.pl
Województwo Slaskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19
40-035 Katowice
tel.: (0-prefix-32) 251-80-71 do 5
fax: (0-prefix-32) 251-04-06
e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl
Województwo Swietokrzyskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
ul. Sw. Leonarda 7
25-311 Kielce
tel.: (0-prefix- 41) 366-15-12
fax: (0-prefix-41) 366-09-05
e-mail: biuro@wfos.com.pl
Województwo Warminsko-Mazurskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
ul. Sw. Barbary 9
10-026 Olsztyn
tel.: (0-prefix-89) 522-02-00, 522-02-10
fax: (0-prefix-89) 522-02-09
e-mail: info@wfosigw.olsztyn.pl
Województwo Wielkopolskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15 A
60-541 POZNAN
tel.: (0-prefix- 61) 845-62-00
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Województwo Zachodniopomorskie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
tel.: (0-prefix- 91) 486-15-56; 486-15-58
fax: (0-prefix- 91) 486-15-57
e-mail: wfosszczecin@inet.com.pl

Realizacje zadan Instytucji Platniczej dla Funduszu Spójnosci
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów - Szef Instytucji Platniczej.

nadzoruje

Do zadan Instytucji Platniczej nalezy przede wszystkim:
•

prowadzenie Rachunku w Instytucji Platniczej dla Funduszu Spójnosci oraz
Rachunku Biezacego dla Funduszu Spójnosci;

•

zarzadzanie przeplywami finansowymi srodków Funduszu Spójnosci;

•

weryfikacja, przekazanych przez Instytucje Posredniczace (MS / MI), deklaracji
wydatków oraz zalaczonych do nich miesiecznych sprawozdan finansowych z
wdrazania projektu;

•

certyfikacja wniosków o platnosc posrednia i koncowa do KE;

•

wnioskowanie do KE o srodki Funduszu Spójnosci.

Kontakt:

Ministerstwo Finansów
Departament Instytucji Platniczej
tel. 0 (prefix) 22 694 37 04
fax 0 (prefix) 22 694 38 18
e-mail: Sekretariat.IP@mofnet.gov.pl
www.mofnet.gov.pl
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6. PRZEPLYW WNIOSKU WSTEPNEGO ORAZ WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU SPÓJNOSCI
Projekty zgloszone do Funduszu Spójnosci sa weryfikowane na poziomie krajowym
oraz w Komisji Europejskiej. Pierwszy etap oceny wniosków to etap krajowy.
Formularzami wniosków wstepnych dysponuja wojewódzkie fundusze ochrony
srodowiska i gospodarki wodnej m. in. umieszczajac je na stronach internetowych.
Wniosek nalezy zlozyc do wlasciwego wojewódzkiego funduszu ochrony srodowiska
i gospodarki wodnej.
Wnioski wstepne sa oceniane przez WFOSiGW, a nastepnie przekazywane do
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Powolany przez
Ministra Srodowiska Komitet Sterujacy dla strategii wykorzystania Funduszu
Spójnosci rekomenduje projekty do przygotowania Wniosku o dofinansowanie z
Funduszu Spójnosci. Przygotowane Wnioski zawierajace niezbedne dokumenty m.in.
studium wykonalnosci, oceny oddzialywania inwestycji na srodowisko oraz inne
zalaczniki, wysylane sa za posrednictwem Ministerstwa Gospodarki i Pracy Instytuc ji Zarzadzajacej Funduszem Spójnosci, do Komisji Europejskiej.

Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Spójnosci
dla projektu podejmowana jest przez Komisje Europejska.
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Schemat przeplywu wniosku wstepnego i Wniosku o dofinansowanie z
Funduszu Spójnosci
wojewódzkie fundusze ochrony srodowiska i gospodarki wodnej
(przyjmowanie wniosków wstepnych, ocena formalna)

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
(ocena merytoryczna )

Komitet Sterujacy
(rekomendacja projektów dla Ministra Srodowiska)

WNIOSEK WSTEPNY

Ministerstwo Srodowiska
(analiza i ocena merytoryczna projektów)

Minister Srodowiska
(ostateczna decyzja o wyborze projektów do
przygotowania Wniosków o dofinansowanie)

Ministerstwo Srodowiska
(analiza i ocena wniosku o dofinasowanie)

Ministerstwo Gospodarki i Pracy
(przeslanie Wniosku do KE)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
Z FUNDUSZU SPÓJNOSCI

Beneficjent we wspólpracy z NFOSiGW
(przygotowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci)

Komisja Europejska
(decyzja o dofinansowaniu projektu)
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CZESC II
PRZYGOTOWANIE I OCENA
WNIOSKU WSTEPNEGO DO
FUNDUSZU SPÓJNOSCI

Czesc II Podrecznika dla Beneficjentów Funduszu Spójnosci jest przeznacz ona dla
wszystkich podmiotów, które sa zainteresowane zlozeniem wniosku
wstepnego do Funduszu Spójnosci. W Czesci II zawarte zostaly praktyczne
wskazówki dotyczace przygotowania Karty Potencjalnego Przedsiewziecia do
Funduszu Spójnosci. Ponadto, przedstawiony zostal proces oceny wniosku
wstepnego przez poszczególne instytucje zaangazowane w system zarzadzania
Funduszem Spójnosci oraz kryteria wyboru przedsiewziec na podstawie, których
dokonywana jest ocena przedsiewziec ubiegajacych sie o wsparcie z Funduszu
Spójnosci.
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1. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU WSTEPNEGO DO FUNDUSZU
SPOJNOSCI
Pierwszym krokiem w procesie ubiegania sie o dofinansowanie w ramach Funduszu
Spójnosci jest przygotowanie wniosku wstepnego, czyli Karty Potencjalnego
Przedsiewziecia do dofinansowania z Funduszu Spójnosci (Zalacznik nr 1).
Karta Potencjalnego Przedsiewziecia do dofinansowania z Funduszu Spójnosci to
formularz, na którym zainteresowane podmioty zglasza ja propozycje projektów do
dofinansowania z Funduszu Spójnosci. Wzór Karty wraz z instrukcja wypelnienia jest
dostepny na stronach internetowych poszczególnych WFOSiGW, które zapewniaja
formularze niezbednych dokumentów oraz podstawowe informacje na temat zasad
dzialania Funduszu Spójnosci. Karta jest równiez dostepna na stronie internetowej
Ministerstwa Srodowiska http://www.cios.gov.pl.

Karte Potencjalnego Przedsiewziecia do dofinansowania z Funduszu Spójnosci
podmiot ubiegajacy sie o dofinansowanie projektu z srodków Funduszu Spójnosci
powinien zlozyc do wlasciwego WFOSiGW w terminie wyznaczonym przez
WFOSiGW.

W Karcie Potencjalnego Przedsiewziecia wnioskodawca musi umiescic nastepujace
informacje:
• Tytul projektu/grupy projektów/etapu projektu;
• Slowa kluczowe;
• Sektor projektu;
• Typ projektu;
• Docelowa struktura instytucjonalna (Beneficjenta [POZR], Wlasciciela
majatku, Eksploatatora majatku [Operator])
• Organ odpowiedzialny za koordynacje i monitoring (projekty grupowe)
• Opis przedsiewziecia:
q Opis podstawowych problemów bedacych przeslanka do podjecia
przedsiewziecia, z uwzglednieniem wymogów prawa polskiego i Unii
Europejskiej;
q Opis celów przedsiewziecia,
q Lokalizacja przedsiewziecia,
q Zgodnosc projektu z polityka ochrony srodowiska oraz odpowiednimi
dokumentami strategicznymi;
q Wplyw projektu na wdrazanie odpowiednich dyrektyw UE
•

Opis zadan realizowanych w przedsiewzieciu:
q
q
q

Zakres rzeczowy przedsiewziecia
Opis przyjetych lub planowanych rozwiazan technologicznych
Harmonogram realizacji projektu
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•
•
•
•
•
•
•
•

Uwarunkowania realizacyjne projektu
Trwalosc projektu
Wplyw przedsiewziecia na obszary chronione
Stan przygotowania Studium Wykonalnosci
Informacje na temat innych projektów zrealizowanych przez beneficjenta i
finansowanych m.in. ze srodków Unii Europejskiej;
Powiazanie projektu z innymi projektami (w tym finansowanymi ze srodków
unijnych)
Dodatkowe informacje wazne dla realizacji zadania
Koszty przedsiewziecia oraz finansowanie
q
q

Koszty przedsiewziecia
Finansowanie

Ponadto, do Karty Potencjalnego Przedsiewziecia do dofinansowania z Funduszu
Spójnosci, wnioskodawca musi dolaczyc 4 zalaczniki:
•
•
•
•

Zalacznik nr 1 - Zbiorcze zestawienie dzialan dla przedsiewziecia
Zalacznik nr 2 - Zestawienie planowanych umów
Zalacznik nr 3 - Efekt ekologiczny i efektywnosc finansowa przedsiewziecia.
Zalacznik nr 4 - Oswiadczenie o niewspólfinansowaniu projektu z innych
instrumentów polityki strukturalnej UE
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2. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI
Kryteria wyboru projektów to okreslony zestaw wymogów formalnych i
merytorycznych, które musza spelnic projekty, aby uzyskac dofinansowanie ze
srodków unijnych. W przypadku Funduszu Spójnosci kryteria wyboru projektów sa
sformulowane w Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006, w Strategii Wykorzystania
Funduszu Spójnosci. Dodatkowe kryteria wyboru, zgodnie ze Strategia, moga zostac
sformulowane przez Komitet Sterujacy.

2.1. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Podstawowe kryteria wyboru inwestycji, które beda mogly uzyskac wsparcie sa
nastepujace:
•
•

•
•
•
•
•
•

zgodnosc z celami polityki ekologicznej UE: ochrona, zacho wanie i poprawa
jakosci srodowiska, ochrona zdrowia ludzkiego, oszczedne i racjonalne
wykorzystanie zasobów naturalnych;
zgodnosc z zasadami polityki ekologicznej UE, a w szczególnosci: zasada
przezornosci, zasada prewencji, zasada likwidowania zanieczyszc zen u
zródla, zasada zanieczyszczajacy placi, umozliwienie wywiazania sie z
zobowiazan akcesyjnych poprzez wdrozenie ekologicznych przepisów UE w
najtrudniejszych i najkosztowniejszych z punktu widzenia polityki akcesyjnej
obszarach – tj. takich, co do których Polska uzyskala najdluzsze okresy
przejsciowe;
przedsiewziecia bedace kontynuacja programu ISPA;
odbiorca wsparcia winien byc w pierwszej kolejnosci samorzad terytorialny,
zwiazek gmin, przedsiebiorstwo komunalne lub inny podmiot publiczny;
osiagniecie przez przedsiewziecie/grupe przedsiewziec kosztorysowej
wartosci progowej 10 mln Euro;
przyczynienie sie do redukcji zanieczyszczen oddzialujacych na znaczna
liczbe ludzi przy najnizszych kosztach tej redukcji;
przyczynianie sie w najwiekszym stopniu do osiagania gospodarczej i
spolecznej spójnosci Polski z UE (projekty potencjalnie przynoszace
najwyzsze korzysci ekonomiczne i spoleczne);
oddzialywanie transgraniczne.
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2.2. SZCZEGÓLOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Przedsiewziecia spelniajace ogólne kryteria wyboru sa nastepnie porzadkowane
wedlug kryteriów szczególowych.
Kryterium osiagniecia standardów UE
.
W zakresie gospodarki wodno-sciekowej kryteria osiagniecia standardów UE sa
nastepujace:
• I priorytet - zapewnienie systemów kanalizacji zbiorczej i odpowiedniego
poziomu oczyszczania scieków dla aglomeracji 9 co najmniej 100 000 RLM
(preferencje dla najwiekszych aglomeracji) oraz sieci wodociagowych i
odpowiedniego poziomu uzdatniania wody,
• II priorytet - zapewnienie systemów kanalizacji zbiorczej i odpowiedniego
poziomu oczyszczania scieków dla aglomeracji od 15 000 do 100 000 RLM
oraz sieci wodociagowych i odpowiedniego poziomu uzdatniania wody,
• III priorytet - zapewnienie systemów kanalizacji zbiorczej i odpowiedniego
poziomu oczyszczania scieków dla aglomeracji od 2 000 do 15 000 RLM oraz
sieci wodociagowych i odpowiedniego poziomu uzdatniania wody.
W zakresie gospodarki odpadami srodki z Funduszu Spójnosci beda glównie
przeznaczane na:
• I priorytet - systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach powyzej 200 000
mieszkanców lub w innych rejonach sluzace powyzej 200 000 grupie
uzytkowników;
• II priorytet - systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach od 150 000 do
200 000 mieszkanców lub w innych rejonach sluzace od 150 000 do 200 000
grupie uzytkowników;
• III priorytet - systemy gospodarki odpadami w aglomeracjach do 150 000
mieszkanców lub w innych rejonach sluzace do 150 000 grupie uzytkowników.
W zakresie ochrony powietrza przedsiewzieciami priorytetowymi winny byc:
1. Projekty zlokalizowane w strefach, w których jest wymagane opracowanie
programu ochrony powietrza,
2. Inwestycje ochronne w strefach, w których wystepuja okresowe
przekroczenia stezenia zanieczyszczen,
3. Krajowe/regionalne sieci monitoringu srodowiska,
4. Przedsiewziecia ochronne o charakterze ponadregionalnym,
5. Przedsiewziecia zwiazane z ochrona przed nadzwyczajnymi zagrozeniami
srodowiska.
9

Przez aglomeracje nalezy uznac teren, gdzie zaludnienie i/lub dzialalnosc gospodarcza sa wystarczajaco
skoncentrowane, aby scieki komunalne byly zbierane i przekazywane do oczyszczalni scieków komunalnych lub
do koncowego punktu zrzutu, (dyrektywa 91/271/EWG).
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Zakres zadan planowanych do realizacji w ramach przedsiewziecia

Ocenie podlegaja nastepujace elementy:
• cele przedsiewziecia,
• zakres rzeczowy przedsiewziecia,
• rozpatrywane alternatywne rozwiazania
• przyjete lub planowane rozwiazania technologiczne,
• zakladany harmonogram realizacji

Zasadnosc realizacji projektu

Projekt powinien byc zgodny z polityka ochrony srodowiska, priorytetami okreslonymi
w Strategii Wykorzystania Funduszu Spójnosci na lata 2004-2006 oraz dodatkowo:
• gospodarka wodno – sciekowej – Krajowy program oczyszczania scieków
komunalnych
• gospodarka odpadami – Krajowy plan gospodarki odpadami oraz plany
wojewódzkie, powiatowe i gminne
• ochrona powietrza – Programy ochrony powietrza

Stan przygotowania projektu do realizacji

•
•
•
•

Gotowosc Studium Wykonalnosci,
Przeprowadzenie Oceny Oddzialywania na Srodowisko,
Sporzadzenie Raportu Oddzialywania na Srodowisko,
Rodzaj oraz liczba przetargów ksiazki F IDIC

Struktura instytucjonalna beneficjenta

Beneficjentem powinna byc:
•
•
•
•

jednostka samorzadu terytorialnego,
zwiazek jednostek samorzadu terytorialnego,
przedsiebiorstwo zorganizowane w postaci spólki prawa handlowego ze 100
% udzialem jednostki (jednostek) samorzadu terytorialnego,
przedsiebiorstwo zorganizowane w postaci spólki prawa handlowego, z
udzialem kapitalu prywatnego jednakze zastrzezeniem koniecznosci
rozpatrzenia takiego przypadku pod katem wystepowania pomocy publicznej i
ewentualnie notyfikacji tej pomocy przez Komisje Europejska.
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Dostepnosc terenu pod inwestycje

W przypadku, gdy grunty, na których realizowany bedzie projekt nie sa wlasnoscia
publiczna (poszczególnych gmin lub skarbu panstwa) lub tez nie znajduja sie we
wladaniu poszczególnych gmin – uczestników projektu, nalezy zidentyfikowac
ewentualne problemy, jakie moga wyniknac podczas wykupu badz wywlaszczenia
terenu. Grunty moga byc wywlaszczone zgodnie z ustawa z dnia 21.08.1997 o
gospodarce nieruchomosciami, jezeli cel publiczny nie moze byc realizowany w inny
sposób niz pozbawienie lub ograniczenie praw do nieruchomosci, a grunty nie moga
byc nabyte w drodze umowy cywilno-prawnej. Przejscia przez grunty prywatne
powinny byc realizowane na zasadzie umowy cywilno-prawnej za odszkodowaniem
w przypadku poniesionych szkód. W przypadku, gdy teren podlega wykupowi koszt
wykupu stanowi w czesci koszt kwalifikowany.

Efekt ekologiczny

W zakresie gospodarki wodno-sciekowej:
• Ilosc usunietego ladunku zanieczyszczen w wyniku realizacji oczyszczalni
scieków i kanalizacji dla wskaznika azot ogólny;
• Ilosc usunietego ladunku zanieczyszczen w wyniku realizacji oczyszczalni
scieków i kanalizacji dla wskaznika fosfor ogólny.
W przypadku modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni nalezy brac pod uwage stan
przed i po zrealizowaniu przedsiewziecia, czyli róznice w odprowadzanym ladunku.
Dla inwestycji polegajacych tylko na budowie/rozbudowie systemu kanalizacji,
nieobejmujacych zakresem modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni (w celu
unikniecia podwójnego sumowania ladunków)
W zakresie gospodarki odpadami:
•

Ilosc gmin wystepujacych w systemie gospodarki odpadami;

•

Ilosc odpadów przyjmowanych lacznie w Mg/r - z wlasnego systemu
zagospodarowania odpadów lub w drodze umów z organizacjami zbierajacymi
odpady;

•

Ilosc zagospodarowanych materialów biodegradowalnych (jako % calej masy
odbieranych odpadów);

•

Udzial odpadów przekazanych recyklerom, unieszkodliwianych w inny sposób
niz skladowanie oraz przekazanych do unieszkodliwienia innym
wyspecjalizowanym zakladom w ilosci odpadów przyjmowanych lacznie w %
(iloraz odpadów przekazanych recyklerom, unieszkodliwionych w inny sposób
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niz skladowanie oraz przekazanych do unieszkodliwienia innym
wyspecjalizowanym zakladom do ilosci odpadów przyjmowanych lacznie);
•

•

•

Czy po wykonaniu przedsiewziecia, w systemie gospodarki odpadami zostana
zapewnione segregacja, odpadów odzysk i recykling, w tym odpadów
opakowaniowych w stopniu zapewniajacym spelnienie wymagan dyrektyw
UE;
Czy
wystapi
unieszkodliwianie
odpadów
biodegradowalnych,
wielkogabarytowych i budowlanych w stopniu zapewniajacym spelnienie
wymagan dyrektyw UE dla kazdego rodzaju odpadów;
Projekty, w których wystepuje skladowanie bez zapewnienia segregacji nie
moga byc przyjete do dofinansowania.

W zakresie ochrony powietrza:
•

Ilosc usunietych zanieczyszczen w przeliczeniu na SO2

Przeliczenie emisji zanieczyszczen powstajacych z procesów energetycznego
spalania paliw na dwutlenek siarki odbywa sie przy wykorzystaniu wspólczynników
indywidualnie dla kazdego zanieczyszczenia. Wspólczynniki te stanowia stosunek
dopuszczalnego stezenia sredniorocznego SO2 do dopuszczalnego stezenia
sredniorocznego konkretnego zanieczyszczenia (wartosci stezen sredniorocznych
zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobów Naturalnych i
Lesnictwa z 28. 04. 1998 roku. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji
zanieczyszczajacych w powietrzu).
Przy okreslaniu efektu ekologicznego uwzgledniamy:
•
•
•
•
•
•
•

dwutlenek siarki,
dwutlenek azotu,
tlenek wegla,
dwutlenek wegla,
pyl,
benzoalfapiren,
sadze.

Efektywnosc ekonomiczna

W zakresie gospodarki wodno-sciekowej.
• Wskaznik kosztów inwestycyjnych w odniesieniu do ilosci usunietego ladunku
azotu ogólnego-iloraz kosztu calkowitego przedsiewziecia i usunietego
ladunku;
• Wskaznik kosztów inwestycyjnych w odniesieniu do ilosci usunietego ladunku
fosforu ogólnego-iloraz kosztu calkowitego przedsiewziecia i usunietego
ladunku;
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W zakresie gospodarki odpadami.
• Jednostkowy koszt inwestycyjny - wskaznik kosztów inwestycyjnych
w odniesieniu do ilosci odpadów przyjmowanych lacznie w zl/Mg/rok (iloraz
kosztu calkowitego przedsiewziecia do ilosci odpadów przyjmowanych
lacznie);
• Jednostkowy koszt przetwarzania - wskaznik kosztów inwestycyjnych
w odniesieniu
do
ilosci
odpadów
przekazanych
recyklerom,
unieszkodliwionych w inny sposób niz skladowanie oraz przekazanych do
unieszkodliwienia innym wyspecjalizowanym zakladom w zl/Mg/rok (iloraz
kosztu calkowitego przedsiewziecia do ilosci odpadów przekazanych
recyklerom, unieszkodliwionych w inny sposób niz skladowanie oraz
przekazanych do unieszkodliwienia innym wyspecjalizowanym zakladom).
W zakresie ochrony powietrza
• Jednostkowy koszt ekologiczny redukcji zanieczyszczen (iloraz calkowitego
kosztu inwestycyjnego i efektu ekologicznego przeliczonego na SO2)

Wplyw przedsiewziecia na obszary chronione

Przedsiewziecia finansowane w ramach Funduszu Spójnosci powinny miec
pozytywny wplyw na obszary przyrody chronionej, w tym na obszary objete siecia
NATURA 2000. Obszary wlaczone, lub te które maja byc wlaczone do sieci Natura
2000 obejmuja nastepujace obiekty:
•

Specjalne
obszary
chronione,
zakwalifikowane
lub
wymagajace
zakwalifikowania zgodnie z Dyrektywa o ochronie dziko zyjacych ptaków,
zwanej Dyrektywa Ptasia;

•

Zgloszone lub wymagajace zgloszenia przez Panstwa Czlonkowskie na
podstawie art. 4(1) Dyrektywy o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko
zyjacej fauny i flory, zwanej Dyrektywa Siedliskowa.
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3. PROCES OCENY WNIOSKU WSTEPNEGO
3.1. OCENA WNIOSKU WSTEPNEGO PRZEZ WFOSiGW
WFOSiGW dokonuje wstepnej analizy zgloszonych Kart Potencjalnego
Przedsiewziecia pod wzgledem formalnym i merytorycznym, co do zgodnosci
z ogólnymi kryteriami przyjetymi przez Ministra Srodowiska oraz z innymi
dokumentami programowymi i wytycznymi wewnetrznymi. Ma to na celu wylonienie
wojewódzkiej listy inwestycji planowanych do przygotowania na dany rok. Te z
wniosków, które nie spelniaja stawianych wymogów zwracane sa do wnioskodawcy
w celu dokonania stosownych poprawek. W przypadku kazdego wniosku WFOSiGW
sporzadza „Protokól oceny inwestycji pod wzgledem spelnienia kryteriów Funduszu
Spójnosci” (Zalacznik nr 2). W protokole zawarte sa:
§
§

§

ogólne informacje dotyczace projektu (tytul przedsiewziecia, lokalizacja,
nazwa wnioskodawcy, szacowany budzet projektu, planowane koszty
kwalifikowane),
informacje dotyczace spelnienia przez projekt kryteriów ogólnych (m.in. czy
projekt przekracza minimalny próg 10 mln euro, czy wnioskodawca jest
jednostka samorzadu terytorialnego, zwiazek jednostek samorzadu
terytorialnego lub inny podmiot publiczny, czy projekt jest zgodny ze
„Strategia wykorzystania Funduszu Spójnosci”). Spelnienie przez projekt
kryteriów brzegowych oceniane jest na zasadzie „tak/nie”,
stopien spelnienia przez projekt tzw. kryteriów oceny (kryterium osiagniecia
standardów UE oraz kryterium stanu przygotowania przedsiewziecia).

Po dokonaniu oceny wszystkich zebranych wniosków, WFOSiGW
przygotowuje wojewódzka liste potencjalnych przedsiewziec do
dofinansowania z Funduszu Spójnosci
W zwiazku z koniecznoscia koordynacji prac na mozliwie wczesnym etapie
programowania z projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego (ZPORR), WFOSiGW przekazuja listy potencjalnych przedsiewziec do
dofinansowania z Funduszu Spójnosci do Marszalków Województw, którzy dokonuja
weryfikacji, czy dany wniosek nie zostal zlozony do ZPORR. Marszalkowie
przekazuja swoje opinie do WFOSiGW. W przypadku gdy Marszalek Województwa
przekaze do WFOSiGW informacje, iz projekt (badz jego czesc) ubiega sie
jednoczesnie o dofinansowanie z ERDF w ramach ZPORR, Karta Potencjalnego
Przedsiewziecia dla przedmiotowego projektu nie jest przekazywana do NFOSiGW.
Po uzyskaniu opinii od Marszalków Województw, WFOSiGW weryfikuja listy, a
nastepnie przekazuja je do NFOSiGW.
Zgodnie z Porozumieniem w sprawie przygotowania przedsiewziec w sektorze
ochrony srodowiska planowanych do dofinansowania z Funduszu Spójnosci
zawartym pomiedzy Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki
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Wodnej a wojewódzkimi funduszami ochrony srodowiska i gospodarki wodnej
WFOSiGW maja obowiazek przekazywania list wojewódzkich do NFOSiGW co
6 miesiecy, w terminie do 30 czerwca oraz 31 grudnia danego roku
kalendarzowego.

3.2. OCENA WNIOSKU WSTEPNEGO PRZEZ NFOSIGW
Wojewódzkie listy potencjalnych przedsiewziec sa przekazywane do NFOSiGW co
6 miesiecy - w terminie do 30 czerwca oraz 31 grudnia danego roku
kalendarzowego.
Po otrzymaniu list wojewódzkich, NFOSiGW dokonuje dalszej, bardziej szczególowej
oceny merytorycznej wniosku wstepnego. NFOSiGW ocenia przedsiewziecia pod
wzgledem ich planowanego efektu ekologicznego, wykonalnosci technicznej,
ekonomicznej i finansowej na podstawie „Strategii Wykorzystania Funduszu
Spójnosci” oraz zaakceptowanych przez Ministra Srodowiska wytycznych
dotyczacych poszczególnych sektorów.
NFOSiGW do kazdego wniosku przekazanego w postaci Karty Potencjalnego
Przedsiewziecia NFOSiGW sporzadza Opinie o projekcie do dofinansowania z
Funduszu Spójnosci (Zalacznik nr 3), w której dokonuje oceny nastepujacych
elementów:

•
•
•
•

zakres zadan planowanych do realizacji w ramach przedsiewziecia,
zasadnosc realizacji projektu,
efekt ekologiczny,
efektywnosc ekonomiczna.

Po zaopiniowaniu wszystkich wniosków wstepnych, NFOSiGW sporzadza zbiorcze
zestawienie informacji o projektach, które wraz Kartami Potencjalnego
Przedsiewziecia, Protokolami Oceny Inwestycji oraz opiniami o poszczególnych
projektach przekazuje do Ministerstwa Srodowiska, do Sekretariatu Komitetu
Sterujacego dla wykorzystania strategii Fund uszu Spójnosci.
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3.3. OCENA WNIOSKÓW WSTEPNYCH PRZEZ MINISTERSTWO
SRODOWISKA
Ministerstwo Srodowiska dokonuje weryfikacji oceny wniosków przeprowadzonej
przez NFOSiGW. Wydzial Przygotowania Projektów Departamentu Integracji
Europejskiej dokonuje oceny projektów na potrzeby Komitetu Sterujacego w oparciu
o Karty Potencjalnego Przedsiewziecia, Protokoly Oceny Inwestycji oraz informacje
otrzymane bezposrednio od wnioskodawców. Wydzial Przygotowania Projektów
dokonuje rekomendacji poszczególnych projektów biorac pod uwage przede
wszystkim zasadnosc realizacji projektu tj. zgodnosc projektu z celami polityki
ochrony srodowiska i stopien przyczynienia sie do realizacji zobowiazan
negocjacyjnych oraz wykonalnosc ekonomiczna projektu. Przy udzielaniu
rekomendacji Wydzial Przygotowania Projektów bierze pod uwage opinie NFOSiGW
oraz opinie departamentów merytorycznych Ministerstwa Srodowiska. Sporzadzone
przez NFOSiGW zbiorcze zestawienie informacji o projektach jest uzupelniane o
dodatkowe informacje z Karty Potencjalnego Przedsiewziecia, Protokolu Oceny
Inwestycji oraz przekazane przez wojewódzkie fundusze ochrony srodowiska i
gospodarki wodnej. Na podstawie danych czlonkom Komitetu Sterujacego
przekazywane sa dodatkowe zestawienia, które moga sluzyc jako material
uzupelniajacy. Przed planowanym posiedzeniem Komitetu Sterujacego, czlonkowie
Komitetu otrzymuja:

•
•
•
•

Zbiorcze zestawienie informacji o projektach wraz z rekomendacjami
NFOSiGW oraz Ministerstwa Srodowiska;
Dodatkowe zestawienia informacyjne;
Karty Informacyjne o Projektach do dofinansowania z Funduszu
Spójnosci;
Opinie Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej.
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3.4. KOMITET STERUJACY DLA STRATEGII WYKORZYSTANIA
FUNDUSZU SPÓJNOSCI
Komitet Sterujacy dla czesci dotyczacej srodowiska strategii wykorzystania
Funduszu Spójnosci zostal utworzony na mocy Zarzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie powolania Komitetu Sterujacego dla czesci dotyczacej srodowiska
strategii wykorzystania Funduszu Spójnosci na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o
Narodowym Planie Rozwoju. Tryb pracy Komitetu zostal okreslony w Regulaminie
stanowiacym zalacznik do Zarzadzenia.
(Do momentu wejscia w zycie Ustawy o Narodowym Planie Rozwoju przy Ministrze
Srodowiska funkcjonowal Komitet Sterujacy do spraw Funduszu Spójnosci, który
zostal powolany na podstawie Ustawy o Radzie Ministrów. Od chwili powolania, tj. od
czerwca 2003 r. do chwili rozwiazania Komitet Sterujacy zarekomendowal Ministrowi
Srodowiska 76 propozycji projektów inwestycyjnych celem przygotowania Wniosków
o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci i przekazania do Komisji Europejskiej).
Komitet Sterujacy dla czesci dotyczacej srodowiska strategii wykorzystania
Funduszu Spójnosci jest organem pomocniczym Ministra Srodowiska, którego celem
jest w szczególnosci:
•
wspieranie Ministra w ocenie projektów zglaszanych do wspólfinansowania
z Funduszu Spójnosci w sektorze srodowiska,
•
rekomendowanie
Ministrowi
Srodowiska
przedsiewziec
do
wspólfinansowania z Funduszu Spójnosci,
•
monitorowanie procesu przygotowania przedsiewziec do dofinansowania z
Funduszu Spójnosci.
W sklad Komitetu Sterujacego wchodza przedstawiciele:
o Ministerstwa Gospodarki i Pracy;
o Ministerstwa Srodowiska oraz NFOSiGW;
o ogólnopolskich organizacji jednostek samorzadu terytorialnego
okreslonych w przepisach w sprawie powolania Komisji Wspólnej
Rzadu i Samorzadu Terytorialnego wydanych na podstawie art. 13 ust.
1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;
o partnerów spolecznych i gospodarczych wylonionych w trybie
okreslonym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 sierpnia
2004 r. w sprawie trybu wylaniania przedstawicieli partnerów
spolecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu
Sterujacego dla czesci dotyczacej srodowiska strategii wykorzystania
Funduszu Spójnosci.
Przewodniczacym Komitetu Sterujacego jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Srodowiska odpowiedzialny za sprawy europejskie.
Przygotowujac opinie o wnioskach Komitet Sterujacy bierze pod uwage opinie
Ministerstwa Srodowiska, NFOSiGW oraz Marszalków Województ w. Po dokonaniu
oceny
przedsiewziec,
Komitet
Sterujacy
przygotowuje
liste
projektów
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rekomendowanych do przygotowania, która przekazuje do zatwierdzenia Ministrowi
Srodowiska.
Po decyzji Ministra Srodowiska przygotowywany jest „Wniosek o dofinansowanie z
Funduszu Spójnosci”. Wnioski do Funduszu Spójnosci sa przygotowywane przez
beneficje ntów przy wspólpracy z WFOSiGW oraz NFOSiGW.
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ZALACZNIKI DO CZESCI II
dostepne na plycie CD

1. Karta Potencjalnego Przedsiewziecia do dofinansowania z
Funduszu Spójnosci;
2. Protokól oceny inwestycji pod wzgledem spelnienia kryteriów
Funduszu Spójnosci;
3. Opina o projekcie do dofinansowania z Funduszu Spójnosci;
4. Zarzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie powolania Komitetu
Sterujacego dla czesci dotyczacej srodowiska strategii
wykorzystania Funduszu Spójnosci
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CZESC III
PRZYGOTOWANIE I OCENA
WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
Z FUNDUSZU SPÓJNOSCI

Czesc III Podrecznika dla Beneficjentów Funduszu Spójnosci jest przeznaczona dla
wnioskodawców, których projekty zostaly zatwierdzone przez Ministra
Srodowiska do przygotowania Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci
przekazywanego do oceny przez Komisje Europejska. W Czesci III przedstawiony
zostal proces przygotowania przedsiewziecia, którego uwienczeniem jest powstanie
Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci. W Czesci III przedstawiony zostal
formularz Wniosku wraz z instrukcja jego wypelnienia, wymogi dotyczace
dokumentów stanowiacych zalaczniki do Wniosku, zasady kwalifikowania wydatków,
proces oceny Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci na szczeblu
krajowym oraz w Komisji Europejskiej.
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1. PROCES PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DO
FUNDUSZU SPÓJNOSCI
Faza przygotowania Wniosku o dofinansowanie rozpoczyna sie od momentu
zatwierdzenia przez Ministra Srodowiska propozycji przedsiewziecia do
przygotowania w ramach Funduszu Spójnosci. Na podstawie Porozumienia
zawartego pomiedzy Ministrem Srodowiska a NFOSiGW - Porozumienie w sprawie
przygotowania i wdrazania przedsiewziec z udzialem Funduszu Spójnosci NFOSiGW
jest podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie przedsiewziec w ramach
Funduszu Spójnosci.

Przedsiewziecia, które zostaly zarekomendowane przez Komitet Sterujacy, a
nastepnie zatwierdzone przez Ministra Srodowiska, sa przekazywane do
NFOSiGW w celu rozpoczecia prac przygotowawczych.

W NFOSiGW proces przygotowania przedsiewziec wskazanych przez Ministra
Srodowiska do finansowania do Funduszu Spójnosci jest koordynowany przez
Koordynatorów Projektów. Koordynatorami projektów sa pracownicy Wydzialu
Przygotowania Przedsiewziec, Departamentu Przedsiewziec Spójnosci. Za
koordynacje przygotowania Wniosku w WFOSiGW równiez odpowiada wyznaczony
Koordynator Projektu, czyli pracownik WFOSiGW odpowiedzialny z prowadzenie
przedsiewziecia wskazanego do przygotowania do Funduszu Spójnosci.
Proces przygotowania Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci jest zwykle
czasochlonny, a ponadto wymaga od Wnioskodawcy i przyszlego Beneficjenta
duzego nakladu pracy, scislej wspólpracy z NFOSiGW i WFOSiGW oraz w
wiekszosci przypadków z niezaleznymi konsultantami.
Po otrzymaniu z Ministerstwa Srodowiska listy przedsiewziec wskazanych do
przygotowywania, Koordynatorzy Projektów w NFOSiGW przesylaja listy
wojewódzkie przedsiewziec wskazanych przez Ministra Srodowiska do wlasciwych
dla siebie WFOSiGW Po otrzymaniu informacji z NFOSiGW o zatwierdzeniu przez
Ministra przedsiewziec, WFOSiGW informuje wnioskodawców o fakcie ich wskazania
oraz informuje NFOSiGW o wyborze koordynatorów dla poszczególnych
przedsiewziec.

W odniesieniu do kazdego z przedsiewziec zatwierdzonych przez Ministra
Srodowiska, poszczególni koordynatorzy w WFOSiGW przekazuja do NFOSiGW
Raport Oceny Przedsiewziecia - ROP (Zalacznik nr 1), do którego jest dolaczana
Karta Oceny Przedsiewziecia oraz Plan Przygotowania Przedsiewziecia.
Przekazany ROP zawiera informacje o stanie przygotowania danego
przedsiewziecia. Mozliwe sa 3 przypadki:
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•
•

•

przedsiewziecie spelnia wszystkie wymagania i posiada
odpowiednia dokumentacje,
przedsiewziecie nie spelnia wszystkich wymagan i nie posiada
odpowiedniej dokumentacji, ale na podstawie oceny
koordynatora projektu w WFOSiGW, nie ma potrzeby korzystania
z pomocy technicznej,
przedsiewziecie nie spelnia wszystkich wymagan, nie posiada
odpowiedniej dokumentacji, a zdaniem Koordynatora Projektu
w WFOSiGW potrzebna jest pomoc techniczna na przygotowanie
przedsiewziecia.

W przypadku, gdy zgodnie z Raportem Oceny Przedsiewziecia, przedsiewziecie
spelnia wszystkie wymagania i posiada odpowiednia dokumentacje, jest poddawane
ocenie przez NFOSiGW. Wraz z Raportem Oceny Przedsiewziecia, koordynator w
WFOSiGW przesyla do NFOSiGW pelna dokumentacje przedsiewziecia.
W przypadku, gdy zgodnie z Raportem Oceny Przedsiewziecia, przedsiewziecie nie
spelnia wszystkich wymagan, nie posiada odpowiedniej dokumentacji, ale takze nie
ma potrzeby korzystania z pomocy technicznej, koordynator w wojewódzkim
funduszu przekazuje do informacji NFOSiGW przeslane do wnioskodawcy uwagi i
zalecenia, co do zakresu niezbednych uzupelnien oraz informacje o terminie ich
realizacji, wraz z aktualnym Planem Przygotowania Przedsiewziecia.
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2. PRZYGOTOWANIE NIEZBEDNEJ DOKUMENTACJI ORAZ
MOZLIWOSCI WSPÓLFINANSOWANIA DZIALAN
PRZYGOTOWAWCZYCH
W przypadku, gdy zgodnie z Raportem Oceny Przedsiewziecia, przedsiewziecie nie
spelnia wszystkich wymagan i nie posiada odpowiedniej dokumentacji, a zdaniem
Koordynatora Projektu w wojewódzkim funduszu potrzebna jest pomoc techniczna
na przygotowanie przedsiewziecia, Koordynator Projektu w NFOSiGW przygotowuje
wniosek do Zarzadu NFOSiGW w celu uzyskania zgody na propozycje sposobu
finansowania kosztów pomocy technicznej i ewentualne uruchomienie procedury
wyboru Konsultantów Pomocy Technicznej.
Pomoc techniczna na przygotowanie przedsiewziecia moze byc finansowana z
dwóch zródel:
•

•

w ramach Memorandum Finansowego 2002/PL/16/P/PA/013 Pomoc
techniczna dla sektora srodowiska. Maksymalny udzial dofinansowania
ze srodków unijnych wynosi 75 %. W tym przypadku NFOSiGW moze
dofinansowac udzial strony polskiej w wysokosci do 40 %;
w formie dotacji udzielanej przez NFOSiGW (dofinansowanie
przygotowania dokumentów aplikacyjnych w wysokosci do 50% kosztów
nie przekraczajacych 800 tys. zl; w przypadku wyzszych kosztów – 20%
od kwoty powyzej 800 tys. zl.) zgodnie z obowiazujacymi zasadami
udzielania i umarzania pozyczek, udzielania dotacji oraz doplat do
oprocentowania preferencyjnych kredytów i pozyczek ze srodków
NFOSiGW.

Zgodnie z Kryteriami wyboru przedsiewziec w dziedzinie przygotowania
przedsiewziec do Funduszu Spójnosci NFOSiGW udziela dofinansowania na
przygotowanie przedsiewziec do Funduszu Spójnosci, polegajace na sporzadzeniu:
§
§
§
§
§
§
§
§

koncepcji technicznej inwestycji
weryfikacji dokumentacji technicznej
oceny oddzialywania na srodowisko
studium wykonalnosci
analizy ekonomicznej (kosztów – korzysci)
analizy finansowej
innych niezbednych studiów i ekspertyz
Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci

Pozytywna decyzja Zarzadu warunkuje uruchomienie procedury wyboru
Konsultantów Pomocy Technicznej i/lub przekazanie przedsiewziecia do
przygotowania przez konsultantów Pomocy Technicznej. W przypadku negatywnej
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decyzji Zarzadu NFOSiGW odnosnie dofinansowania pomocy technicznej dla
danego przedsiewziecia ze srodków bedacych w dyspozycji NFOSiGW , koordynator
w NFOSiGW przekazuje do koordynatora w WFOSiGW uwagi i zalecenia, co do
zakresu niezbednych uzupelnien oraz informacje o postulowanym terminie ich
realizacji. Po otrzymaniu uwag z NFOSiGW, koordynator w WFOSiGW przekazuje
do NFOSiGW zaktualizowany Plan Przygotowania Przedsiewziecia.
W przypadku pozytywnej decyzji NFOSIGW , koordynator w NFOSiGW,
uruchamia proces realizacji Pomocy Technicznej
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3. DOKUMENTACJA PRZEDSIEWZIECIA
W sklad dokumentacji przedsiewziecia proponowanego do dofinansowania ze
srodków Funduszu Spójnosci, która jest przekazywana do Komisji Europejskiej
wchodza Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci (Zalacznik nr 2)
wraz ze standardowymi zalacznikami (które nalezy wypelnic zgodnie z instrukcja
Ministerstwa
Gospodarki
i
Pracy
dostepna
na
stronie
internetowej
www.funduszspojnosci.gov.pl) oraz:
Studium wykonalnosci (o zakresie zgodnym z wymaganiami Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, dostepnymi na stronie
internetowej www.nfosigw.gov.pl),
Streszczenie raportu/ów o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko lub
informacja o aspektach srodowiskowych realizacji przedsiewziecia,
Mapa (plan sytuacyjny) przedstawiajaca lokalizacje inwestycji.

3.1. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU SPÓJNOSCI
Czesc zasadnicza Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci sklada sie z 15
punktów:
1. Tytul projektu, instytucje i osoby do kontaktu – w tym punkcie nale zy
okreslic tytul projektu, grupy projektów badz etapu projektu. W przypadku
grupy projektów nalezy wymienic poszczególne projekty. Ponadto, nalezy
wskazac instytucje odpowiedzialna za wniosek, podmiot odpowiedzialny za
realizacje oraz instytucje, do której nalezy przekazywac srodki,
2. Typ i lokalizacja projektu – nalezy okreslic: sektor srodowiska, którego
dotyczy projekt, typ projektu (projekt pojedynczy, etap projektu, grupa
projektów) oraz lokalizacje projektu,
3. Cele projektu – nalezy wyjasnic cele projektu, opisac odpowiednia ogólna
strategie i wyjasnic, w jaki sposób projekt przyczyni sie do jej realizacji,
wyjasnic glówne zidentyfikowane problemy oraz wskazac, w jakim stopniu
projekt, etap projektu lub grupa projektów przyczynia sie do ich rozwiazania,
podac podstawowe oraz drugorzedne cele ilosciowe,
4. Opis projektu – nalezy opisac szczególowo caly projekt oraz wskazac
wskazniki ilosciowe podstawowe i drugorzedne
5. Harmonogram – nalezy zamiescic przewidywany harmonogram, opisac
podjete juz wczesniejsze fazy projektu / etapu projektu / grupy projektów,
6. Koszty projektu – nalezy okreslic koszty kwalifikowane, wydatki poniesione
przed data wniosku i uznane za niekwalifikowane oraz koszty ogólem, koszty
kwalifikowane w poszczególnych latach, plan finansowy oparty na
przewidywanych wydatkach, które ma poniesc podmiot odpowiedzialny za
realizacje oraz okreslic udzial kosztów, które dotycza dzialan podejmowanych
w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko oraz opisac podejmowane dzialania.
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7. Analiza finansowo – ekonomiczna:
•

Analiza finansowa - Wszystkie wnioski nalezy skladac wraz z analiza
finansowa w zalaczniku zawierajacym: opis przyjetej metodyki (ze
szczególnym uwzglednieniem przyjetych zalozen), przewidywany okres
gospodarczo uzasadnionego uzytkowania obiektu bedacego przedmiotem
projektu, koszty kapitalowe, generowane przychody (jesli wystapia), koszty
eksploatacji i utrzymania w cyklu zycia projektu, przychody generowane w
cyklu zycia projektu, analize zdyskontowanych przeplywów pienieznych (DCF)
oraz analize wrazliwosci;

•

Analiza ekonomiczna - wszystkie wnioski nalezy skladac wraz z analiza
kosztów i korzysci, lub inna ilosciowa analiza ekonomiczna, jak np. analiza
efektywnosci kosztowej, czy analiza wielokryterialna. W przypadku analizy
kosztów i korzysci nalezy uwzglednic:
- opis przyjetej metodyki;
- rozwazane warianty alternatywne;
- koszty i korzysci bezposrednie i posrednie na etapie budowy;
- koszty i korzysci bezposrednie i posrednie na etapie eksploatacji;
- podstawowe zalozenia przyjete przy ustalaniu wartosci kosztów i korzysci;
- ocene kosztów i korzysci, których nie mozna w pelni skwantyfikowac lub
wycenic;
- glównych beneficjentów projektu(ów) i oczekiwany wskaznik wykorzystania;
- wyniki analizy, wyrazone w kategoriach wewnetrznej stopy zwrotu, wartosci
biezacej netto, lub
- wspólczynniki kosztów i korzysci;
- ocene ryzyka i niepewnosci (szacunkowy skutek zmian glównych
parametrów);
- wnioski

8. Dofinansowanie – nalezy wskazac wielkosc i udzial wnioskowanego
dofinansowania;
9. Wplyw na zatrudnienie – nalezy okreslic liczbe stworzonych miejsc pracy,
10. Zgodnosc z innymi politykami wspólnotowymi (zamówienia publiczne,
koncesje, konkurencja, ochrona srodowiska. W szczególnosci nalezy okreslic,
w jaki sposób projekt przyczynia sie do osiagania celów w zakresie
zrównowazonego rozwoju oraz wyjasnic, w jaki sposób projekt uwzglednia
zasade „zanieczyszczajacy placi”);
11. Zgodnosc z innymi dzialaniami finansowanymi przez Wspólnote – nalezy
okreslic czy projekt jest komplementarny w stosunku do dowolnego programu,
projektu, lub innej formy interwencji finansowanej, lub która ma byc
finansowana z funduszy strukturalnych;
12. Monitoring – nalezy okreslic wskazniki, które beda wykorzystywane do
monitorowania i oceny fizycznych postepów w realizacji projektu,
13. Rozwiazania w zakresie zarzadzania, monitorowania, kontroli i ewaluacji
– nalezy wyjasnic istniejace rozwiazania w zakresie monitorowania, kontroli
finansowej i oceny projektu oraz podac, czy w przypadku danego projektu
zastosowano jakies szczególne rozwiazania,
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14. Dzialania promujace – nalezy podac szczególy dzialan promujacych
przewidywanych w ramach projektu
15. Projekty ochrony srodowiska
Ponadto, w sklad wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójnosci wchodza
nastepujace zalaczniki standardowe:
Zalacznik I „Ocena Oddzialywania na Srodowisko”, w ramach którego nalezy
odpowiedziec na pytania dotyczace:
• Odpowiednich pozwolen i decyzji administracyjnych;
• Zastosowania Dyrektywy w sprawie Oceny Oddzialywania na Srodowisko
(Dyrektywa OOS)10
• Oceny wplywu na obszary objete siecia NATURA 2000;
Zalacznik II „Monitorowanie przetargów publicznych”, który w fazie realizacji
projektu powinien on byc okresowo aktualizowany i przekazywany do Komisji
Europejskiej;
Zalacznik III „Informacje szczególowe, których nalezy udzielic stosownie do
charakteru projektu”.

3.2. STUDIUM WYKONALNOSCI
Studium wykonalnosci ma na celu dostarczyc wszelkie dane niezbedne do podjecia
decyzji inwestyc yjnej, zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji finansujacej,
która oceny inwestycji dokonuje na jego podstawie. W zwiazku z tym studium
wykonalnosci obejmuje wszelkie aspekty techniczne, finansowo-ekonomiczne,
instytucjonalno-organizacyjne i uwarunkowania projektu inwestycyjnego zwiazane ze
srodowiskiem naturalnym.
Studium wykonalnosci stanowi kompendium wiedzy na temat projektu oraz
jego otoczenia i jest podstawa do przygotowania standardowego wniosku o
dofinansowanie z Funduszu Spójnosci.
Czesc finansowa studium okresla wielkosc nakladów inwestycyjnych, lacznie
z potrzebnym kapitalem obrotowym, koszty produkcji i sprzedazy oraz dochody ze
sprzedazy i stope zwrotu zainwestowanego kapitalu. Ostateczne szacunki nakladów
inwestycyjnych i kosztów produkcji oraz wynikajace z nich obliczenia finansowej i
10

Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych
przedsiewziec dla srodowiska (OJ.L.85.175.40) znowelizowana przez Dyrektywe Rady 97/11/EC z dnia 3 marca 1997 (OJ.L.
97.73.5). Pelny tekst tych dyrektyw jak równiez tekst skonsolidowany mozna znalezc pod adresem:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/eia/eia-legalcontext.htm
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ekonomicznej rentownosci projektu maja sens tylko wtedy, gdy zakres projektu
okreslony jest w sposób jednoznaczny i nie pominieto jakiegos waznego elementu
projektu i kosztów z nim zwiazanych.
Analiza studium wykonalnosci powinna dac odpowiedzi na nastepujace pytania:
1. Czy projekt jest wykonalny, tzn. czy nie istnieja ograniczenia natury
finansowej, technicznej, organizacyjnej, prawnej, rynkowej lub innej,
uniemozliwiajace realizacje projektu?
2. Czy sa przeslanki do uznania, ze projekt bedzie mial charakter trwaly, tzn. czy
dochody z prowadzonej dzialalnosci pozwola na pokrycie kosztów
eksploatacyjnych, a jesli nie to skad beda pochodzic srodki na zapewnienie
funkcjonowania projektu w fazie poinwestycyjnej?
3. Czy projekt jest racjonalny finansowo i spolecznie - czy poprzez realizacje
projektu powstanie wartosc dodana dla beneficjenta, jakie korzysci spoleczne
dla jednostki terytorialnej, w której realizowany jest projekt powstana na
skutek podjecia inwestycji i jaka bedzie ich wartosc?
4.
Szczególowe zakresy studiów wykonalnosci wymagane przez NFOSiGW dla
przedsiewziec inwestycyjnych w sektorze wodno-sciekowym oraz w sektorze
odpadów ubiegajacych sie o wsparcie z Funduszu Spójnosci;zostaly
przedstawione w Zalaczniku nr 3 (sa tez dostepne na stronie internetowej
www.nfosigw.gov.pl).

W sklad typowego studium wykonalnosci wchodza nastepujace elementy:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wnioskodawcy i promotorzy przedsiewziecia
Przedmiot studium
Streszczenie i wnioski
Otoczenie makroekonomiczne i trendy
Uwarunkowania spoleczno – ekonomiczne realizacji przedsiewziecia
Analiza popytu
Opis istniejacego systemu wodno - sciekowego
Informacje na temat funkcjonujacych/ ego przedsiebiorstw /a
Analiza opcji
Lokalizacja
Technologia
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•
•
•
•
•
•
•
•

Przygotowanie i realizacja inwestycji (planowanie budowy, plan
wdrozenia przedsiewziecia)
Koszty realizacji przedsiewziecia i inwestycji odtworzeniowych
Plan wdrozenia i funkcjonowania przedsiewziecia z uwzglednieniem
kosztów
Prognoza przychodów i kosztów w analizowanym okresie
Analiza finansowa
Finansowanie
Analiza kosztów i korzysci spoleczno-ekonomicznych
Analiza ryzyka

W ramach opracowania studium wykonalnosci nalezy przeprowadzic nastepujace
analizy:
OCENA OBECNEJ SYTUACJI I PRZEPROWADZENIE ANALIZY BRAKÓW/
POTRZEB
Dokonanie powyzszej analizy powinno polegac na ocenie istniejacego systemu pod
wzgledem zaspokojenia potrzeb w danym sektorze i jego zgodnosci z wymogami
prawa polskiego i UE. Rezultatem powinno byc okreslenie zakresu inwestycji,
których realizacja umozliwi osiagniecie standardów zgodnych z wymogami UE.

W ramach powyzszego nalezy przeanalizowac i opisac nastepujace elementy:
§

Otoczenie makroekonomiczne i trendy oraz uwarunkowania spolecznoekonomiczne realizacji przedsiewziecia

W ramach tego elementu nalezy w skrócie opisac otoczenie makroekonomiczne
przedsiewziecia na poziomie krajowym i lokalnym i zachodzace lub zakladane trendy
w gospodarce, które beda stanowic zalozenia na potrzeby prognoz i analiz (w
szczególnosci fina nsowych). Dodatkowo nalezy w skrócie przedstawic podstawowe
uwarunkowania prawne determinujace przygotowanie i realizacje przedsiewziecia
oraz eksploatacje wytworzonego w ramach przedsiewziecia majatku. Jednoczesnie
nalezy opisac w zarysie polityke i strategie w analizowanym sektorze i potwierdzic
zgodnosc przedsiewziecia z ta polityka.
§ Popyt
W ramach tego elementu nalezy w pierwszej kolejnosci przedstawic prognoze
demograficzna i prognoze makroekonomiczna dla obszaru objetego projektem.
Nastepnie, na podstawie danych historycznych, prognoz demograficznych
i makroekonomicznych, w celu przeprowadzenia analizy popytu, nalezy opracowac
prognozy popytu na uslugi.
§ Istniejacy system
W ramach tego elementu nalezy zdefiniowac zakres niezbednych inwestycji, którego
realizacja doprowadzi istniejacy system do zgodnosci z przepisami krajowymi i UE.
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W tym celu nalezy dokonac przegladu istniejacych rozwiazan instytucjonalnych i
infrastrukturalnych oraz przeprowadzic analize potrzeb/braków w zakresie nowych
inwestycji w swietle zobowiazan akcesyjnych Polski oraz wyników analizy popytu i
podazy.
Dodatkowo nalezy opracowac plan inwestycji odtworzeniowych po zakonczeniu
realizacji przedsiewziecia, niezbednych do utrzymania standardów uslug na
poziomie, jaki bedzie zapewniony w momencie i w wyniku zakonczenia
przedsiewziecia. Projekcja inwestycji odtworzeniowych powinna wynikac z analizy
struktury srodków trwalych, rzeczywistego lub planowanego technicznego zuzycia
tego majatku. Projekcja ta powinna byc dokonana w podziale na inwestycje
odtworzeniowe zwiazane z ulepszonym lub nowo powstalym majatkiem w wyniku
realizacji przedsiewziecia oraz inwestycje odtworzeniowe zwiazane z eksploatacja
majatku istniejacego i nieobjetego planem inwestycyjnym przedsiewziecia. Nalezy
uzasadnic koniecznosc i termin podjecia inwestycji odtworzeniowych.
DEFINIOWANIE ZAKRESU PRZEDSIEWZIECIA, PLANU INWESTYCYJNEGO
Celem powyzszego jest wskazanie najefektywniejszych ekonomicznie rozwiazan
technicznych
(technologia,
rozmieszczenie
przestrzenne)
umozliwiajacych
osiagniecie celów zalozonych przy formulowaniu zakresu niezbednych inwestycji. W
wyniku wskazania najlepszych rozwiazan umozliwiajacych realizacje zakresu
niezbednych inwestycji nalezy sformulowac plan inwestycyjny, a w szczególnosci
plan inwestycji przedsiewziecia wraz z kosztami, którego realizacja doprowadzi
system do zgodnosci z przepisami krajowymi i UE w momencie zakonczenia
przedsiewziecia.
Nalezy przeanalizowac i opisac ponizsze elementy:
§ Analize opcji
Analiza opcji powinna zawierac porównanie kilku róznych wariantów realizacyjnych
przedsiewziecia dla wykazania celowosci rozwiazan, jakie przyjeto za ostateczne.
Niezbedne, choc niewystarczajace, jest tu porównanie sytuacji „bez realizacji
projektu” (kiedy inwestycja zostaje zaniechana i system bedzie funkcjonowal w
dotychczasowej formie) z wariantem „z realizacja projektu”, w celu wykazania
koniecznosci podjecia kroków inwestycyjnych w swietle przyszlych wymagan
prawodawstwa polskiego i unijnego oraz ze wzgledu na zaspokojenie
prognozowanyc h potrzeb lokalnej spolecznosci. Przede wszystkim porównaniu
nalezy poddac alternatywne rozwiazania projektowe pod wzgledem osiagalnego
efektu ekologicznego, wysokosci niezbednych nakladów inwestycyjnych oraz
efektywnosci ekonomicznej.
Proponowane rozwiazania powinny byc wybrane na podstawie analizy efektywnosci
kosztowej. Analiza efektywnosci kosztowej powinna zakladac, ze warunkiem
krytycznym i wystarczajacym dla proponowanych rozwiazania jest osiagniecie
standardów zawartych we wlasciwych dyrektywach oraz prawie polskim. Nalezy
wykazac, ze opcja techniczna wybrana do osiagniecia standardów UE jest opcja
najbardziej efektywna kosztowo.
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§ Lokalizacje i Technologie
Nalezy opisac lokalizacje poszczególnych zadan objetych planem inwestycyjnym
uwzgledniajac dostepnosc terenów i infrastruktury niezbednych do realizacji i ich
koszty.
Równoczesnie nalezy dokonac opisu proponowanej technologii tak, aby zawieral on
kluczowe parametry techniczne jak przepustowosc, wydajnosc, energochlonnosc,
koszt jednostkowy itp.
§

Koszty realizacji planu inwestycyjnego

ANALIZA UWARUNKOWAN INSTYTUCJONALNYCH
Nalezy ocenic obecny system wlasnosci, eksploatacji i zarzadzania majatkiem oraz
zaproponowac strukture tego systemu po realizacji. Analiza ta obejmuje stan
majatkowy systemu oraz podmiotów zwiazanych z jego obsluga, jak równiez system
oplat z uwzglednieniem zasady „zanieczyszczajacy placi”. Analizowany system
powinien zapewnic przejrzysta strukture majatkowa i najefektywniejsza kosztowo
gospodarke na terenie objetym przedsiewzieciem. Nalezy okreslic przyszlego
beneficjenta srodków Funduszu Spójnosci i eksploatatora majatku wytworzonego w
ramach przedsiewziecia.
W tym celu nalezy przeprowadzic nastepujace analizy:
§

Analize funkcjonujacych/funkcjonujacego przedsiebiorstw/a wraz z
ocena sytuacji finansowej
Nalezy przeanalizowac stan wlasnosci systemu oraz podmiotów zwiazanych z
obsluga i eksploatacja odpowiednich obiektów, jak równiez system oplat. Nalezy
opisac i ocenic strukture instytucjonalna danego sektora uslug obowiazujaca na
terenie objetym projektem.
Ponadto nalezy ocenic i opisac przedsiebiorstwo/przedsiebiorstwa odpowiedzialne
za obsluge wlasciwego majatku wlacznie z jego/ich sytuacja finansowa.
§ Analize wdrozenia i funkcjonowania przedsiewziecia
W ramach tego dzialania nalezy ocenic i opisac przyszly uklad instytucjonalny w
zakresie danego sektora na terenie objetym projektem.
PLAN WDROZENIA I REALIZACJI
Celem powyzszego jest opracowanie planu realizacji inwestycji. Nalezy
zaproponowac podzial planu inwestycyjnego przedsiewziecia na kontrakty i
zaproponowac strukture odpowiedzialna za wdrazanie projektu.
ANALIZA FINANSOWA I ANALIZA SPOLECZNYCH KOSZTÓW I KORZYSCI
Celem powyzszego jest okreslenie efektywnosci finansowej i ekonomicznej
przedsiewziecia, okreslenie wrazliwosci przedsiewziecia na zmiane parametrów
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otoczenia makroekonomicznego oraz ustalenie struktury finansowania, a w
szczególnosci poziomu dofinansowania z Funduszu Spójnosci w celu zapewnienia
finansowej wykonalnosci dla realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Analiza
powinna zostac przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej „Guide
to Cost-Benefit Analysis of Investment Project - New Edition”.
Aby osiagnac powyzszy cel nalezy przeprowadzic nastepujace analizy:
§ Analize finansowa
Nalezy przeprowadzic analize finansowej efektywnosci przedsiewziecia, w oparciu o
metody dyskontowe (NPV, IRR), w celu oszacowania wymaganego poziomu dotacji.
Nastepnie wykorzystujac otrzymane wyniki nalezy dokonac analizy struktury
finansowania i zaproponowac strukture zapewniajaca wykonalnosc finansowa
przedsiewziecia.
§ Analize kosztów i korzysci
Nalezy przeprowadzic analize Kosztów i Korzysci przedsiewziecia, w oparciu
o metody dyskontowe (ENPV, EIRR), w celu oszacowania ekonomicznej
efektywnosci przedsiewziecia.
§ Analize ryzyka
Nalezy przeprowadzic analize wrazliwosci: nalezy okreslic kluczowe zmienne
znaczace dla finansowej sytuacji beneficjenta.
Szczególowe Wytyczne dla przygotowania przedsiewziec do Funduszu Spójnosci
(FS) w sektorze ochrony srodowiska w zakresie struktury instytucjonalnej,
ekologiczno-technicznym i analiz ekonomiczno-finansowych opracowane przez
NFOSiGW zostaly przedstawione w Zalaczniku nr 4 (czesc V – plyta CD).
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3.3. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
Dla przedsiewziec zglaszanych do dofinansowania ze srodków Funduszu Spójnosci
wymagane jest przeprowadzenie procedury oceny oddzialywania na srodowisko
zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska oraz
Rozporzadzeniem Rady Ministrów z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia
rodzajów przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz
szczególowych
kryteriów
zwiazanych
z
kwalifikowaniem
przedsiewziec
do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko, których zapisy sa zgodne z
wymaganiami Dyrektywy 85/337/EWG, zmienionej Dyrektywa 97/11/WE w sprawie
oceny oddzialywania na srodowisko.
Wymagania dotyczace zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na
srodowisko zostaly okreslone w art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska.

Do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci nalezy dolaczyc:
• streszczenie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko w
jezyku nietechnicznym wraz z dowodami przeprowadzonych konsultacji
spolecznych, jezeli dla danego przedsiewziecia wymagane jest sporzadzenie
raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko i postepowanie
zwiazane z ocena oddzialywania zostalo przeprowadzone
lub
•

informacje dotyczaca aspektów srodowiskowych realizacji inwestycji, w
ramach której wskazany zostanie harmonogram postepowania w ramach
procedury OOS, jezeli dla danego przedsiewziecia sporzadzenie raportu o
oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko jest wymagane lub moze byc
wymagane, a postepowanie zwiazane z ocena oddzialywania nie zostalo
przeprowadzone lub zakonczone

lub
•

informacje dotyczaca aspektów srodowiskowych realizacji inwestycji, do
której zalaczona zostanie opinia kompetentnych wladz ds. srodowiska o
braku koniecznosci sporzadzenia raportu, jezeli dane zadanie jest objete
aneksem II Dyrektywy 85/337/EWG, zmienionej Dyrektywa 97/11/WE,
a wg kompetentnych polskich wladz ds. srodowiska sporzadzenie raportu
o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko nie jest konieczne.
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4. KOSZTY KWALIFIKOWANE
4.1. ZASADY KWALIFIKOWANIA
4.1.1. Podmiot dokonujacy wydatków kwalifikowanych
W odniesieniu do projektów dofinansowywanych ze srodków Funduszu Spójnosci
„podmiotem odpowiedzialnym za realizacje” (ang. body responsible for
implementation) jest publiczny lub prywatny podmiot odpowiedzialny za
przeprowadzenie przetargów. Podmiot ten zostanie okreslony we wniosku o
dofinansowanie z Funduszu Spójnosci i wskazany w decyzji Komisji. Tylko podmiot
odpowiedzialny za realizacje moze dokonac wydatków kwalifikowanych. W
rozumieniu ustawy o Narodowym Planie Rozwoju11 podmiotem odpowiedzialnym za
realizacje jest beneficjent Funduszu Spójnosci.
Zgodnie z art. 5 rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 16/2003/WE podmiot ten moze
przekazac (ang. delegate) realizacje projektu innemu podmiotowi, który równiez
moze ponosic wydatki kwalifikowane. W takim przypadku Instytucja Zarzadzajaca
jest zobowiazana przedstawic Komisji Europejskiej informacje o delegacji (sposobie
przekazania ww. obowiazków; np. w drodze umowy) oraz przekazac Komisji kopie
odpowiednich dokumentów w tej sprawie. Szczególowa procedura przeprowadzania
delegacji zostala okreslona w pkt 5.3.III Ogólnego Podrecznika Zarzadzania i Kontroli
Funduszu Spójnosci (dostepny na stronie internetowej http://www.cios.gov.pl oraz
http://funduszspojnosci.gov.pl.)
4.1.2. Okres kwalifikowalnosci wydatków
Data stanowiaca poczatek okresu kwalifikowania kosztów jest dzien, w którym
Komisja Europejska otrzymala wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci
zawierajacy informacje wymagane w art. 10 ust. 4 rozporzadzenia Rady (WE) Nr
1164/94/EWG. Wydatek poniesiony przed ta data nie jest wydatkiem
kwalifikowanym.
Koncowa data (dzien) kwalifikowania wydatków zostaje okreslona dla kazdego
projektu oddzielnie i odnosi sie do platnosci dokonywanych przez podmiot
odpowiedzialny za realizacje. Wydatek poniesiony po tej dacie nie jest wydatkiem
kwalifikowanym.
Decyzja Komisji Europejskiej okresla date rozpoczecia i date zakonczenia okresu
kwalifikowania wydatków. Komisja Europejska moze zmienic ten ostatni termin na
pisemny wniosek Instytucji Zarzadzajacej, pod warunkiem wystapienia o
przedluzenie przed koncem tego terminu.

11

Dz. U. 2004 nr 116 poz. 1206
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Jezeli Instytucja Zarzadzajaca (Ministerstw Gospodarki i Pracy) zwróci sie do Komisji
Europejskiej z wnioskiem o zasadnicza zmiane projektu, wydatki wiazace sie z
nowym dodatkowym lub rozszerzonym zakresem projektu beda sie kwalifikowac od
dnia, w którym Komisja Europejska otrzyma wniosek o zmiane decyzji Komisji.
Komisja Europejska poinformuje Ministerstwo Gospodarki i Pracy o dacie, w której
otrzymala kompletny wniosek o zmiane projektu. Zgodnie z obowiazujacymi
procedurami Ministerstwo Gospodarki i Pracy przekaze informacje o otrzymaniu
przez KE kompletnego wniosku do Ministerstwa Srodowiska oraz Ministerstwa
Finansów oraz do wiadomosci NFOSiGW oraz POZR.
W przypadku pozostalych zmian wydatki beda kwalifikowane od daty zatwierdzenia
przez Komisje wniosku o zmiane projektu.
Poczatek okresu kwalifikowalnosci wydatku zwiazanego z nowym dodatkowym lub
rozszerzonym zakresem projektu zostanie okreslony w Decyzji Komisji
zatwierdzajacej modyfikacje. Wydatek poniesiony przed ta data nie jest wydatkiem
kwalifikowanym.
4.1.3. Wdrazanie projektu i okres jego realizacji
Wdrazanie projektu obejmuje wszystkie jego etapy, od wstepnego planowania
(lacznie z analiza rozwiazan alternatywnych) do zakonczenia zatwierdzonego
projektu, wlaczajac odpowiednie dzialania upowszechniajace.
Decyzja Komisji moze odnosic sie do jednego lub kilku wyzej wymienionych etapów
projektu.
Pod pojeciem okresu realizacji projektu rozumie sie okres niezbedny do ukonczenia
wyzej wymienionych etapów projektu, az do osiagniecia momentu, w którym projekt
staje sie calkowicie gotowy do eksploatacji oraz w którym osiagniete zostaly fizyczne
cele okreslone w Decyzji Komisji.
4.1.4. Zakonczone projekty
Wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójnosci w odniesieniu do projektu
fizycznie zakonczonego z data zlozenia wniosku, nie moze byc uznany za
kwalifikowany.

4.1.5. Zasada przejrzystosci i dokumentowania wydatków kwalifikowanych
Wszystkie koszty kwalifikowane poniesione przez podmiot odpowiedzialny za
realizacje musza byc oparte na prawnie wiazacych umowach lub porozumieniach
i/lub dokumentach.
W zwiazku z powyzszym, niezbedne jest przedstawienie nalezytej dokumentacji
potwierdzajacej ponoszenie wydatków. Przez okres trzech lat od wyplacenia przez
KE salda koncowego, wszelkie dokumenty zwiazane z wydatkami i kontrolami w
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zakresie projektów wspólfinansowanych z Funduszu Spójnosci powinny byc
przechowywane.
Posiadacze koncesji i zezwolen, którym przekazano realizacje projektu, podlegaja
tym samym wymaganiom odnosnie kontroli i monitorowania jak podmioty
odpowiedzialne za jego realizacje.
4.1.6. Wydatek faktycznie poniesiony
Aby dany wydatek zostal zrefundowany w ramach Funduszu Spójnosci musi zostac
faktycznie poniesiony w czasie trwania okresu jego kwalifikowalnosci i musi byc
bezposrednio zwiazany z projektem.
Wydatek musi wiazac sie z platnosciami certyfikowanymi przez Instytucje Platnicza
(przy uwzglednieniu postanowien art. 8 ust. 2 lit. b Rozporzadzenia Komisji
1386/2002/WE) musi byc poparty potwierdzonymi fakturami lub dokumentami
ksiegowymi o równowaznej wartosci dowodowej.
„Dokument ksiegowy o równowaznej wartosci dowodowej” oznacza kazdy dokument
przedstawiony przez podmiot odpowiedzialny za realizacje, w celu potwierdzenia, ze
zapis ksiegowy podaje prawdziwy i rzetelny obraz transakcji faktycznie zawartych,
zgodnie ze standardami, obowiazujacymi w ksiegowosci.
W przypadku umowy przenoszacej obowiazki zwiazane z realizacja, dokumentem
ksiegowym o równowaznej wartosci dowodowej bedzie certyfikacja dokonana przez
Instytucje Platnicza.
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4.2. SZCZEGÓLOWE ZASADY KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW
OKRESLONE ROZPORZADZENIEM 16/2003/WE
Kategorie wydatków kwalifikowanych sa nastepujace:
•

planowanie i projektowanie;

•

zakup terenu;

•

przygotowanie terenu budowy;

•

budowa;

•

sprzet;

•

zarzadzanie projektem;

•

wydatki na dzialania upowszechniajace i informacyjne realizowane
zgodnie z Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 621/2004

Wydatki zwiazane z planowaniem i projektowaniem przedsiewziec
Wydatki zwiazane z planowaniem, ekspertyzami i projektowaniem kwalifikuja sie do
pomocy pod warunkiem, ze wydatki te sa bezposrednio zwiazane z jednym lub
wiecej projektami i wyraznie zatwierdzone Decyzja Komisji (art.13 Rozporzadzenia
16/2003/WE).
Jezeli kilka projektów jest objetych pojedynczym kontraktem na roboty lub jesli
podmiot odpowiedzialny za realizacje prowadzi dzialalnosc na wlasny rachunek,
koszty musza byc podzielone poprzez przejrzysty i oddzielny system rozliczania
projektu, oparty na dokumentach ksiegowych albo dokumentach o równowaznej
wartosci dowodowej.
Zakup terenu i prawa dostepu
Wydatki zwiazane z zakupem terenu nie zabudowanego bede kwalifikowane po
spelnieniu lacznie nastepujacych warunków:
•

zakup terenu musi byc niezbedny do wdrazania projektu;

•

zakup terenu nie przekracza 10% wydatków przyznanych projektowi, z wyjatkiem
przypadków nalezycie uzasadnionych przez podmiot odpowiedzialny za
realizacje;

•

uzyskano swiadectwo od niezaleznego uprawnionego rzeczoznawcy lub
odpowiednio upowaznionego urzedu potwierdzajace, ze cena zakupu nie
przekracza wartosci rynkowej;

•

zapewniono zgodnosc z przepisami prawa krajowego ustanowionymi dla
zapobiegania spekulacji.

•

teren po zakonczeniu projektu nie bedzie uzytkowany w lesnictwie lub rolnictwie,
o ile nie okreslono tego w inny sposób w Decyzji Komisji.
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Zakup terenu, na którym znajduja sie istniejace udogodnienia, moze byc wydatkiem
kwalifikowanym jesli jest szczególowo uzasadniony i zatwierdzony w Decyzji Komisji.
Zakup terenu bedacego juz wlasnoscia podmiotu odpowiedzialnego za realizacje ani
zakup terenu stanowiacego wlasnosc publiczna nie bedzie wydatkiem
kwalifikowanym.
W przypadkach wywlaszczenia stosuje sie art. 16, 17 i 18 Rozporzadzenia
16/2003/WE. Okreslone oplaty zwiazane z wywlaszczeniem, takie jak wycena
eksperta, pomoc prawna i tymczasowa umowa dzierzawy przedmiotowego terenu sa
wydatkami kwalifikowanymi.
Wydatki zwiazane z uzyskaniem prawa dostepu do terenu budowy podczas
wdrazania beda kwalifikowane, jezeli beda niezbedne do wdrazania projektu i
wyraznie zatwierdzone Decyzja Komisji.

Zakup budynków, przygotowanie terenu i budowa
Zakup nieruchomosci
Koszt zakupu nieruchomosci w rozumieniu budynków juz wybudowanych i terenu, na
którym sa wybudowane, moze byc kwalifikowany tylko wtedy, gdy sa to
nieruchomosci dostosowane do szczególnych potrzeb eksploatacyjnych projektu,
biorac pod uwage, iz:
•

•

•

Otrzymano dokument od niezaleznego, uprawnionego rzeczoznawcy lub
wlasciwego urzedu potwierdzajacy, ze cena zakupu nie przekracza wartosci
rynkowej. Dokument ten bedzie potwierdzal, iz budynek odpowiada normom
krajowym lub wyszczególni kwestie, które nie odpowiadaja tym normom oraz w
jaki sposób podmiot odpowiedzialny za realizacje zamierza je skorygowac.
W przeciagu ostatnich 10 lat budynek nie uzyskal dofinansowania ze srodków
krajowych ani wspólnotowych, które spowodowalyby nakladanie sie wydatku, gdy
fundusze strukturalne czesciowo finansuja zakup lub gdy Fundusz Spójnosci
finansuje inny projekt.
Nieruchomosci beda wykorzystywane przez okres oraz do celów, okreslonych w
Decyzji Komisji.

Koszt nieruchomosci bedacej juz wlasnoscia podmiotu odpowiedzialnego za
realizacje projektu i zakup nieruchomosci bedacej juz wlasnoscia administracji
publicznej nie bedzie kwalifikowany.
Przygotowanie terenu
Wydatki na przygotowanie terenu i budowe, niezbedne do wdrazania projektu beda
kwalifikowane.
Jezeli podmiot odpowiedzialny za realizacje podejmuje prace zwiazane z
przygotowaniem terenu, czy prace budowlane, albo ich czesc, na wlasny rachunek,
koszty musza byc przyporzadkowane poprzez przejrzysty i oddzielny system
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rozliczania projektu, oparty na dokumentach ksiegowych lub dokumentach o
równowaznej wartosci dowodowej.
Jesli w tego typu prace zaangazowani sa pracownicy administracji publicznej stosuje
sie postanowienia art. 15 Rozporzadzenia 16/2003/WE.
Koszty kwalifikowane beda zawierac tylko koszty faktycznie poniesione, zwiazane
bezposrednio z projektem. Koszty kwalifikowane moga zawierac jedna lub wiecej z
nastepujacych kategorii:
•
•
•
•

koszty zwiazane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia brutto);
oplaty zwiazane z uzyciem srodków trwalego wyposazenia w trakcie budowy;
koszty materialów i innych produktów uzytych do wdrozenia projektu;
koszty administracyjne i inne koszty, jesli sa szczególowo uzasadnione; koszty
te musza byc prawidlowo przyporzadkowane zgodnie z ogólnie przyjetymi
standardami rachunkowosci.

Nie mozna naliczac kosztów administracyjnych, jesli podmiotem odpowiedzialnym za
realizacje projektu jest podmiot administracji publicznej.
Zakup, wynajem (leasing) sprzetu i wartosci niematerialne i prawne

Srodki trwale stanowiace czesc wydatków inwestycyjnych
Wydatek na zakup lub budowe instalacji i wyposazenia trwale zwiazanego oraz
stanowiacych trwaly element w projekcie bedzie wydatkiem kwalifikowanym pod
warunkiem, ze wyposazenie to jest wlaczone w rejestr srodków trwalych podmiotu
odpowiedzialnego za realizacje oraz wydatek ten jest traktowany jako wydatek
inwestycyjny zgodnie z zasadami stosowanymi w rachunkowosci.
Z zastrzezeniem art. 33 Rozporzadzenia 16/2003/WE, wydatki zwiazane z
wynajmem (leasingiem) wyposazenia, o którym mowa wyzej beda traktowane jako
czesc kosztów operacyjnych i nie beda kwalifikowane.
Zakup wartosci niematerialnych i prawnych
Wydatki zwiazane z zakupem i korzystaniem z wartosci niematerialnych i prawnych,
takich jak patenty beda kwalifikowane, jesli wartosci te sa konieczne dla wdrozenia
projektu.
Srodki trwale uzyte dla wdrozenia projektu
Jesli podmiot odpowiedzialny za realizacje przeprowadzi na wlasny rachunek
wszystkie lub czesc prac dotyczacych przygotowania terenu lub budowy, wydatki na
zakup lub produkcje srodka trwalego wyposazenia uzytego w czasie fazy wdrozenia
projektu nie sa kwalifikowane. Dotyczy to zarówno ciezkich maszyn budowlanych, jak
i biurowego sprzetu oraz innego typu wyposazenia.
Wydatki na srodki trwale zakupione lub wyprodukowane w celu wdrozenia projektu
moga byc uznane za kwalifikowane, jesli po uzyciu nie posiadaja ekonomicznej
wartosci lub sa zlomowane oraz jesli Decyzja Komisji zawiera szczególne
postanowienia w tym zakresie.
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Srodki trwale uzyte do celów administracyjnych zwiazane z wdrazaniem
projektu
Wydatek na zakup i wynajem (leasing) srodków trwalego wyposazenia uzytych
do celów administracyjnych nie bedzie kwalifikowany.
Z zastrzezeniem art. 30 i 33, wydatek na zakup i leasing (wynajem)
wyposazenia uzytego przez administracje publiczna do celów monitorowania i
nadzoru nie bedzie kwalifikowany.
Koszty ponoszone w zarzadzaniu, wdrazaniu, monitorowaniu i kontroli projektu
Wydatki ogólne i administracyjne podmiotu odpowiedzialnego za realizacje nie beda
kwalifikowane.
Wydatki poniesione przez administracje publiczna przy zarzadzaniu, wdrazaniu,
monitorowaniu i kontroli projektu lub wszystkich projektów, w szczególnosci
wynagrodzenia stale zatrudnionych urzedników administracji centralnej lub lokalnej
nie beda kwalifikowane.
Jesli wdrozenie projektu zostalo zlecone podwykonawcom, tylko nalezycie
uzasadnione wydatki zwiazane z finansowym i materialnym monitorowaniem,
audytami i kontrolami na miejscu projektu beda kwalifikowane.
W kontekscie wykonywania horyzontalnych obowiazków zarzadzania, wdrazania,
monitorowania i kontroli, niezbedne i nalezycie uzasadnione wydatki zwiazane z
podwykonawstwem beda kwalifikowane, do wysokosci ustalonej w art. 7 ust. 4
rozporzadzenia nr 1164/94/WE.

Oplaty finansowe i inne oraz wydatki na obsluge prawna
Odsetki od dlugu, oplaty za uslugi finansowe, koszty wymiany walut i inne czysto
finansowe koszty nie beda kwalifikowane.
Koszty na obsluge prawna, grzywny, kary finansowe i wydatki na sprawy sadowe nie
beda kwalifikowane z wyjatkiem przewidzianym w art. 7 rozporzadzenia nr
1831/94/WE12,
Wydatki zwiazane z prowadzeniem rachunkowosci i audytem beda kwalifikowane,
jesli sa bezposrednio zwiazane z realizacja projektu, sa niezbedne dla jego
przygotowania lub wdrozenia i wiaza sie z wymaganiami administracyjnymi lub
ustawowymi.
Z zastrzezeniem art. 29 rozporzadzenia 16/2003/WE, koszt technik finansowania,
12

Dz.Urz. L 191 z 27.07.1994, str. 9
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które nie oznaczaja natychmiastowego zakupu wyposazenia, takich jak leasing,
moga byc uznane za kwalifikowane, jesli sa uzasadnione i zatwierdzone Decyzja
Komisji, i pod warunkiem, ze przeniesienie wlasnosci na podmiot odpowiedzialny za
realizacje ma miejsce przed dokonaniem platnosci koncowej.
Wydatki zwiazane z kosztami obslugi prawnej, oplatami notarialnymi oraz kosztami
specjalistycznych porad technicznych lub finansowych beda kwalifikowane, jesli
zwiazane sa bezposrednio z eksploatacja projektu i jesli sa niezbedne dla jego
przygotowania lub wdrazania.
Inne typy wydatków

Wydatki operacyjne i koszty biezace dofinansowywanego projektu
Koszty operacyjne projektu lub grupy projektów nie beda kwalifikowane. W drodze
odstepstwa od powyzszej zasady, szkolenie personelu obslugujacego i testowanie
projektu i jego wyposazenia moze byc uwazane za wydatek kwalifikowany, w
odniesieniu do kazdego niezbednego okresu okreslonego w Decyzji Komisji.
Dzialania upowszechniajace i informacyjne
Wydatki na dzialania upowszechniajace i informacyjne realizowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 621/2004 beda kwalifikowane.
Parkingi
Fundusz Spójnosci nie dofinansowuje budowy parkingów samochodowych w
pomieszczeniach zamknietych oraz parkingów zewnetrznych, chyba ze sa one
niezbedne i wyraznie zatwierdzone Decyzja Komisji.
Zakup uzywanego sprzetu
Koszt zakupu uzywanego wyposazenia bedzie kwalifikowany pod nastepujacymi
trzema warunkami, chyba ze przepisy krajowe przewiduja stosowanie bardziej
restrykcyjnych zasad:
a)

b)

c)

sprzedawca wyposazenia musi dostarczyc oswiadczenie stwierdzajace
pochodzenie tego wyposazenia i potwierdzajace, ze w przeciagu poprzednich
siedmiu lat wyposazenie to nie bylo nabyte z udziale m dotacji krajowych lub
wspólnotowych;
cena wyposazenia nie moze przekraczac jego wartosci rynkowej i musi byc
nizsza od kosztu podobnego, ale nowego wyposazenia;
wyposazenie posiada cechy wymagane dla eksploatacji projektu i jest zgodne z
obowiazujacymi przepisami.

Prace podwykonawcze
O ile przepisy prawa krajowego nie przewiduja bardziej restrykcyjnych zasad,
wydatki odnoszace sie do nastepujacych prac podwykonawczych nie beda
kwalifikowane:
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a)

zlecanie podwykonawcom, które powoduje wzrost kosztów wdrozenia projektu
bez zadnej dodatkowej wymiernej korzysci;

b)

kontrakty na prace podwykonawcze zawarte z posrednikami, badz
konsultantami, dla których platnosc jest okreslona jako procent calkowitego
kosztu, chyba ze taka platnosc jest uzasadniona prze z podmiot odpowiedzialny
za wdrazanie, poprzez odniesienie do rzeczywistej wartosci nakladów lub
dostarczonych uslug.

Wszyscy podwykonawcy musza zapewnic udostepnienie instytucjom uprawnionym
do audytu i kontroli wszystkich niezbednych informacji dotyczacych prowadzonych
przez nich prac podwykonawczych.

Podatek od towarów i uslug oraz inne podatki
Podatek od towarów i uslug (VAT)
Podatek od towarów i uslug (VAT) bedzie wydatkiem kwalifikowanym tylko wtedy,
gdy jest rzeczywiscie i ostatecznie poniesiony przez podmiot odpowiedzialny za
realizacje. VAT odzyskiwalny w jakikolwiek sposób nie bedzie uwazany za
kwalifikowany, nawet jesli nie zostal faktycznie odzyskany przez podmiot
odpowiedzialny za realizacje lub przez beneficjenta Funduszu Spójnosci. Jesli
beneficjent Funduszu Spójnosci podlega systemowi ryczaltowemu na mocy tytulu
XIV dyrektywy 77/388/EWG 13, zaplacony VAT bedzie uznany za odzyskiwalny. W
zadnym wypadku dofinansowanie Wspólnoty nie moze przekroczyc calkowitych
wydatków kwalifikowanych z wylaczeniem VAT (art. 12 rozporzadzenia Komisji (WE)
Nr 16/2003/WE).
Inne podatki i oplaty
Inne obciazenia, podatki lub oplaty, w szczególnosci podatki bezposrednie i skladki
na ubezpieczenie spoleczne naliczana od pensji oraz wynagrodzen, powstajace z
czesciowego dofinansowania przez Wspólnote stanowic beda wydatek kwalifikowany
tylko wtedy, jesli zostal rzeczywiscie i ostatecznie poniesiony przez podmiot
odpowiedzialny za realizacje (art.12 rozporzadzenia 16/2003/WE).

13

Dz. Urz. L 145 z 13.06.1977.
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5. OCENA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU
SPÓJNOSCI PRZEZ NFOSIGW, MINISTERSTWO SRODOWISKA
ORAZ MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY
NFOSiGW dokonuje oceny przedsiewziecia na podstawie: dokumentacji
przedsiewziecia przygotowanej i dostarczonej przez Wnioskodawce , Raportu Oceny
Przedsiewziecia przygotowanego przez koordynatora w WFOSiGW oraz wyników
prac Konsultantów Pomocy Technicznej. NFOSiGW ocenia przedsiewziecie pod
wzgledem:
•

wykonalnosci technicznej, ekonomicznej i finansowej przedsiewziecia;

•

przygotowania
koncowego;

•

kompletnosci dokumentów przedlozonych przez beneficjentów
koncowych niezbednych do przygotowania wniosku o dofinansowanie i
podjecia decyzji o finansowaniu ze srodków Funduszu Spójnosci,
sporzadzonych w sposób wymagany przez Komisje Europejska.

przedsiewziecia

do

realizacji

przez

beneficjenta

Dokumentacja przedsiewziecia jest opiniowana przez pracowników departamentów
merytorycznych NFOSiGW. Po uzyskaniu ostatecznej opinii sporzadzana jest
ostateczna wersja Raportu Oceny Projektu (koncowy ROP) oraz wniosek do Zarzadu
NFOSiGW w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedsiewziecia i wyrazenia zgody
na przygotowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci i jego
przekazanie do Ministerstwa Srodowiska.
Po pozytywnej decyzji Zarzadu NFOSiGW, NFOSiGW zwraca sie z prosba do
WFOSiGW o przygotowanie Wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu
Spójnosci. Gotowy Wniosek jest przekazywany do NFOSiGW, gdzie podlega
weryfikacji.
Koordynator w NFOSiGW weryfikuje Wniosek sprawdzajac:
•
•
•

kompletnosc Wniosku i niezbednych zalaczników,
poprawnosc wypelnienia formularzy,
zgodnosc danych we Wniosku z dokumentacja przedsiewziecia.

Po dokonaniu weryfikacji Wnioskodawca przygotowuje, a nastepnie przekazuje do
NFOSiGW podpisany Wniosek w wymaganej ilosci egzemplarzy.
NFOSiGW przekazuje do Ministerstwa Srodowiska gotowe Wnioski wraz
z kompletem wymaganych zalaczników. NFOSiGW przekazuje 4 egzemplarze
Wniosku w wersji polskiej oraz 4 egzemplarze Wniosku w wersji angielskiej wraz
z wersjami elektronicznymi na CD-ROM. Do kazdego kompletu Wniosku w jezyk u
polskim Wnioskodawca jest zobowiazany do dolaczenia Oswiadczenia o kwalifikacji
VAT oraz Oswiadczenia o zapewnieniu wspólfinansowania projektu w formatach
98
Ministerstwo Srodowiska, Departament Integracji Europejskiej

okreslonych w Wytycznych dla Instytucji Posredniczacych w Zarzadzaniu
dotyczacych podstawowych wymogów do programowania i przygotowania projektów
do Funduszu Spójnosci w okresie programowania 2004 –2006 (dostepne na stronie
internetowej http://www.funduszspojnosci.gov.pl).
Powyzsze oswiadczenia stanowia podstawe dla sporzadzenia na poziomie SUZ
Oswiadczenia
o kwalifikacji
VAT
oraz
Oswiadczenia
o
zapewnieniu
wspólfinansowania projektu, które w formatach okreslonych w Wytycznych dla
Instytucji Posredniczacych wZarzadzaniu dotyczacych podstawowych wymogów do
programowania i przygotowania projektów do Funduszu Spójnosci w okresie
programowania 2004 –2006, SUZ jest zobowiazany przekazac do Ministerstwa
Gospodarki i Pracy.
Wszystkie Wnioski o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci, które zostaly
przekazane do Ministerstwa Srodowiska podlegaja weryfikacji merytorycznej
przeprowadzanej przez pracowników Wydzialu Przygotowania Projektów w
Departamencie Integracji Europejskiej. Weryfikacja merytoryczna jest dokonywana w
oparciu o Liste sprawdzajaca Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci
(Zalacznik nr 5), dostepna równiez na stronie internetowej http://www.cios.gov.pl.
W przypadku stwierdzenia bledów badz braków we Wniosku Ministerstwo
Srodowiska wystepuje z prosba do NFOSiGW o przekazanie wyjasnien lub
dokonanie poprawek badz uzupelnien. NFOSiGW jest zobowiazany do przekazania
odpowiedzi oraz poprawionej wersji Wniosku w terminie 5 dni roboczych od daty
otrzymania pisma. Po otrzymaniu poprawionej wersji Wniosku pracownik Wydzialu
Przygotowania Projektów ponownie weryfikuje Wniosek (czy wszystkie zgloszone
uwagi zostaly uwzglednione) i uzupelnia Komentarz w liscie sprawdzajacej.
W przypadku pozytywnej weryfikacji Wniosek jest przedstawiany do zatwierdzenia
przez Sektorowego Urzednika Zatwierdzajacego (Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Srodowiska). Po zatwierdzeniu Wniosku przez SUZ, jest on przekazywany do
Minstetrstwa Gospodarki i Pracy (Instytucji Zarzadzajacej). Do Ministerstwa
Gospodarki i Pracy przekazywane sa 3 egzemplarze Wniosku w jezyku polskim oraz
3 egzemplarze Wniosku w jezyku angielskim (takze w wersji elektronicznej):
•
1 egzemplarz dla KE (wersja papierowa oraz elektroniczna) w obu
wersjach jezykowych,
•
1 egzemplarz dla Ministerstwa Finansów (wersja papierowa oraz
elektroniczna) w obu wersjach jezykowych,
•
1 egzemplarz dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy (wersja papierowa
oraz elektroniczna) w obu wersjach jezykowych.
Dodatkowo do kazdego kompletu Wniosku dolaczane jest Oswiadczenie
o kwalifikacji VAT oraz Oswiadczenie o zapewnieniu wspólfinansowania projektu
skladane przez SUZ w formatach okreslonych w Wytycznych dla Instytucji
Posredniczacych w Zarzadzaniu dotyczacych podstawowych wymogów do
programowania i przygotowania projektów do Funduszu Spójnosci w okresie
programowania 2004 –2006.
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W Ministerstwie Gospodarki i Pracy dokonywana jest dalsza weryfikacja
merytoryczna Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci. W procesie oceny
Wniosków przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy moga pojawic sie dalsze pytania
dotyczace informacji zawartych we Wnioskach oraz prosby o dokonanie poprawek i
uzupelnien. Uwagi i pytania postawione przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy sa
przekazywane do Ministerstwa Srodowiska. W przypadku gdy wszystkie informacje
niezbedne do udzielenia odpowiedzi sa dostepne w Ministerstwie Srodowiska,
pracownik Wydzialu Przygotowania Projektów przygotowuje odpowiedz, która jest
przekazywana do Ministerstwa Gospodarki i Pracy. W przypadku braku informacji
niezbednych do udzielenia odpowiedzi, Ministerstwo Srodowiska zwraca sie z prosba
do NFOSiGW o przygotowanie i przekazanie odpowiednich informacji wyjasniajacych
badz poprawionej wersji Wniosku. NFOSiGW jest zobowiazany do udzielenia
wyjasnien badz przygotowania poprawionej wersji Wniosku w terminie 5 dni
roboczych od daty przekazania droga elektroniczna prosby o przygotowanie
wyjasnien. Po otrzymaniu odpowiedzi, wyjasnienia badz poprawiona wersja Wniosku
jest przekazywana do Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

W przypadku pozytywnej weryfikacji Ministerstwo Gospodarki i Pracy
przekazuje 1 egzemplarz Wniosku (w wersji papierowej oraz elektronicznej) w
obu wersjach jezykowych do Komisji Europejskiej
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6. OCENA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU
SPÓJNOSCI PRZEZ KOMISJE EUROPEJSKA
W Komisji Europejskiej Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci podlega
procedurze oceny oraz konsultacji wewnetrznych pomiedzy poszczególnymi
Dyrekcjami Generalnymi. W procesie oceny Wniosków o dofinansowanie z Funduszu
Spójnosci moga pojawic sie równiez niejasnosci oraz pytania dotyczace informacji
zawartych we Wnioskach postawione przez Komisje Europejska. Uwagi i pytania
postawione przez Komisje Europejska
sa przekazywane do Ministerstwa
Gospodarki i Pracy, które przekazuje je nastepnie do Ministerstwa Srodowiska oraz
do wiadomosci NFOSiGW. Odpowiedz dla Komisji Europejskiej jest przygotowywana
przy wspólpracy z NFOSiGW oraz Wnioskodawca. W przypadku gdy wszystkie
informacje niezbedne do udzielenia odpowiedzi sa dostepne w Ministerstwie
Srodowiska, Ministerstwo Srodowiska przygotowuje odpowiedz, która przekazuje do
Ministerstwa Gospodarki i Pracy z prosba o jej przekazanie do Komisji Europejskiej.
W przypadku braku informacji niezbednych do udzielenia odpowiedzi, Ministerstwo
Srodowiska zwraca sie z prosba do NFOSiGW o przygotowanie i przekazanie
odpowiednich informacji wyjasniajacych badz poprawionej wersji Wniosku.
NFOSiGW jest zobowiazany do udzielenia wyjasnien badz przygotowania
poprawionej wersji Wniosku w terminie 5 dni roboczych od daty przekaza nia droga
elektroniczna prosby o przygotowanie wyjasnien. Po otrzymaniu odpowiedzi,
wyjasnienia badz poprawiona wersja Wniosku jest przekazywana do Ministerstwa
Gospodarki i Pracy z prosba o przekazanie do KE.
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7. DECYZJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
7.1. ZATWIERDZENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU
SPÓJNOSCI
Wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Spójnosci sa przekazywane do
Komisji Europejskiej przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy.
Komisja Europejska jest ostatecznym organem zatwierdzajacym przyznanie
poszczególnym projektom srodków finansowych z Funduszu Spójnosci.

Wynika to z Rozporzadzenia Rady nr 1164/1994/WE ustanawiajacego Fundusz
Spójnosci oraz Rozporzadzenia Komisji nr 1386/2002 opisujacego szczególowo
system zarzadzania i kontroli pomocy przyznawanej z Funduszu Spójnosci.
Kompletny Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci zostaje zarejestrowany
przez Komisje Europejska. Od tego momentu rozpoczyna sie okres kwalifikowalnosci
wydatków dla projektu do dofinansowania przez Fundusz Spójnosci. Z chwila
wyslania Wniosku podstawowe informacje o projekcie sa umieszczane w Systemie
Informatycznym Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i
Funduszu Spójnosci (SIMIK).
Rejestracja kompletnego Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci
rozpoczyna okres jego weryfikacji i oceny, który trwa maksymalnie do 3 miesiecy.
Komisja Europejska zatwierdza projekty przede wszystkim w oparciu o ich zgodnosc
z artykulem 10 Rozporzadzenia Rady nr 1164/1994/WE, w którym przedstawione
zostaly ogólne kryteria i informacje,
jakie powinien zawierac Wniosek o
dofinansowanie z Funduszu Spójnosci. Wszystkie Wnioski o dofinansowanie z
Funduszu Spójnosci musza spelniac nastepujace kryteria:
•
•
•
•
•

sredniookresowe korzysci gospodarcze i spoleczne projektów, które
powinny byc proporcjonalne do zaangazowanych zródel; ocena
powinna byc sporzadzona w swietle analizy kosztów i korzysci,
zgodnosc projektu z priorytetami ustalonymi przez panstwo
czlonkowskie korzystajace z pomocy;
zgodnosc projektu z politykami wspólnotowymi oraz z innymi
strukturalnymi dzialaniami Wspólnoty,
wklad jaki moze wniesc projekt we wprowadzanie polityk
wspólnotowych w zakresie ochrony srodowiska lacznie z zasada
„zanieczyszczajacy placi” i sieci transeuropejskich,
ustalenia odpowiedniej równowagi miedzy ochrone srodowiska i
infrastrukture transportowa.

Powyzsze kryteria maja na celu zagwarantowanie wysokiej jakosci projektów.
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7.2.
LISTY
SPRAWDZAJACE
DLA
PROJEKTÓW
INFRASTRUKTURALNYCH KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Projekty z zakresu ochrony srodowiska sa weryfikowane w Komisji Europejskiej za
pomoca list sprawdzajacych, które odwoluja sie m.in. do nastepujacych aktów
prawnych UE:
1. Dyrektywa 91/271/EWG, nowelizowana dyrektywa 98/15/WE, dotyczaca
oczyszczania scieków komunalnych
2. Dyrektywa 98/83/WE dotyczaca wskazników jakosci wody pitnej.
3. Dyrektywa 80/778/EWG o wodzie pitnej;
4. Dyrektywa
75/440/EWG
dotyczaca
wymaganej
jakosci
wód
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody do picia;
5. Dyrektywa 76/160/EWG o wodach kapieliskowych;
6. Dyrektywa Rady 78/659/EWG z dnia 18 lipca 1978 r. w sprawie slodkich
wód wymagajacych ochrony lub poprawy dla zachowania zycia ryb
7. Dyrektywa Rady 79/923/EWG z dnia 30 pazdziernika 1979 r. o jakosci wód
wymaganej dla bytowania skorupiaków i mieczaków;
8. Dyrektywa Rady 75/442/EEC z dnia 15 lipca 1975 w sprawie odpadów
znowelizowana przez Dyrektywe 91/156/EEC z 18 marca 1991 r.
9. Dyrektywa Rady 1999/31/EC z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie skladowania
odpadów
10. Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie
odpadów niebezpiecznych znowelizowana Dyrektywa Rady 94/31/WE
11. Dyrektywa Rady 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie ziemnych
skladowisk odpadów
12. Dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i
ograniczania zanieczyszczen (dyrektywa IPPC)

Komisja Europejska w trakcie weryfikacji i oceny wniosku aplikacyjnego moze
zasiegnac opinii Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Listy sprawdzajace stosowane przez Komisje Europejska przy ocenie Wniosków o
dofinansowanie z Funduszu Spójnosci dotyczacych projektów z zakresu ochrony
srodowiska zostaly przedstawione w Zalaczniku nr 5. Sa one równiez dostepne na
stronie internetowej http://www.cios.gov.pl.
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7.3. OSTATECZNA DECYZJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Po zakonczeniu procedury oceny Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci
Komisja Europejska podejmuje ostateczna Decyzje (Zalacznik nr 6), która jest
zapisana w oddzielnym dokumencie dla kazdego projektu.
Komisja Europejska postanowienia dotyczace zasad dofinansowania projektu z
Funduszu Spójnosci zapisuje w Decyzji (Commission Decision).

Kluczowe informacje zawarte w Decyzji KE publikowane sa w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej. Nastepnie dane z Decyzji umieszczane sa w Systemie
Informatycznym Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i
Funduszu Spójnosci (SIMIK).
Ustalenia zawarte w Decyzji Komisji Europejskiej oparte sa na Rozporzadzeniu Rady
1164/94 z dnia 16 maja 1994 14 roku zmienionego Rozporzadzeniem Rady 1264/1999
z dnia 21 czerwca 1999 roku oraz Rozporzadzeniem Rady 1265/1999 z dnia 21
czerwca 1999 roku. W dziedzinie ochrony srodowiska Decyzja opiera sie na artykule
174 Traktatu ustanawiajacego Wspólnote Europejska okreslajacego cele i zasady
polityki ekologicznej Wspólnoty, lacznie z artykulem 175 oraz Decyzja Rady i
Parlamentu Europejskiego nr 1600/2002/WE z dnia 22 lipca opisujacej priorytety i
cele Szóstego Programu Polityki Ekologicznej Wspólnoty.
Decyzja opisuje podstawy prawne, specyficzne warunki i wyjatki zaistniale w
projekcie, które zostaly uzgodnione w porozumieniu z Komisja Europejska:
•

Wyjasnienia okolicznosci zatwierdzenia projektu, którego calkowita wartosc nie
przekracza 10 mln EUR;

•

Zmniejszenie wskaznika pomocy unijnej z powodu oszacowanej sumy przychodu,
która bedzie generowal projekt i zastosowania zasady „zanieczyszczajacy placi”
(art. 7 ust. 1 rozporzadzenia);

•

Okreslenie maksymalnej kwoty wydatków i maksymalnej sumy pomocy w EUR
oraz procentowego poziomu pomocy unijnej;

•

Wskazanie daty rozpoczecia realizacji projektu oraz daty zakonczenia projektu
konczacej mozliwosc kwalifikowania kosztów (art. 11 ust. 3 rozporzadzenia);
Odniesienie zasad kwalifikowalnosci kosztów projektu do Rozporzadzenia Rady
16/2003 z dnia 7 stycznia 2003 roku z mozliwoscia wprowadzenia w Decyzji
odrebnych ustalen;

•

•

14

Tworzenie jednego projektu w wyniku zgrupowania projektów niezaleznych pod
wzgledem technicznym i finansowym, pod warunkiem, ze:
Dalej jako rozporzadzenie
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-

projekty sa ulokowane na tym samym obszarze,
projekty sa realizowane w ramach ogólnego planu utworzonego dla tego
obszaru i maja wyraznie okreslone cele, zgodnie z art. 1 ust. 3
rozporzadzenia,
- projekty sa nadzorowane przez jednostke odpowiedzialna za
koordynowanie i monitorowanie grupy projektów w przypadkach, gdy sa
realizowane przez rózne odpowiedzialne wladze
lub podzialu inwestycji na etapy projektów (Artykul A Zalacznik II rozporzadzenia).
•

Odniesienie sie do artykulu 77 ust. 3 Rozporzadzenia Rady 1605/2002 z dnia 25
lipca 2002 roku mówiacego o statecznym terminie realizacji zobowiazan
prawnych z tytulu dzialan trwajacych dluzej niz jeden rok i zasady nalezytego
zarzadzania finansami.

•

Zobowiazania i platnosci Wspólnoty powinny byc dokonywane zgodnie z
artykulem 11 i artykulami C i D zalacznika II rozporzadzenia. Platnosci
realizowane po wstepnej zaliczce musza byc scisle powiazane z postepem
realizacji projektu. Platnosci powinny byc dokonywane na podstawie wniosków o
platnosc zgodnie z artykulem 8 Rozporzadzenia Komisji nr 1386/2002.

•

Panstwo czlonkowskie przejmuje odpowiedzialnosc za kontrole finansowa
projektu zgodnie zart. 12 rozporzadzenia, jednak Komisja Europejska zastrzega
sobie prawo udzialu w kontrolach oraz otrzymywania od panstwa czlonkowskiego
raportów z krajowych kontroli. Ponadto w artykule G rozporzadzenia sa opisane
zasady wspólpracy pomiedzy kraju z KE oraz dzialania w przypadku wykrycia
nieprawidlowosci. Dodatkowo, Rozporzadzenie Komisji nr 1386/2002 z dnia 29
lipca 2002 roku szczególowo reguluje zasady systemów zarzadzania i kontroli
pomocy przyznanej z Funduszu Spójnosci i procedury dokonywania korekt
finansowych.

•

W przypadku wystapienia nieprawidlowosci i braku podjecia niezbednych
srodków zaradczych przez panstwo czlonkowskie, Komisja Europejska moze
zawiesic lub zredukowac przyznana pomoc (artykul H zalacznika II
rozporzadzenia oraz rozdzialu VII Rozporzadzenia Komisji 1386/2002.

•

Komisja Europejska wraz z korzystajacym z pomocy panstwa czlonkowskiego
dokonuje systematycznych oszacowan i ocen projektów na podstawie artykulu 13
i artykulów B i F aneksu rozporzadzenia. Decyzja opisuje szczególowe przepisy
dotyczace monitorowania i oceny wdrazanych projektów w aneksie III na które
skladaja sie:
- ocena sposobu wdrazania projektu,
- ocena potencjalnego i rzeczywistego wplywu wdrazania projektu, która ma
na celu stwierdzenie czy planowane cele beda lub sa zgodne z
osiaganymi.

•

Wskazanie Pelnomocnika ds. Realizacji Projektu nie pózniej niz trzy miesiace po
ustanowieniu Decyzji. Pelnomocnik ds. Realizacji Projektu jest odpowiedzialny za
realizacje zadan i prac zapisanych w aneksie IV Decyzji.
105
Ministerstwo Srodowiska, Departament Integracji Europejskiej

•

Panstwo czlonkowskie jest zobowiazane do informowania spoleczenstwa o
wkladzie UE w rozwój regionu (artykul 14 rozporzadzenia).

Decyzje KE mozna modyfikowac tylko raz na prosbe panstwa czlonkowskiego.
Zmiana taka nastepuje na wniosek Instytucji Zarzadzajacej lub z inicjatywy Komisji
Europejskiej, po uwzglednieniu opinii Komitetu Monitorujacego. Wprowadzone
poprawki moga dotyczyc zasadniczej zmiany celów, cech charakterystycznych
projektu, zmieniac plan finansowy, powodowac zwiekszenie lub redukcje
proporcjonalnego udzialu srodków Funduszu Spójnosci lub maksymalnej wysokosci
pomocy z Funduszu Spójnosci. W przypadku innych poprawek, Instytucja
Zarzadzajaca przesyla Komisji Europejskiej projekt proponowanej poprawki. Komisja
Europejska przekazuje swo ja opinie lub zgode w terminie dwudziestu dni roboczych
od dnia otrzymania propozycji co jednoczesnie jest momentem wyrazenia na nie
zgody.
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ZALACZNIKI DO CZESCI III

1. Raport Oceny Przedsiewziecia wraz z Karta Oceny
Przedsiewziecia;
2. Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci wraz z instrukcja
wypelnienia;
3. Szczególowe zakresy studiów wykonalnosci wymagane przez
NFOSiGW dla przedsiewziec inwestycyjnych w sektorze wodnosciekowym oraz w sektorze odpadów ubiegajacych sie o wsparcie
z Funduszu Spójnosci;
4. Wytyczne dla przygotowania przedsiewziec do Funduszu
Spójnosci w sektorze ochrony srodowiska w zakresie struktury
instytucjonalnej, ekologiczno-technicznym i analiz ekonomicznofinansowych;
5. Lista sprawdzajaca Wniosek o dofinansowanie z Funduszu
Spójnosci stosowana przez Ministerstwo Srodowiska;
6. Listy sprawdzajace stosowane przez Komisje Europejska przy
ocenie Wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójnosci
dotyczacych projektów z zakresu ochrony srodowiska;
7. Decyzja Komisji Europejskiej.
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CZESC IV
WDRAZANIE PROJEKTU
WSPÓLFINANSOWANEGO
Z FUNDUSZU SPÓJNOSCI

Czesc IV Podrecznika dla Beneficjentów Funduszu Spójnosci jest przeznaczona dla
wnioskodawców, których projekty zostaly zatwierdzone przez Komisje
Europejska. W Czesci IV przedstawione zostaly praktyczne aspekty zwiazane z
wdrazaniem projektów oraz zarys procedur obiegu dokumentów odnosnie
przeprowadzania przetargów i przeplywów finansowych. Ponadto zostaly omówione
kwestie dotyczace przeprowadzanych kontroli przez odpowiednie instytucje,
postepowania w przypadku wykrycia nieprawidlowosci, monitoring wdrazania
projektów oraz system informatyczny SIMIK.
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1. PRZETARGI I KONTRAKTY

1.1. PODSTAWY
PUBLICZNYCH

PRAWNE

UDZIELANIA

ZAMÓWIEN

Srodki finansowe pochodzace z Funduszu Spójnosci sa srodkami
budzetowymi Unii Europejskiej i dlatego musza byc rozdysponowywane zgodnie z
zasadami zawartymi w Rozporzadzeniu Finansowym Rady Nr 1605/2002 z dnia 25
czerwca 2002 r. dotyczacym ogólnego budzetu Wspólnoty. W tresci tego
rozporzadzenia wystepuje oddzielne podejscie w sposobie kontroli wdrazania
pomocy unijnej w odniesieniu do panstw czlonkowskich jak i panstw trzecich.
W przypadku wdrazania projektów dofinansowywanych z Funduszu Spójnosci,
który skierowany jest do panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, Komisja
Europejska dokonuje jedynie kontroli ex post.
Przed 1 maja 2004r. Komisja Europejska byla dodatkowo odpowiedzialna za
przeprowadzenie kontroli ex ante projektów realizowanych ze srodków funduszy
przedakcesyjnych na etapie wyboru projektu, ogloszenia, prowadzenia
i rozstrzygniecia postepowania przetargowego oraz podpisania kontraktu. Po
przystapieniu Polski do wspólnoty nastapilo przeniesienie obowiazku kontroli ex ante
na nasz kraj. Niezaleznie od sposobu kontroli wydatkowania srodków unijnych,
obowiazkowe jest opublikowanie informacji o przetargach w Dzienniku
Urzedowym UE.
Zasady wykorzystania srodków finansowych pochodzacych z Funduszu Spójnosci
w krajach czlonkowskich sa uregulowane przez ustawodawstwo krajowe – w Polsce
jest to Ustawa o finansach publicznych, zas procedura udzielania zamówien
publicznych, opisana jest w ustawie Prawo zamówien publicznych. Ustawa ta jest
zgodna z zasadami (dyrektywami) wspólnotowymi dotyczacymi zamówien
publicznych, co umozliwilo formalnie przeniesienie odpowiedzialnosci za kontrole
nad wykorzystaniem srodków finansowych Funduszu Spójnosci i za przestrzeganie
priorytetów Wspólnoty na Polske. Ustawa prawo zamówien publicznych jest zgodna
z rozporzadzeniami Unii Europejskiej:
•
•
•

Rozporzadzenie Rady 37/93/EWG z 14 czerwca 1993 roku dotyczaca
koordynacji procedur udzielania zamówien publicznych na roboty
budowlane;
Rozporzadzenie Rady 36/93/EWG z 14 czerwca 1993 roku dotyczaca
koordynacji procedur udzielania zamówien publicznych na dostawy;
Rozporzadzenie Rady 50/92/EWG z 18 czerwca 1992 roku dotyczaca
koordynacji procedur udzielania zamówien publicznych na uslugi.

110
Ministerstwo Srodowiska, Departament Integracji Europejskiej

Instytucje panstwowe przejmuja równiez odpowiedzialnosc za kontrole nad
przebiegiem przetargów realizowanych w ramach projektów Funduszu ISPA, które
na podstawie postanowien Traktatu Akcesyjnego z dniem akcesji staja sie
automatycznie projektami wspólfinansowanymi z Funduszu Spójnosci.
Jednostka centralna majaca uprawnienia kontrolne w zakresie sprawdzenia
poprawnego przeprowadzania zamówien publicznych w ramach Funduszu Spójnosci
jest Urzad Zamówien Publicznych. Prezes UZP bedzie mógl przeprowadzac
kontrole udzielonego zamówienia w okresie 3 lat od dnia jego udzielenia (kontrola
nastepcza). W przypadku wystapienia nieprawidlowosci w trakcie przeprowadzania
zamówienia publicznego i dyscypliny finansów publicznych sa stosowane
odpowiednie sankcje. Ponadto, jednostka nadzorujaca zamawiajacego zapewni
sobie w umowie z zamawiajacym prawo odstapienia od porozumienia
wykonawczego, jezeli zamawiajacy nie przestrzega procedur.
Prezes UZP na podstawie wyników kontroli moze zawiadomic Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych oraz prokurature o stwierdzonych naruszeniach prawa.
Ponadto, prawo zamówien publicznych przewiduje zakaz zawarcia umowy po
wszczeciu postepowania kontrolnego (ex ante) przez Prezesa UZP, az do czasu jego
zakonczenia oraz w przypadku negatywnego wyniku kontroli (zawieszenie terminów).
Dodatkowo, zamawiajacy moze zastosowac sankcje przewidziane w odpowiednich
przepisach prawa wobec nierzetelnych czlonków komisji przetargowej.
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1.2. ROZSZERZONA DECENTRALIZACJA SYSTEMU WDRAZANIA
EDIS
Rozszerzony zdecentralizowany system zamówien publicznych EDIS okresla
podzial zadan i odpowiedzialnosci za poprawne przeprowadzanie procesu
przetargowego dla projektów wspólfinansowanych z Funduszu Spójnosci i kontrole
pomiedzy poszczególnymi jednostkami. System ten zostal opracowany zgodnie
z polskimi aktami prawnymi, szczególnie z ustawa regulujaca zasady
przeprowadzania zamówien publicznych oraz dyrektywami unijnymi. Bardzo
przydatnym uzupelnieniem do powyzszej ustawy jest “Praktyczny przewodnik po
procedurach zamówien publicznych”, który jest opublikowany na strony
internetowej- (www.uzp.gov.pl/informator/przewodnik.html).
Dodatkiem
do
przewodnika jest standardowa dokumentacja przygotowana przez pracowników
Urzedu Zamówien Publicznych, która zamawiajacy moze zmodyfikowac, pamietajac
jednak o jej zgodnosci z obowiazujacym prawem. Podmiotami zamawiajacymi w
sektorze srodowiska moga byc zarówno gminy jak i spólki komunalne.
Tabela 1 Podzial zadan instytucji zaangazowanych w proces przetargowy
Ministerstwo
Srodowiska (SUZ)
akceptuje

Zadania
Ogloszenie
Dokumentacja
przetargowa

Prawo zgloszenia
sprzeciwu

NFOSiGW
weryfikuje
weryfikuje

Komisja przetargowa
Udzial w komisji
Obserwator (uznaniowo) obserwator
przetargowej
Raport ewaluacyjny
Kontrakt

Weryfikuje w przypadku
wystapienia uwag
obserwatora
Prawo zgloszenia
sprzeciwu

BK
Przygotowuje i
publikuje
przygotowuje
powoluje
czlonek

weryfikuje w przypadku przygotowuje
wystapienia uwag
obserwatora
Weryfikuje i Przekazuje Przygotowuje i
SUZ podpisana umowe podpisuje
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1.3. KONTRAKTY BUDOWLANE FIDIC
FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) jest organizacja
miedzynarodowa powolana w 1913 roku. Jest to organizacja pozarzadowa,
z wieloletnim doswiadczeniem i tradycja, skupiajaca krajowe stowarzyszenia
niezaleznych inzynierów konsultantów uznawana szeroko na swiecie, miedzy innymi
przez ONZ, Bank Swiatowy oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Najwiekszym dorobkiem organizacji FIDIC jest opracowywanie i publikowanie
ogólnych standardów i procedur zawierania kontraktów budowlanych i
inzynieryjnych.

Kontrakt budowlany FIDIC jest umowa prawna pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca, która opisuje warunki wykonania prac i platnosci za nie oraz
okreslajaca zakres odpowiedzialnosci obu stron.

Kontrakt ten dodatkowo przewiduje w swojej tresci odpowiedzialnosc podmiotów za
zaistnienie sytuacji niespodziewanych, których rezultatami moga byc zarówno
opóznienia w realizacji prac jak i dodatkowe koszty inwestycji. Najczesciej kontrakt
budowlany sklada sie z:
•
•
•
•
•

oferty wykonawcy opartej na informacjach i dokumentach
dostarczonych do Zamawiajacego wraz z propozycja platnosci za
wykonanie poszczególnych prac,
listu zatwierdzajacego, w którym Zamawiajacy akceptuje oferte na
wykonanie prac,
porozumienia kontraktowego bedacego umowa potwierdzajaca oferte
i akceptacje kontraktu,
warunków kontraktowych okreslonych dla danego kontraktu i opartych
o standardowy dokument.
dokumentacji technicznej, która zawiera przede wszystkim techniczne
wymagania dotyczace inwestycji.

W celu zapewnienia prawidlowego przygotowania dokumentów w pracach
projektowych zamawiajacy moze powolac Konsultanta. Natomiast w trakcie
realizacji inwestycji prace zwiazane z jej administrowaniem prowadzone sa przez
Inzyniera Kontraktu.
Ogromnym atutem kontraktów FIDIC jest sprawiedliwe wywazenie ryzyka pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca dzieje sie tak dzieki odpowiedniemu podzialowi
odpowiedzialnosci za projekt na czesci. Przyjeto bowiem zasade majaca
zabezpieczyc interesy obu stron polegajaca na tym, iz zamawiajacy podpisuje
kontrakt po nizszej cenie, ponoszac dodatkowe koszty tylko w przypadku wydarzenia
sie niezwyklej sytuacji, a wykonawca unika kosztów powstalych w wyniku zaistnienia
nieprzewidzianych sytuacji trudnych do oszacowania. Ponadto z inicjatywy Banku
Swiatowego organizacja FIDIC poparla idee wprowadzenia niezaleznego Rozjemcy
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z chwila zawarcia kontraktów co dodatkowo pomoze rozwiazywac wszelkie
nieporozumienia miedzy Wykonawca i Zamawiajacym.
Ze wzgledu na róznice wystepujace w warunkach zaleznie od przeznaczenia
kontrakty FIDIC pogrupowane sa w ksiazkach z przypisanymi kolorami. Z
powodu zachodzacyc h zmian np. w technologii co kilka lat wprowadza sie zmiany w
warunkach kontraktów, ostatnia taka zmiana miala miejsce w 1999 roku, która nie
tylko je zaktualizowala, ale równiez zmienila ich przeznaczenie. Nowa wersja
kontraktów przewiduje podzial na:
•
•

•
•

Warunki Kontraktowe dla Budownictwa (Nowa Czerwona Ksiega).
Kontrakt opracowany przez Zamawiajacego i przeznaczony dla Robót
Inzynieryjnych i Budowlanych.
Warunki Kontraktowe dla Urzadzen oraz dla typu Projektuj i Wznies
(Nowa Zólta Ksiega). Kontrakt przeznaczony dla Instalacji
Elektrycznych i Mechanicznych oraz dla Robót BudowlanoInzynierskich zaprojektowanych przez Wykonawce.
Warunki Kontraktowe dla EPC (Engineering, Procurement and
Constractions) Pod Klucz (Srebrna Ksiega).
Krótka Forma Kontraktu (Nowa Zielona Ksiega). Kontrakt przeznaczony
dla robót budowlanych i inzynierskich o stosunkowo prostych i
powtarzalnych pracach i krótkim okresie prac trwajacych ponizej 6
miesiecy. Zazwyczaj kontrakt ten dotyczy inwestycji ponizej 500 000
US$.

Sumujac mozna powiedziec, iz podstawowe warunki dla wszystkich typów
kontraktów sa podobne, zmieniaja sie jedynie szczególy wynikajace z danego
projektu, nakladu prac i ryzyka. Dlatego warunków kontraktów FIDIC zostaly
podzielone na ogólne i szczególowe. Warunki ogólne powstaly z przeznaczeniem
dla wszystkich projektów i nie ulegaja zmianom w zaleznosci od inwestycji. Dzieje sie
tak, gdyz wykorzystywanie ogólnie przyjetych standardowych warunków w
kontraktach zapobiega nieporozumieniom miedzy Zamawiajacym a oferentami
uczestniczacymi w przetargu. Natomiast warunki szczególowe okreslone sa po to,
aby przedstawic specyficzne warunki danego przedsiewziecia. Wprowadzaja one
dodatkowe zmiany do kontraktu, które uwzgledniaja potrzeby danego projektu i
wymagania lokalne.
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2. ZASADY FINANSOWANIA
2.1. UMOWA FINANSOWANIA (UF)
Ministerstwo Gospodarki i Pracy po otrzymaniu Decyzji o dofinansowaniu projektu z
Funduszu Spójnosci od Komisji E przesyla jej kopie do Ministerstwa Finansów w
celu podpisania Umowy Finansowania z Ministerstwem Srodowiska.
Umowa Finansowania zawierana jest pomiedzy Szefem Instytucji Platniczej
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów) i Sektorowym Urzednikiem
Zatwierdzajacym (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Srodowiska).
Kazdy projekt ma oddzielna Umowe Finansowania, która stanowi podstawe do
zawarcia Porozumienia w sprawie realizacji danego projektu pomiedzy
NFOSiGW a Beneficjentem Koncowym.
Obowiazek przygotowania umowy dla konkretnego projektu spoczywa na SIP.
W ramach procedury dotyczacej zawarcia Umowy Finansowania podejmowane sa
nastepujace kroki:
• po otrzymaniu z Ministerstwa Gospodarki i Pracy Decyzji podpisanej przez
Komisje Europejska dla danego projektu, Ministerstwo Srodowiska zwraca
sie do Minsterstwa Finansów
z prosba o przygotowanie Umowy
Finansowania i przekazanie dwóch jednostronnie podpisanych przez SIP
egzemplarzy Umowy Finansowania,
• po otrzymaniu przez Ministerstwo Srodowiska 2 egzemplarzy Umowy
Finansowania, podpisanej jednostronnie przez Szefa Instytucji Platniczej
(Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów), umowa jest
weryfikowana, a nastepnie podpisywana przez Sektorowego Urzednika
Zatwierdzajacego (Sekretarza Stanu w Ministerstwie Srodowiska),
• po podpisaniu Umowy Finansowania przez Sektorowego Urzednika
Zatwierdzajacego 1 egzemplarz Umowy Finansowania jest wysylany do
Ministerstwa Finansów, a drugi przechowywany jest w Ministerstwie
Srodowiska;
• w Ministerstwie Srodowiska sporzadzana jest kopia Umowy Finansowania,
która jest do NFOSiGW, z prosba o przeslanie jej do BK.

Umowa Finansowania szczególowo okresla warunki rozliczania i
wykorzystania srodków finansowych Funduszu Spójnosci, które sa pochodna
Decyzji UE.
Ponadto, w umowach finansowania okreslone zostana wymogi dotyczace miedzy
innymi przekazywania srodków do dyspozycji Ministerstwa Srodowiska, jak
i sprawozdawczosci finansowej.
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2.2. ZOBOWIAZANIA
Zobowiazania budzetowe dla danego projektu okreslone sa na podstawie Decyzji
Komisji Europejskiej w zalaczniku nr 2 – Plan Finansowania. Zamieszczone sa tam
tabele zobowiazan opartych na przewidywanych wydatkach. Ponadto, Decyzja
wyznacza równiez dokladne daty okresu, w którym zobowiazania unijne sa
prawomocne. Prawna podstawa regulujaca sposoby przyznawania zobowiazan
jest Rozporzadzenie Rady Nr 1164/94/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. Artykul C tego
rozporzadzenia okresla dwa sposoby odnosnie realizacji zobowiazan:
• Zobowiazania Komisji w odniesieniu do projektów, których okres
realizacji wynosi 2 lata lub wiecej i których wartosc przekracza 50 mln
euro, beda przyznawane co do zasady w rocznych ratach. Pierwsze
zobowiazanie roczne zostaje przyznane w momencie przyjecia Decyzji
przez Komisje Europejska i nie pokrywa calego udzialu grantu Funduszu
Spójnosci dla danego projektu. Kolejne roczne zobowiazania beda
realizowane w oparciu o wstepny lub skorygowany plan finansowy zawarty
w Decyzji. Zasadniczo zaklada sie, iz Komisja przyznaje je do 30 kwietnia
kazdego roku, w oparciu o przewidywane wydatki w ramach danego
projektu.
• Zobowiazania Komisji w odniesieniu do projektów, których okres
realizacji wynosi do 2 lat lub do projektów których wartosc wynosi
mniej nic 50 mln Euro, moga byc przyznawane w dwóch
zobowiazaniach. Pierwsze zobowiazanie moze wyniesc do 80% wartosci
udzialu Funduszu Spójnosci, w momencie przyjecia Decyzji przez Komisje
Europejska. Natomiast pozostala czesc bedzie przyznana w zaleznosci od
postepów w projekcie.
Komisja musi rozdysponowac saldo srodków pozostale w ostatnim roku okresu
programowania. Rata roczna, w ostatnim roku programowania, odpowiada kwocie,
która pozostaje do rozdysponowania na poczatku tego roku. Nalezy jednak
pamietac, iz nie bedzie planowania rocznych rat na lata objete kolejnym okresem
programowania.
Komisja Europejska moze anulowac zobowiazanie, o czym poinformuje
we wlasciwym czasie panstwo czlonkowskie, w przypadku nie
rozpoczecia w ciagu dwóch lat od daty rozpoczecia zapisanej w Decyzji,
zadnych prac planowanych w Decyzji.
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2.3. HARMONOGRAMY PLATNOSCI
Po zawarciu Umowy Finansowania, dla kazdego projektu wymagane jest
przygotowywanie harmonogramów platnosci i kontraktowania. Harmonogramy
dla Funduszu Spójnosci beda wieloletnie i beda zawierac planowana alokacje
srodków z Funduszu, planowane limity na wspólfinansowanie, prognoze wydatków
na caly przewidywany okres realizacji danego projektu w rozbiciu kwartalnym oraz w
rozbiciu na poszczególne zródla finansowania (srodki UE i wspólfinansowanie).
Harmonogramy powinny byc aktualizowane na biezaco w systemie SIMIK przez
NFOSiGW na podstawie danych w odpowiednim formacie dostarczonym przez
beneficjenta koncowego .
W „Sprawozdaniu z wdrazania projektu" zalaczanym do skladanej co miesiac przez
IPZ do IP „Deklaracji poniesionych wydatków" przedstawiony bedzie harmonogram
planowanych wydatków na najblizsze 12 miesiecy.

2.4. PREFINANSOWANIE I WSPÓLFINANSOWANIE
Zgodnie z przepisami o finansach publicznych, wydatki realizowane z udzialem lub
ze srodków pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej moga byc prefinansowane ze
srodków budzetu panstwa.
Z instrumentu prefinansowania moga korzystac jednostki sektora finansów
publicznych.
Prefinansowanie jest rozchodem budzetu panstwa realizowanym w formie
oprocentowanej pozyczki zaciaganej przez podmiot realizujacy dane zadanie
i dotyczacym jedynie tych srodków finansowych, które beda zwrócone z UE.
Oprocentowanie nie dotyczy pozyczek zaciaganych przez panstwowe jednostki
budzetowe lub agencje platnicze. Pozyczka na prefinansowanie jest zaciagana przez
Beneficjenta koncowego Fundusz Spójnosci i zwracana przez niego do budzetu
panstwa po otrzymaniu srodków finansowych z UE. Pozyczka na prefinansowanie
udzielana jest za posrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Podmioty,
które otrzymaja z budzetu panstwa srodki na prefinansowanie obowiazane sa do
otworzenia w BGK rachunku bankowego do obslugi finansowej realizowanego
projektu (dla kazdego projektu otwiera sie oddzielny rachunek). Umowe pozyczki z
jednostka sektora finansów publicznych zawiera wlasciwy minister. Zwrot pozyczki
nastepuje za posrednictwem rachunku bankowego wlasciwego ministra.
Pozyczka wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega w calosci zwrotowi
do budzetu panstwa wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaleglosci podatkowych,
w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidlowosci. Wykorzystanie pozyczki
niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo do otrzymania srodków na
wspólfinansowanie oraz prefinansowanie przez okres 5 lat. Powyzsze warunki
zwrotu pozyczki nie dotycza agencji platniczych.
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Wszystkie srodki wspólfinansujace, zaliczone w Decyzji KE do
kwalifikowanych, musza byc wydatkowane zgodnie z zasadami
przewidzianymi dla srodków Funduszu Spójnosci.

Zaklada sie, ze rozpoczecie inwestycji bedzie finansowane z zaliczki wynikajacej
z Decyzji KE (20% grantu lub 80% w przypadku pojedynczej raty), natomiast
dalszy postep prac bedzie finansowany równolegle ze srodków Funduszu Spójnosci
oraz wspólfinansowania.
Zasadniczo srodki na wspólfinansowanie powinny byc zapewnione w budzecie
Beneficjenta koncowego Funduszu Spójnosci. Jednoczesnie na wspólfinansowanie
przeznaczane sa srodki budzetu panstwa, zakwalifikowane jako wydatki budzetu
panstwa. Dodatkowo, na wspólfinansowanie projektów realizowanych z udzialem
srodków pochodzacych z UE, w budzecie panstwa moga byc tworzone rezerwy
celowe.

2.5. PRZEPLYW SRODKÓW PIENIEZNYCH FUNDUSZU SPÓJNOSCI
Przeplywy srodków pienieznych Funduszu Spójnosci odbywaja sie poprzez
specjalnie utworzone rachunki w NBP i przedstawiaja sie w nastepujacy sposób:
• Srodki finansowe z KE przekazywane sa na Rachunek w Instytucji
Platniczej dla Funduszu Spójnosci – RIPFS.
• W nastepnej kolejnosci Instytucja Platnicza dokonuje transferu srodków na
odrebny Rachunek Biezacy dla Funduszu Spójnosci – RBFS.
• Nastepnie srodki przekazywane sa na rachunek projektu.

Instytucja Platnicza jest odpowiedzialna za obsluge przeplywów finansowych z
Komisji Europejskiej na RIPFS i z RIPFS na RBFS.
Instytucja Platnicza bedzie równiez wystepowac do Komisji Europejskiej
o platnosci w oparciu o deklaracje wydatków oraz harmonogramy platnosci
przekazywane przez IPZ .

Ponizej przedstawiony jest szczególowy opis poszczególnych rachunków:
Rachunek w Instytucji Platniczej dla Funduszu Spójnosci - RIPFS zostanie
otwarty na podstawie umowy zawartej pomiedzy Ministerstwem Finansów a
Narodowym Bankiem Polskim.
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RIPFS bedzie podzielony na nastepujace subkonta sektorowe:
• subkonto ochrona srodowiska,
• subkonto transport,
• subkonto pomocy technicznej.
oraz towarzyszace im subkonta odsetkowe.
Rachunek bedzie prowadzony w EUR. Bedzie on oprocentowany, odsetki beda
naliczane na koniec kazdego kwartalu i ewidencjonowane na odpowiednim
subkoncie odsetkowym. Decyzja w sprawie odsetek naroslych na RIPFS bedzie
podejmowana przez Komitet Monitorujacy Fundusz Spójnosci. Wlascicielem RIPFS
jest Minister Finansów, a osobami upowaznionymi do dysponowania srodkami
znajdujacymi sie na powyzszych subkontach beda IPZ oraz pracownicy IP
(ksiegowy, upowaznieni pracownicy).
Rysunek 1 Schemat przedstawiajacy Przeplywy Finansowe
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Rachunek Biezacego dla Funduszu Spójnosci - RBFS zostanie otwarty na
podstawie umowy zawartej pomiedzy Ministerstwem Finansów a Narodowym
Bankiem Polskim. RBFS bedzie podzielony na subkonta odpowiadajace okreslonym
projektom.
Rachunek bedzie prowadzony w EUR. Bedzie on oprocentowany, odsetki beda
naliczane na koniec kazdego kwartalu i ewidencjonowane na subkoncie projektu.
Wlascicielem RBFS jest Minister Finansów, a osobami upowaznionymi do
dysponowania srodkami znajdujacymi sie na powyzszych subkontach beda
Sektorowi Urzednicy ds. Realizacji Projektów w IPZ oraz osoby przez nich
wskazane (ksiegowy, upowaznieni pracownicy). Odsetki narosle na RBFS
przekazywane beda kwartalnie decyzja SUZ na rachunek projektu otwarty przez
Beneficjenta koncowego.
Struktura rachunku beneficjenta koncowego:
Struktura rachunku Beneficjenta koncowego musi umozliwiac weryfikacje
dokonanych wydatków kwalifikowanych, udzialu srodków Funduszu Spójnosci i
srodków na wspólfinansowanie zapewnianych przez strone polska. Beneficjent
koncowy powinien otworzyc odrebny rachunek dla danego projektu, skladajacy sie
minimum z nastepujacych trzech subkont:
•
•
•

na srodki Funduszu Spójnosci przekazywane na realizacje projektu,
na srodki wspólfinansowania przekazywane przez strone polska,
na odsetki od srodków Funduszu Spójnosci.

Wszystkie wymienione powyzej rachunki sluzace obsludze srodków Funduszu
Spójnosci, jak równiez rachunki odsetkowe od tych srodków prowadzone sa
w EUR. Schematy rachunków przedstawia rys nr 2.

Wydatki poszczególnych projektów sa ujmowane w raportach do KE w przeliczeniu
na EUR. Kursem przeliczeniowym, zgodnie z aneksem II art. E ust. 5
Rozporzadzenia Rady UE 1164/94/WE z dnia 16 maja 1994 r. jest miesieczny kurs
ustalony przez Komisje Europejska (kurs EBC z przedostatniego dnia roboczego
KE miesiaca poprzedzajacego miesiac, w którym wydatek zostal zaksiegowany na
kontach Instytucji Platniczej Funduszu Spójnosci). Odbiorca koncowy ponosi ryzyko
kursu wymiany. Moze on zarzadzac tym ryzykiem, podejmujac decyzje o wymianie
srodków z EUR na PLN.
Wszelkie koszty bankowe zwiazane z prowadzeniem i operacjami dokonywanymi na
RIPFS oraz na RBFS sa pokrywane przez posiadacza rachunku - Ministerstwo
Finansów. W przypadku analogicznych kosztów powstalych na poziomie rachunków
projektów koszty bankowe nie beda pokrywane przez Ministerstwo Finansów.
Podobnie jak w przypadku do projektów ISPA, kiedy Komisja Europejska wyrazila
zgode na wykorzystanie przez Beneficjentów Koncowych ISPA naroslych odsetek
i traktowanie ich jako wspólfinansowanie wlasne mozna oczekiwac, ze takie
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rozwiazanie bedzie równiez zastosowane w przypadku Funduszu Spójnosci.
Niemniej jednak, odsetki moga byc wykorzystane wylacznie na koszty kwalifikowane
danego projektu, okreslone w Decyzji. Kazda zmiana w przeznaczeniu odsetek
wymaga kazdorazowej zgody Komisji Europejskiej, a w przypadku wykorzystania ich
na dzialania rozszerzajace zakres projektu odpowiedniej zmiany Decyzji.
Rysunek 2 Schemat rachunków w Funduszu Spójnosci
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2.6. PLATNOSCI
2.6.1. WPROWADZENIE
W celu pozyskiwania srodków z Funduszu Spójnosci, SIP kazdorazowo wystepuje
do KE z wnioskiem o dokonanie platnosci na Rachunek w Instytucji Platniczej dla
Funduszu Spójnosci. Projekty realizowane ze srodków z Funduszu Spójnosci sa
przewaznie projektami wieloletnimi, których prawidlowa realizacja zapewniona jest
poprzez dokonywanie nastepujacych platnosci:
• zaliczkowych (wysokosc zaliczki moze wynosic maksymalnie 20%
srodków Funduszu Spójnosci),
• posrednich (zasadniczo do momentu wydatkowania 80% srodków
Funduszu Spójnosci),
• koncowej (zasadniczo pozostale 20% srodków Funduszu Spójnosci).
Wyszczególnione wyzej platnosci pokrywaja sie jednoczesnie z rodzajami wniosków
przedkladanych do KE.
Wszystkie platnosci z KE przekazywane sa na wlasciwe subkonto Rachunku
w Instytucji Platniczej dla Funduszu Spójnosci, a nastepnie, na wniosek SUZ, na
subkonto projektu Rachunku Biezacego dla Funduszu Spójnosci – RBFS, z którego
srodki przekazywane sa na rachunek projektu u Beneficjenta koncowego. W
przypadku srodków przeznaczonych na pomoc techniczna na etapie przygotowania
projektu, platnosci dla wykonawców kontraktów (formula kontraktu ramowego),
dokonywane sa bezposrednio z wlasciwego subkonta na Rachunku Biezacego dla
Funduszu Spójnosci – RBFS.
Niezrealizowane kwoty wydatków srodków bezzwrotnych wygasaja z data
zakonczenia danego projektu, okreslona w Decyzji KE.

Platnosci nie zrealizowane w terminie zostaja zwrócone przez IPZ na wlasciwe
subkonto Rachunku w Instytucji Platniczej dla Funduszu Spójnosci, z którego zostaly
uprzednio przekazane na subkonto danego projektu na Rachunku Biezacym dla
Funduszu Spójnosci. Z Rachunku w IP srodki wraz z naleznymi odsetkami
przekazane zostaja do Komisji Europejskiej.

2.6.2. PLATNOSC ZALICZKOWA
Zgodnie z art. D Aneksu II do Rozporzadzenia Rady 1164/94/WE z dnia 16 maja
1994 r., zmienionego Rozporzadzeniem Rady 1265/99/WE z dnia 21 czerwca 1999
r. platnosc zaliczkowa, w formie jednorazowego przelewu 20% wartosci
pomocy Funduszu zostanie zrealizowana po przyjeciu Decyzji KE o przyznaniu
pomocy oraz po podpisaniu kontraktów z wykonawcami w drodze zamówien
publicznych (za wyjatkiem stosownie uzasadnionych przypadków). Instytucja
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Platnicza wykorzystuje platnosc zaliczkowa na pokrycie z wkladu Wspólnoty
wydatków zwiazanych z realizacja projektów, którym przyznano wsparcie ze srodków
europejskich. Przekazanie srodków koncowym odbiorcom pomocy nastapi po
weryfikacji przedstawionych faktur. Jezeli platnosc zaliczkowa przynosi dochód w postaci
odsetek, Instytucja Platnicza jest zobowiazana alokowac zyskana kwote w odnosna forme
pomocy.

Komisja Europejska moze wymagac zwrotu zaliczki (w calosci lub w czesci), gdy w
ciagu 12 miesiecy od przekazania funduszy na rachunek nie wplynie do Komisji zaden
wniosek o platnosc. Zwrot zaliczki nie oznacza anulowania pomocy.

2.6.3. PLATNOSC POSREDNIA
Nastepny rodzaj realizowanych wyplat przez K.E. z Funduszu Spójnosci to platnosci
posrednie. Odbywaja sie one na podstawie „Deklaracji poniesionych wydatków"
poswiadczonych przez Instytucje Platnicza. Wystapienie o platnosc posrednia
inicjowane jest przez Instytucje Platnicza i przesylane do Komisji Europejskiej
w terminach zaleznych od tempa wydatkowania srodków wykazywanych
w uaktualnianych harmonogramach wydatków.
Zgodnie z zapisami art. D ust. 2 pkt. b) Aneksu II Rozporzadzenia 1164/94/WE
platnosc posrednia dokonywana jest pod warunkiem:
•

przekazania przez IP wniosku opisujacego postep w realizacji projektu
mierzony wskaznikami fizycznymi i finansowymi, oraz jego zgodnoscia
z decyzja o przyznaniu pomocy wlacznie, w danym przypadku, z wszelkimi
specjalnymi warunkami przypisanymi takiej pomocy,
• podjecia dzialan w zwiazku z obserwacjami i zaleceniami krajowych i/lub
wspólnotowych jednostek kontrolnych, w szczególnosci w odniesieniu do
korekty wszelkich zaobserwowanych lub domniemanych nieprawidlowosci,
• wykazania glównych problemów natury technicznej, finansowej i prawnej
oraz srodków podjetych dla ich zaradzenia,
• przeprowadzenia analizy wszelkich odstepstw od pierwotnego planu
finansowania,
• przedstawienia opisu dzialan informacyjnych na temat projektu,
Wystapienie do KE stanowia dwa podstawowe dokumenty,
• „Certificate and Statement of Expenditure and Application for Payment"
skladajacy sie z:
− wlasciwego wniosku o platnosc,
− certyfikatu poniesionych wydatków,
− zestawienia wydatków,
− zestawienia dot. kwot odzyskanych,
• Raport z postepów w realizacji projektu (Report on Progress of Project
Implementation), przedstawiajacego miedzy innymi odstepstwa od
pierwotnego planu finansowania, problemy natury technicznej, finansowej
i prawnej, postep w realizacji projektu mierzony wskaznikami fizyc znymi
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i finansowymi, obserwacje i zalecenia krajowych i/lub wspólnotowych
jednostek kontrolnych.
Instytucja Platnicza przygotowuje wystapienie o platnosc posrednia w oparciu o dane
przedstawiane w skladanych przez IPZ
co miesiac do IP „Deklaracjach
poniesionych wydatków", do których zalaczane sa „Sprawozdania z wdrazania
projektu". Instytucja Platnicza moze wnioskowac do KE o refundacje kosztów
poniesionych na poszczególnych etapach calego projektu, w zaleznosci od
postepów realizacji danego projektu oraz przewidywanych harmonogramów
platnosci.
Generalna zasada przewiduje, ze wnioski o platnosci beda skladane do KE co
najmniej trzy razy do roku, najpózniej do 1 marca, 1 lipca i 1 listopada.

2.6.4. PLATNOSC KONCOWA
Wystapienie o platnosc koncowa dokonywane przez Instytucje Platnicza musi byc
poprzedzone wnioskiem SIZ, potwierdzajacym zakonczenie projektu i osiagniecie
jego celów. Zgodnie z zapisami art. D ust. 2 pkt. d) Zalacznika II Rozporzadzenia
1164/94/WE Instytucja Platnicza wystepuje do KE o platnosc koncowa w postaci
wniosku opisujacego zakonczenie realizacji projektu mierzonego wskaznikami
fizycznymi i finansowymi, oraz jego zgodnoscia z decyzja o przyznaniu
pomocy. Instytucja Platnicza oblicza koncowe saldo pomocy Wspólnoty (kwote
platnosci koncowej) na podstawie zatwierdzonych i w rzeczywistosci poniesionych
wydatków.
Komisja Europejska przekaze platnosc koncowa, jesli:
•
•

•
•
•
•

projekt, etap projektu lub grupa projektów zostanie zrealizowana zgodnie ze
swoimi celami,
wniosek o platnosc zostanie zlozony na rece Komisji w przeciagu 6
miesiecy od ostatecznej daty zakonczenia prac i wykonania platnosci
(bedacej jednoczesnie koncowa data kwalifikowalnosci wydatków),
okreslonej w decyzji o przyznaniu pomocy,
do Komisji przekazany zostanie raport koncowy,
panstwo czlonkowskie potwierdzi Komisji, ze informacje zawarte we
wniosku oraz w raporcie sa poprawne,
panstwo czlonkowskie przekazalo na rece Komisji deklaracje sporzadzona
przez Biuro ds. Certyfikacji i Poswiadczen Srodków z UE,
wszelkie
dzialania
informacyjne
oraz
upowszechniajace
dane
przedsiewziecie okreslone przez Komisje zostaly wprowadzone.

Ponadto przekazanie platnosci koncowej jest uzaleznione od spelnienia warunków
specjalnych wymienionych w Zalaczniku I do decyzji KE. Wymagane jest
przekazanie przez panstwo czlonkowskie informacji niezbednych do dokonania
oceny zgodnosci z zasadami Wspólnoty dotyczacymi zawierania kontraktów
publicznych, zgodnie z art. 8 (1) Rozporzadzenia nr 1164/94/WE.
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Czesc pomocy odpowiadajaca platnosci koncowej zostanie anulowana, jesli
raport koncowy nie zostanie przekazany w ciagu 18 miesiecy od ostatecznej
daty zakonczenia prac i wykonania platnosci, okreslonej w decyzji o
przyznaniu pomocy.

2.6.5. PROCEDURA PRZEPLYWU PLATNOSCI
Tabela 2 Procedura przeplywu platnosci
Rachunek
Subkonto na Rachunku
w Instytucji Platniczej dla
Funduszu Spójnosci
Subkonto projektu na
Rachunku Biezacym
dla Funduszu Spójnosci
Rachunek projektu
/Srodowisko/

Autoryzacja transferu
Czlonek kierownictwa MF
nadzorujacy IP
i/lub pelnomocnicy
Srodowisko:
Czlonek kierownictwa MS
nadzorujacy IPZ lub zastepca
Pelnomocnik POZR

Kontrasygnata ksiegowa
Srodowisko:
Glówny Ksiegowy NFOSiGW
Glówny Ksiegowy (Skarbnik)
POZR

Przekazywanie srodków Funduszu Spójnosci przez KE na RIPFS odbywa sie na
ogólnej
zasadzie
refundacji
faktycznie
poniesionych
wydatków
kwalifikowanych, niemniej zasada ta odnosi sie wylacznie do platnosci posrednich i
koncowej. Procedura przeplywu srodków pienieznych Funduszu Spójnosci na
poszczególnych rachunkach wyglada w te n sposób, iz dopiero po przekazaniu przez
KE srodków Funduszu Spójnosci na Rachunek RIPFS mozliwe jest ich przelanie na
wlasciwe subkonto RBFS, co wymaga jednak dostarczenia do SIP przez SUZ
odpowiednich dokumentów. Dopiero ich zatwierdzenie przez SIP i przekazanie
srodków na RBFS umozliwia podpisywanie dyspozycji przelewu srodków
pienieznych na rachunek projektu otwarty przez beneficjenta koncowego. Ponadto
dokonanie platnosci przez SUZ na rachunek projektu odpowiedniego projektu u
beneficjenta koncowego, uwarunkowane jest przekazaniem przez Beneficjenta
koncowego odpowiednich dokumentów i zweryfikowanie ich przez NFOSiGW oraz
WWiMP.
Wszystkie dokumenty finansowe przekazywane do SUZ, a nastepnie do SIP, musza
byc parafowane przez Glównego Ksiegowego NFOSiGW, a nastepnie po ich
pozytywnej weryfikacji w WWiMP sa one parafowane przez Zastepce Dyrektora DIE i
podpisywane przez SUZ.
Kazdorazowo przy uwzglednianiu wniosków SUZ o srodki, dodatkowo brane sa pod
uwage postepy w realizacji poszczególnych projektów w oparciu o miesieczne
sprawozdania przedkladane do SIP, jak równiez ewentualne wnioski z kontroli
przeprowadzanych przez Instytucje Posredniczace lub kontrole skarbowa. W
przypadku wykrycia nieprawidlowosci SIP zastrzega sobie prawo do zmniejszenia
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sumy, która zostanie przekazana do dyspozycji SUZ, badz zobowiazania SUZ do
zwrotu wczesniej przekazanych srodków Funduszu Spójnosci. Analogiczne dzialania
moze podejmowac SUZ w odniesieniu do srodków przekazywanych na rachunek
projektu Beneficjenta koncowego.
Kazda platnosc ze srodków Funduszu Spójnosci, dokonywana przez SUZ na
rzecz BK, odnosi sie do kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez BK.
Platnosci zas dokonywane przez BK na rzecz wykonawcy, pokrywane sa przez
BK proporcjonalnie ze srodków Funduszu Spójnosci i pozostalych zródel
finansowania, zgodnie z zapisami poswieconymi wspólfinansowaniu w Decyzji.

Rozporzadzenie nr 1386/2002/WE z dnia 29 lipca 2002 r. ustanawiajace
szczególowe zasady dla wdrozenia Rozporzadzenia Rady nr 1164/94/WE okresla
systemy zarzadzania i kontroli w zakresie pomocy udzielanej w ramach Funduszu
Spójnosci oraz procedury dokonywania korekt finansowych.
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3. KONTROLA WDRAZANYCH PROJEKTÓW
3.1. OGÓLNE USTALENIA
Komisja Europejska jako instytucja odpowiedzialna za realizacje budzetu Unii
Europejskiej deleguje panstwom czlonkowskim odpowiedzialnosc za kontrole
finansowa projektów. W celu zapewnienia efektywnego i poprawnego
wykorzystania Funduszu Spójnosci panstwo czlonkowskie wprowadza system
zarzadzania i kontroli, który jest zgodny z zapisami prawnymi UE (Rozporzadzenie
1164/94 i Rozporzadzenie 1386/2002) oraz prawa krajowego.
Podstawowe zasady kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów
publicznych zostaly okreslone w rozdziale 5 ustawy o finansach publicznych.
Ponadto, w dniu 30 stycznia 2003 r. Minister Finansów okreslil „Standardy kontroli
finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych" (Dz. Urz. Ministra Finansów
Nr 3, poz. 13). Standardy zostaly okreslone w zgodzie z powszechnie uznawanymi
standardami, uwzgledniajac w szczególnosci model kontroli wewnetrznej COSO.
Zasady okreslone w ustawie o finansach publicznych oraz w standardach dotycza
wszystkich jednostek sektora finansów publicznych.
Zgodnie z ustawa, kontrola finansowa dotyczy procesów zawiazanych
z gromadzeniem i rozdysponowaniem srodków publicznych oraz gospodarowaniem
mieniem. Za calosc gospodarki finansowej oraz kontrole finansowa w jednostce
sektora finansów publicznych odpowiada kierownik jednostki. Kierownik jednostki
powinien wprowadzic pisemne procedury kontroli finansowej, z uwzglednieniem
standardów kontroli finansowej, oraz zapewnic ich przestrzeganie.
W przypadku podmiotów nienalezacych do sektora finansów publicznych
odpowiedzialnych za wdrazanie Funduszu Spójnosci jednostki te musza wdrozyc
system kontroli finansowej i stosowac zwiazane z tym odpowiednie procedury
zgodne ze Standardami kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów
publicznych okreslonymi przez Ministra Finansów. W celu zagwarantowania
odpowiedniego poziomu kontroli finansowej nalezy w umowach zawieranych z tymi
jednostkami zastrzec, pod sankcja utraty srodków finansowych Funduszu Spójnosci,
zasade przestrzegania wytycznych otrzymywanych od Instytucji Zarzadzajacej oraz
obowiazek zatwierdzania procedur w zakresie wewnetrznej kontroli finansowej przez
instytucje wyzszego szczebla. Jednostki te powinny zostac zobowiazane do
prowadzenia audytu wewnetrznego w sposób zgodny ze Standardami audytu
wewnetrznego w jednostkach sektora finansów publicznych okreslonymi przez
Ministra Finansów.
Ocena ex post (ewaluacja ex post) powinna obejmowac wykorzystanie srodków,
efektywnosc i skutecznosc pomocy oraz zakres jej oddzialywania. Powinna ona
dotyczyc czynników, które wplynely na sukces lub fiasko realizacji przedsiewziecia.
Ocena obejmie równiez rzeczywisty wplyw realizacji tych przedsiewziec w celu
oszacowania stopnia realizacji pierwotnie zakladanych celów. Ocena ta
odniesie sie, miedzy innymi, do wplywu ukonczonych przedsiewziec na realizacje
polityki wspólnotowe j w dziedzinie ochrony srodowiska, rozszerzenie
transeuropejskiej sieci polaczen komunikacyjnych czy tez wspólnotowej polityki
transportowej. Obejmie ona takze wplyw zrealizowanych przedsiewziec na stan
srodowiska naturalnego.
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3.2. PODMIOTY KONTROLUJACE I ZAKRES KONTROLI
Srodki finansowe otrzymane z Funduszu Spójnosci sa przedmiotem scislej kontroli.
Instytucjami mogacymi kontrolowac poprawnosc wdrazania przedsiewziecia sa:
•
•
•
•

WFOSIGW i NFOSiGW,
Ministerstwo Srodowiska i urzednicy KE,
Ministerstw Gospodarki i Pracy, jako Instytucja Zarzadzajaca,
odpowiednie sluzby panstwowe.

Kontrola skarbowa nalezy do krajowych sluzb odpowiedzialnych za kontrole
wykorzystywanych srodków unijnych. Instytucja ta sprawdza przestrzeganie ustawy
o kontroli skarbowej, a w szczególnosci:
•
•

celowosc i zgodnosc z prawem gospodarowania srodkami pochodzacymi
z Unii Europejskiej, a takze wywiazywanie sie z warunków finansowania
pomocy z tych srodków,
certyfikacje i wydawanie deklaracji zamkniecia pomocy ze srodków
pochodzacych z Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 4 ustawy o kontroli skarbowej, powyzszej kontroli podlegaja
wszystkie podmioty wydatkujace, przekazujace i otrzymujace srodki finansowe
Wspólnoty oraz organizacje zobowiazane do wywiazywania sie z warunków
finansowania pomocy z tych srodków.

Kontrole na miejscu wykonuje 16 urzedów kontroli skarbowej (UKS-y). Zgodnie
z art. 13 ust. 4 ustawy o kontroli skarbowej, w przypadku dokonywania kontroli
srodków przekazanych przez instytucje UE, w czynnosciach kontrolnych moga
uczestniczyc przedstawiciele UE. Za koordynacje kontroli skarbowej
odpowiedzialne jest Biuro Miedzynarodowych Relacji Skarbowych - BMRS w
Ministerstwie Finansów, w tym wybór reprezentatywnej próby, jednolita
metodologie kontroli, systematyzowanie wyników i przekazywanie ich
odpowiednim instytucjom krajowym oraz KE.
Ponadto szczególowe zadania kontroli skarbowej w zakresie realizacji obowiazków
wynikajacych z przepisów prawa wspólnotowego. Artykuly 9-15 Rozporzadzenia
Komisji zdnia 29 lipca 2002 r. Nr 1386/2002/WE z dnia 29 lipca 2002 r. okreslaja
obszar kontroli przeprowadzanej przez Kontrole Skarbowa:
• sprawdzanie skutecznosci zastosowanych systemów zarzadzania i kontroli,
• kontrole 15% wydatków kwalifikowanych na poziomie instytucji róznych
szczebli przeplywu i zarzadzania srodkami (prowadzenie kontroli operacji
na podstawie wlasciwej metody pobierania próbek);
• realizowanie wniosków Komisji Europejskiej o przeprowadzenie kontroli;
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•

wydawanie poswiadczen zamkniecia pomocy, o których mowa w art. 12.1.f
Rozporzadzenia Rady 1164/94/WE, w oparciu o wyniki przeprowadzonych
w tym celu badan.

Zgodnie z art. 11 Rozporzadzenia Rady 1386/2002/WE celem kontroli jest takze
ustalenie, czy jakiekolwiek z napotkanych problemów maja charakter systemowy,
stanowiacy czynnik ryzyka dla innych przedsiewziec oraz okreslenie przyczyn
takich sytuacji, ewentualny zakres dalszych wymaganych kontroli i niezbedne
dzialania naprawcze i zapobiegawcze. Zadania zwiazane z kontrola (zgodnie z art.911 rozporzadzenia 1386/2002) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje
przy pomocy Biura Miedzynarodowych Relacji Skarbowych. Kontrole dotycza
operacji zrealizowanych (kontrole ex post) i sa prowadzone na podstawie planów
kontroli (kontrole planowe), przygotowywanych w tym zakresie przez Biuro
Miedzynarodowych Relacji Skarbowych oraz zatwierdzanych przez Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej.
Planujac kontrole majace na celu przeprowadzenie odpowiednich weryfikacji BMRS
uwzglednia koniecznosc:
• przeprowadzenia kontroli co najmniej 15% calkowitej kwoty wydatków
kwalifikowanych, przed zamknieciem kazdego projektu;
• w miare mozliwosci równomiernego rozlozenia w czasie przeprowadzanych
kontroli;
• prowadzenia kontroli w oparciu o reprezentatywne próbki zatwierdzonych
operacji.
Dokonywany przez Biuro Miedzynarodowych Relacji Skarbowych wybór próbki
zatwierdzonych operacji prowadzony jest w oparciu o przeprowadzana metode
uwzgledniajaca czynniki ryzyka, ich wage oraz koniecznosc sprawdzenia róznych
typów instytucji zaangazowanych w system wdrazania Funduszu Spójnosci oraz
róznych rodzajów i wielkosci przedsiewziec. Biuro Miedzynarodowych Relacji
Skarbowych opracowuje takze, a Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
zatwierdza, odpowiednie instrukcje dla urzedów kontroli skarbowej majace na celu
ujednolicenie metodyki kontroli prowadzonych przez urzedy kontroli skarbowej
(wzorcowe programy kontroli, listy sprawdzajace, sposób raportowania, a w
szczególnosci formulowania wniosków).
Zakres weryfikacji obejmuje, co najmniej:
•
•
•
•
•

praktyczne stosowanie i efektywnosc mechanizmów zarzadzania i kontroli,
zgodnosc zapisów ksiegowych z dokumentacja ksiegowa,
ustalenie i funkcjonowanie wlasciwej sciezki audytu,
zgodnosc rodzaju i czasu poniesionych wydatków z wymogami Wspólnoty,
zatwierdzonym zakresem rzeczowym przedsiewziecia i rzeczywiscie
wykonanymi pracami,
zgodnosc celu lub zamierzonego celu operacji z celem opisanym we
wniosku o wspólfinansowanie,
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•
•
•

wypelnianie obowiazków w zakresie przekazywania wsparcia finansowego
Unii Europejskiej w calosci, bez dokonywania jakichkolwiek potracen oraz
bez zbednej zwloki,
zapewnienie krajowego wspólfinansowania przedsiewziec,
zgodnosc realizacji przedsiewziec z przepisami, o których mowa
w art. 8 Rozporzadzenia Rady 1164/94/WE.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej do 30 czerwca kazdego roku przekazuje
Komisji Europejskiej informacje o wdrozeniu kontroli, zgodnie z art. 9 – 11
Rozporzadzenia Rady 1386/2002/WE, w roku poprzedzajacym.
Poza kontrolami, które sluza bezposredniej realizacji obowiazków wynikajacych
z prawa wspólnotowego, prowadzone sa równiez, w przypadkach tego
wymagajacych, kontrole dorazne, w oparciu o uzyskane informacje wskazujace na
nieprawidlowosci w wykorzystaniu Funduszu Spójnosci. W szczególnosci kontrole
takie sa prowadzone w zwiazku z wnioskami takich instytucji krajowych jak: Sejm,
Prokuratura, Instytucja Platnicza, Instytucja Zarzadzajaca.
Zadania Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej sa w tym zakresie wykonywane
przy pomocy Biura Miedzynarodowych Relacji Skarbowych. Czynnosci kontrole sa
wykonywane przez inspektorów i pracowników urzedów kontroli skarbowej, poza
planem kontroli ustalanym przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;
Kontrole dotycza transakcji juz zrealizowanych (kontrole ex post), a wydatki nimi
objete nie sa zaliczane do puli 15% wydatków kwalifikowanych, weryfikowanych na
podstawie wlasciwej metody wyboru próby.
Najwyzsza Izba Kontroli (NIK) jest naczelnym organem kontroli panstwowej.
Podstawe prawna dla jej funkcjonowania stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). NIK podlega
Sejmowi RP i dziala na zasadach kolegialnosci. Zgodnie z Konstytucja NIK jest
przede wszystkim odpowiedzialny za kontrolowanie Rzadu i innych jednostek
administracji rzadowej oraz Narodowego Banku Polskiego, panstwowych osób
prawnych i innych panstwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia
legalnosci, gospodarnosci, celowosci i rzetelnosci. W oparciu o te kryteria NIK
przygotowuje raporty i opinie dla Sejmu m.in. na temat wykonania budzetu panstwa.
Oprócz tego, NIK jest upowazniony do kontroli dzialalnosci organów samorzadu
terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek
organizacyjnych z punktu widzenia legalnosci, gospodarnosci i rzetelnosci; jak
równiez dzialalnosci innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych
w zakresie, w jakim wykorzystuja one majatek lub srodki panstwowe lub komunalne
oraz wywiazuja sie ze zobowiazan finansowych na rzecz panstwa.
Stosownie do art. 12.2 Rozporzadzenia Rady 1164/94/WE celem kontroli
prowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej jest zweryfikowanie prawidlowosci
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jednej lub wiecej transakcji. Zadania dotyczace kontroli prowadzonych na wniosek
Komisji Europejskiej Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje przy pomocy
Biura Miedzynarodowych Relacji Skarbowych, przy czym:
• czynnosci kontrole wykonywane sa przez inspektorów i pracowników
urzedów kontroli skarbowej poza planem kontroli ustalanym przez
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (kontrole dorazne),
• kontrole dotycza transakcji juz zrealizowanych (kontrole ex post),
• wydatki objete kontrola nie sa zaliczane do puli 15% wydatków
weryfikowanych poprzez wybór próby,
• Zakres kontroli ustalany jest odpowiednio do oczekiwan Komisji
Europejskiej.
Stosownie do zobowiazan Polski wynikajacych z prawa Wspólnoty odpowiednie
kontrole zewnetrzne dotyczace srodków z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójnosci sprawowac beda mogly równiez instytucje Wspólnoty. W szczególnosci sa
to Europejski Trybunal Obrachunkowy, powstaly na mocy Traktatu Brukselskiego
z 1975 r., do którego kompetencji nalezy m.in. wykonywanie audytu systemu oraz
audytu finansowego i który jest uprawniony do prowadzenia kontroli w panstwach
czlonkowskich, a takze Komisja Europejska.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje zadanie poswiadczania
zamkniecia pomocy (declarations on winding-up of the assistance) za pomoca
komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów – Biura ds. Poswiadczen
Srodków z UE. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o kontroli
skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 ze zm.), wydawanie deklaracji
zamkniecia pomocy finansowej ze srodków pochodzacych z Unii Europejskiej jest
zespolem czynnosci materialno – technicznych majacym na celu potwierdzenie
prawidlowosci rachunków oraz sprawdzenie poprawnosci systemów
zarzadzania i kontroli programów wspólfinansowanych ze srodków pochodzacych
z Unii Europejskiej. Biuro ds. Poswiadczen Srodków z UE, oddzielone pod
wzgledem funkcjonalnym od pozostalych struktur kontroli, przygotowuje do podpisu
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej deklaracje zamkniecia pomocy
(declarations on winding-up of the assistance), na podstawie badania systemów
zarzadzania i kontroli, wyników sprawdzen 15% wydatków kwalifikowanych, które to
sprawdzenia zostaly wczesniej przeprowadzone przez podlegle Ministrowi Finansów
sluzby kontrolne, oraz wkoniecznych przypadkach dalszych próbnych sprawdzen
transakcji.
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4. MONITOROWANIE I SPRAWOZDAWCZOSC
4.1. WPROWADZENIE
Monitorowanie jest bardzo waznym procesem towarzyszacym wdrazaniu projektów
z Funduszu Spójnosci. Odbywa sie ono poprzez przygotowywanie sprawozdan
(raporty), Komitety Monitorujace oraz inspekcje na miejscu realizacji
przedsiewziecia. Monitorowanie postepu realizacji projektów winno byc
przeprowadzane w oparciu o wskazniki postepu rzeczowego oraz finansowego,
które odpowiadaja charakterowi projektu oraz jego celom i sa ewidencjonowane w
systemie SIMIK. Wskazniki powinny byc przyjete w taki sposób, aby na ich
podstawie mozna bylo ustalic uzyskany postep prac w stosunku do planowanego
oraz celów poczatkowo zakladanych. Ministerstwo Finansów prowadzi
scentralizowany slownik definicji wskazników monitorowania dla systemu SIMIK.
W celu zapewnienia wiekszej efektywnosci interwencji Funduszu Spójnosci
szczególna uwaga jest zwracana na poprawnosc zarzadzania. Z tego wzgledu
monitorowanie powinno równiez zapewnic mozliwosc ustalenia zmian w zarzadzaniu
projektami oraz problemów z tym zwiazanych.
Komitet Monitorujacy Funduszu Spójnosci jest glównym cialem monitorujacym
realizacje poszczególnych projektów i decydujacym o jego przebiegu. Regularne
posiedzenia Komitetu Monitorujacego Fundusz Spójnosci beda odbywac sie co 6
miesiecy. Mozliwe sa takze spotkania ad hoc, zwolywane przez Instytucje
Zarzadzajaca lub Komisje Europejska.
Szczególowe zasady funkcjonowania Komitetu sa okreslone w „Regulaminie
Komitetu Monitorujacego Funduszu Spójnosci”, który bedzie umieszczony na
stronie
internetowej
Ministerstwa
Gospodarki
i
Pracy:
http://www.funduszspojnosci.gov.pl
W sklad Komitetu Monitorujacego Fundusz Spójnosci wchodza przedstawiciele
Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa
Infrastruktury, Ministerstwa Srodowiska, Komisji Europejskiej, Podmiotów
odpowiedzialnych za realizacje oraz Beneficjentów Koncowych , w przypadku,
gdyby byly to inne podmioty niz POZR , Miedzynarodowych Instytucji Finansowych.
Przewodniczacym Komitetu Monitorujacego Fundusz Spójnosci jest Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Sekretariat Komitetu Monitorujacego
Funduszu Spójnosci bedzie umiejscowiony w Instytucji Zarzadzajacej w
Ministerstwie Gospodarki i Pracy.
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Tabela 3 Rodzaje raportów
Rodzaj raportu
Miesieczne sprawozdanie
finansowe dla IP
oraz IZ

Kto jest odpowiedzialny
za przekazanie raportu

Termin
Zgodnie z terminem okreslonym
w Umowie Finansowania

IPZ do IP i IZ
Zgodnie z terminem okreslonym
w porozumieniu IZ-IPZ

Raport pólroczny z realizacji Zgodnie terminem ustalonym w
POZR do IPZ (sektor
projektu
regulaminie Komitetu
srodowiska via instytucje
posredniczace) do IZ, IP
(na Komitet Monitorujacy
Monitorujacego Fundusz
KMFS
Funduszu Spójnosci)
Spójnosci.
Raport roczny dla Komisji
Europejskiej
Raport koncowy dla Komisji
Europejskiej
Raporty ad hoc

W ciagu 3 m-cy od zakonczenia
roku realizacji projektu dla KE.

Jak wyzej

W przeciagu 6 m-cy od
POZR do IPZ do IZ (IP)
zakonczenia projektu musi byc
do KE
przedstawiony KE.
Na zadanie Komisji Europejskiej,
wg potrzeb
IZ, IP, IPZ

Wymienione wyzej sprawozdania, z wyjatkiem raportu koncowego oraz sprawozdan
ad hoc beda przygotowywane, przekazywane, zatwierdzane i ewidencjonowane przy
uzyciu systemu SIMIK.

4.2.
MONITOROWANIE
POSREDNICZACYCH

Z

POZIOMU

INSTYTUCJI

Ministerstwo Srodowiska zobowiazane jest do comiesiecznego skladania do
Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy, w formie pisemnej
i elektronicznej, miesiecznego sprawozdania finansowego
zgodnie z
postanowieniami Umowy Finansowania zawieranej dla kazdego projektu i terminami
tam okreslonymi. Ponadto szczególowy zakres raportów okreslaja Umowy
Finansowania.

Dane zawarte w przedmiotowych raportach sa dla Ministerstwa Finansów
podstawa do wystepowania o srodki do Komisji Europejskiej.

Odpowiedzialnosc Ministerstwa Srodowiska odnosi sie równiez do biezacego
monitorowania realizacji projektu, zarówno pod wzgledem rzeczowym,
finansowym, jak i pod katem zgodnosci podejmowanych dzialan z przepisami
krajowymi i unijnymi. Ministerstwo Srodowiska przekaze czesc swoich zadan w tym
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zakresie NFOSiGW na mocy „Porozumienia w sprawie wdrazania Funduszu
Spójnosci”, pozostajac jednak odpowiedzialne za wdrazanie. W zwiazku z tym, w
zakresie monitoringu i sprawozdawczosci Ministerstwo Srodowiska podejmuje
szereg dzialan majacych na celu zapewnienie mozliwie dokladnego sprawdzania
prawidlowego przebiegu procesu wdrazania projektu.
Wszystkie sprawozdania zawieraja informacje dotyczace postepów
finansowych i rzeczowych w zakresie realizacji projektu. Opisuja one postep
prac oraz ewentualnie wykryte nieprawidlowosci wraz z dzialaniami podejmowanymi
w celu ich usuniecia. Raporty przekazywane sa do Ministerstwa Finansów oraz do
Ministerstwa Gospodarki i Pracy, wylacznie zas do Ministerstwa Finansów
przesylane sa: roczne plany platnosci i roczne plany kontroli.

Poza sprawozdawczoscia, Ministerstwo Srodowiska podejmuje inne dzialania
monitorujace - wizyty na miejscu realizacji projektu. Wizyty na miejscu realizacji
projektu maja na celu sprawdzenie stanu wskazanego w sprawozdaniach ze stanem
faktycznym. Prowadzone sa one zgodnie z rocznym planem kontroli – w zakresie
monitorowania to bedzie raczej weryfikacja niz kontrola. Jednak w przypadku
stwierdzonych nieprawidlowosci moga odbywac sie zawsze w razie koniecznosci.
Wizyty kontrolne moga byc podejmowane samodzielnie przez pracowników
Ministerstwa Srodowiska, badz we wspólpracy z pracownikami NFOSIGW,
Ministerstwa Finansów lub Ministerstwa Gospodarki i Pracy, a takze komórka audytu
wewnetrznego w Ministerstwie Srodowiska (zgodnie z planem kontroli).
Niezaleznie od powyzszych dzialan monitorujacych Komisja Europejska, Instytucja
Zarzadzajaca, Instytucja Platnicza wg potrzeb moze wystapic do Ministerstwa
Srodowiska o udzielenie wszelkich niezbednych informacji, dotyczacych procesu
wdrazania projektu. Pozostale instytucje zaangazowane w system zarzadzania
zapewniaja prawo uzyskiwania niezbednych informacji w stosunku do instytucji
nadzorowanych.
Staly monitoring wdrazania projektów, niezaleznie od dzialan Ministerstwa
Srodowiska prowadza równiez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony srodowiska i gospodarki
wodnej.
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4.3. RAPORT KONCOWY
Raport koncowy skladany jest do Komisji Europejskiej w terminie 6 miesiecy od daty
zakonczenia projektu.
W przypadku nie zlozenia raportu w terminie 18 miesiecy od daty zakonczenia
prac i wykonania platnosci, okreslonej w decyzji o przyznaniu pomocy, czesc
pomocy odpowiadajaca platnosci koncowej zostanie anulowana.
Raport koncowy w szczególnosci bedzie zawierac:
•
•
•
•

opis wykonanych prac, któremu towarzyszyc beda wskazniki rzeczowe,
wydatki wedlug kategorii oraz dzialania podjete na podstawie warunków
specjalnych zawartych w Decyzji,
informacja o przedsiewzieciach informacyjnych i promocyjnych,
potwierdzenie, ze wykonane prace sa zgodne z Decyzja,
wstepna ocena czy przewidywane rezultaty, które beda pózniej podlegac
ewaluacji zostana osiagniete. Ocena w szczególnosci bedzie zawierac:
− rzeczywista date rozpoczecia projektu,
− sposób zarzadzania projektem po jego zakonczeniu,
− potwierdzenie, jezeli jest to wlasciwe, prognoz finansowych, zwlaszcza
w zakresie kosztów operacyjnych i spodziewanych przychodów,
− potwierdzenie
spoleczno -ekonomicznych
przewidywan,
w szczególnosci spodziewanych kosztów i zysków,
− wskazanie zastosowanych srodków ochrony srodowiska oraz
zwiazanych z tym kosztów, w tym zgodnosc z zasada
„zanieczyszczajacy placi".

Kazdy dokument, który powstal w zwiazku z realizacja projektu, poczawszy od
procesu programowania winna byc przechowywana w kazdej instytucji przez co
najmniej 3 lata od daty koncowej platnosci przekazanej przez Komisje Europejska.
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5. NIEPRAWIDLOWOSCI
5.1. DEFINICJA NIEPRAWIDLOWOSCI
Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporzadzenia Rady (Euratom, WE) nr 2988/95 z dnia 18
grudnia 1995 r. w sprawie zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnot
Europejskich (Dz. Urz. WE L 312 z dnia 23.12.1995) oraz uwzgledniajac inne
przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego za nieprawidlowosc na gruncie
funkcjonowania Funduszu Spójnosci w Polsce nalezy uwazac jakiekolwiek
naruszenie przepisów prawa wspólnotowego lub prawa krajowego wynikajace z
dzialania lub zaniedbania ze strony podmiotu realizujacego projekt - economic
operator (wszelkie instytucje/podmioty biorace udzial we wdrazaniu projektów
Funduszu Spójnosci : Instytucja Zarzadzajaca, Instytucja Platnicza, Instytucje
Posredniczace, Podmioty odpowiedzialne za realizacje oraz wykonawcy), które
narazilo lub moglo narazic na szkode ogólny budzet Wspólnot lub budzety, jakimi
one zarzadzaja, albo tez w zwiazku z nieuzasadniona pozycja wydatków. Przez
nieprawidlowosci nalezy rozumiec jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa
wspólnotowego wynikajace z dzialania lub zaniedbania ze strony podmiotu
realizujacego projekt (economic operator), które spowodowalo lub moglo
spowodowac szkode w budzecie Wspólnot lub w budzetach, które sa zarzadzane
przez Wspólnoty, albo poprzez zmniejszenie lub utrate przychodów, które pochodza
ze srodków wlasnych pobieranych bezposrednio w imieniu Wspólnot, albo te z w
zwiazku z nieuzasadnionym wydatkiem.

5.2. PODMIOTY STWIERDZAJACE NIEPRAWIDLOWOSC
Do wykrywania nieprawidlowosci powolane sa w szczególnosci instytucje
dokonujace kontroli projektów lub systemu zarzadzania i kontroli Funduszu
Spójnosci. Jednak w toku prowadzenia czynnosci innych niz kontrolne przez POZR,
IPZ, IP lub IZ moze równiez dojsc do identyfikacji nieprawidlowosci. Dlatego tez
niezaleznie od zródla informacji o nieprawidlowosci powinna zostac zastosowana
procedura wlasciwa dla danego rodzaju nieprawidlowosci.

5.3. RODZAJE NIEPRAWIDLOWOSCI
Na potrzeby systemu zarzadzania i kontroli Funduszu Spójnosci nieprawidlowosci
mozna podzielic na :
•
nieprawidlowosci indywidualne (niesystemowe) skutkujace
nieprawidlowym wydatkowaniem srodków;
•
nieprawidlowosci indywidualne nie skutkujace nieprawidlowym
wydatkowaniem srodków;
•
nieprawidlowosci
systemowe
skutkujace
nieprawidlowym
wydatkowaniem srodków (za systemowa nalezy uznac kazda
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•

nieprawidlowosc, która wynika z braku lub bledu w systemie
zarzadzania i kontroli Funduszu Spójnosci i w zwiazku z tym moze
miec miejsce równiez w przypadku innych projektów)
nieprawidlowosci systemowe nie skutkujace nieprawidlowym
wydatkowaniem srodków.

Ponadto, ze wzgledu na obowiazek przekazywania informacji do Komisji Europejskiej
(European Anti-Fraud Office – OLAF) nieprawidlowosci mozna podzielic na
podlegajace i nie podlegajace raportowaniu do Komisji.

5.4 SPOSÓB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEPRAWIDLOWOSCI
W kazdej instytucji powinny zostac ustanowione procedury wewnetrzne
postepowania w przypadku zidentyfikowania nieprawidlowosci lub uzasadnionego
podejrzenia
o
wystapieniu
nieprawidlowosci,
zapewniajace
niezwloczne
poinformowanie o tym fakcie kierownika jednostki. W zaleznosci od rodzaju
nieprawidlowosci stosowana jest jedna z ponizszych procedur. Za prawidlowa
kwalifikacje nieprawidlowosci odpowiedzialny jest kierownik wlasciwej jednostki
zgodnie z wytycznymi Biura MS. W przypadku watpliwosci podmiot ten moze sie
zwrócic do Biura MS z prosba o pomoc w klasyfikacji.
Postepowanie w przypadku nieprawidlowosci indywidualnej nie skutkujacej
nieprawidlowym wydatkowaniem srodków
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci jednostkowej nie skutkujacej
nieprawidlowym wydatkowaniem srodków kierownik wlasciwej jednostki po
ewentualnej konsultacji z jednostka nadzorujaca podejmuje decyzje o sposobie
usuniecia nieprawidlowosci, o czym informuje jednostke nadzorujaca oraz IZ. Po
likwidacji nieprawidlowosci informacja o tym fakcie jest przekazywana ponownie do
jednostki nadzorujacej oraz IZ.
Postepowanie w przypadku nieprawidlowosci systemowej nie skutkujacej
nieprawidlowym wydatkowaniem srodków
Postepowanie z nieprawidlowoscia systemowa w zakresie jej usuwania powinno byc
analogiczne do stosowanego w przypadku nieprawidlowosci indywidualnej. Jednak
nieprawidlowosc systemowa stanowi równiez podstawe do modyfikacji procedur
ogólnych zarzadzania i kontroli Funduszu Spójnosci lub procedur wewnetrznych w
danej jednostce. Dzialania w tym zakresie podejmuje odpowiednio Instytucja
Zarzadzajaca lub kierownik wlasciwej jednostki. Na podstawie informacji
uzyskiwanych IZ albo formuluje i przekazuje do wlasciwych jednostek zalecenia
majace na celu usuniecie nieprawidlowosci albo modyfikuje „Ogólny podrecznik
Funduszu Spójnosci”. IZ monitoruje wdrazanie rekomendacji.
Postepowanie w przypadku nieprawidlowosci jednostkowej lub systemowej
skutkujacej nieprawidlowym wydatkowaniem srodków
Nieprawidlowosci skutkujace nieprawidlowym wydatkowaniem srodków (systemowe
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lub jednostkowe) stanowia podstawe do wstrzymania platnosci, windykacji kwot
nienaleznych badz tez podjecia innych dzialan majacych wplyw na przeplyw srodków
finansowych przez Instytucje Platnicza lub Instytucje Posredniczace. Dodatkowo w
przypadku nieprawidlowosci systemowych stosowana jest procedura opisana
powyzej.

5.5. INFORMOWANIE O NIEPRAWIDLOWOSCIACH
Przeplyw informacji o nieprawidlowosciach pomiedzy instytucjami w Polsce
Informowanie o nieprawidlowosciach w Funduszu Spójnosci powinno sie odbywac
zgodnie z wytycznymi Biura MS pt. „System informowania o nieprawidlowosciach
w zakresie wykorzystania Funduszu Spójnosci” (dostepne na stronie internetowej
http://www.cios.gov.pl).
Informowanie o nieprawidlowosciach odbywa sie poprzez wypelnienie
standardowych formularzy raportów i odpowiednich zbiorczych zestawien
nieprawidlowosci, oraz przeslanie ww. dokumentów do Biura Miedzynarodowych
Relacji Skarbowych, jak równiez poprzez przesylanie noty o nieprawidlowosci
zgodnie z art.56 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju. Do czasu uruchomienia w
systemie SIMIK modulu Nieprawidlowosci, który bedzie odpowiadal wymogom
okreslonym w Rozporzadzeniu 1831/94, raporty o nieprawidlowosciach powinny byc
przekazywane w wersji pisemnej oraz elektronicznej (zapis na dyskietce zalaczonej
do wersji pisemnej).
W systemie informowania o nieprawidlowosciach beda stosowane nastepujace
raporty i inne dokumenty:
Raporty/inne dokumenty wraz z terminami przekazywania
Rodzaj
raportu/dokumentu

Raport biezacy

Nota o
nieprawidlowosci

Miesieczne
zestawienie
nieprawidlowosci

Termin

Kto jest odpowiedzialny za
przekazanie raportu/dokumentu

•niezwlocznie po uzyskaniu
informacji lub uzasadnionego
podejrzenia o popelnieniu
nieprawidlowosci

instytucja
odpowiedzialna
za
informowanie do Biura MS (cc:
instytucja wyzszego szczebla w
systemie zarzadzania, IP i IZ)
IPZ lub IZ do podsekretarza stanu
•niezwlocznie po wykryciu nadzorujacego
DFS
w
nieprawidlowosci
Ministerstwie Gospodarki i Pracy
oraz do IP i Biura MS.
•nie pózniej niz 6-ego dnia
BK/POZR do IPZ15
kazdego miesiaca
•nie pózniej niz 8-ego dnia IPZ, IP do IZ
kazdego miesiaca
• nie pózniej niz 10-ego dnia IZ do Biura MS
kazdego miesiaca

15

W sektorze srodowiska BK/POZR powinien dostarczyc do NFOSiGW zestawienie miesieczne w terminie do
4-ego dnia kazdego miesiaca, zas NFOSiGW do 6-ego dnia kazdego miesiaca do Ministerstwa Srodowiska.
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Kwartalny raport oraz
Kwartalne
zestawienie
nieprawidlowosci nie
podlegajacych
raportowaniu

•25 dni kalendarzowych po
BK/POZR do IPZ16
zakonczeniu kwartalu
•35 dni kalendarzowych po
IPZ, IP do IZ
zakonczeniu kwartalu
•45 dni kalendarzowych po IZ do Biura MS
zakonczeniu kwartalu

W przypadku otrzymania informacji o nieprawidlowosci lub uzasadnionego
podejrzenia o wystapieniu nieprawidlowosci kierownik jednostki (lub inny pracownik
zgodnie z procedura wewnetrzna) jest zobowiazany do okreslenia:
•po pierwsze, czy jest to nieprawidlowosc podlegajaca raportowaniu do KE czy nie
podlegajaca raportowaniu (jezeli nie podlegajaca, to nalezy umiescic w
kwartalnym zestawieniu nieprawidlowosci nie podlegajacych raportowaniu do
KE i nie przesylac innych raportów do Biura MS w tej sprawie);
•po drugie, czy dana nieprawidlowosc spelnia chociaz jeden z trzech warunków,
które implikuja koniecznosc niezwlocznego przekazania informacji do Biura
Miedzynarodowych Relacji Skarbowych (Biura MS) w Ministerstwie Finansów
oraz do wiadomosci instytucji wyzszego szczebla w systemie zarzadzania, IZ i
IP zgodnie ze wzorem raportu biezacego zalaczonego do wytycznych Biura
MS;
•po trzecie – jezeli nieprawidlowosc pojawia sie na szczeblu IPZ, IZ lub IP -, czy
dana nieprawidlowosc polega na wykorzystaniu przez beneficjenta
przekazanych srodków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub
umowa o dofinansowanie projektu i w zwiazku z tym wymaga przekazania
niezwlocznie informacji zgodnie z art. 56 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju
Raport biezacy
Raport biezacy sporzadzany jest niezwlocznie po uzyskaniu informacji:
•wykrycie lub uzasadnione podejrzenie wystapienia oszustwa (dzialania
celowe zmierzajace do uzyskania korzysci majatkowych);
•wykrycie lub podejrzenie wystapienia dzialan prowadzacych do zaistnienia
nieprawidlowosci, która ma lub moze miec zupelnie nowy, podmiotowi
odpowiedzialnemu za informowanie nieznany wczesniej charakter 17;
•wykrycie lub podejrzenie wystapienia dzialan prowadzacych do zaistnienia
nieprawidlowosci, która ma lub moze miec swoje nastepstwa poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 18.
16

W sektorze srodowiska BK/POZR powinien dostarczyc do NFOSiGW raport kwartalny/ zestawienie w
terminie do 15 dnia kalendarzowego po zakonczeniu kwartalu, zas NFOSiGW do 25-ego dnia kalendarzowego
po zakonczeniu kwartalu do Ministerstwa Srodowiska.
17
Podmiot odpowiedzialny za informowanie informuje w raporcie biezacym o podejrzeniu lub wystapieniu
nieprawidlowosci, z która nigdy wczesniej sie nie spotkal w trakcie dotychczasowej dzialalnosci (czyli nie
informowal o nich w raportach o nieprawidlowosciach). W przypadku kolejnych nieprawidlowosci tego samego
typu (zgodnie z zalacznikiem nr 8 do wytycznych Biura MS), informowanie o nich bedzie obywac sie poprzez
raporty kwartalne.
18
Podmiot odpowiedzialny za informowanie powinien okreslic (jezeli jest to mozliwe), czy nieprawidlowosc ma
lub moze miec swoje konsekwencje poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – dotyczy to wylacznie
przypadków podmiotów majacych swoje siedziby poza terytorium Polski lub realizowanych projektów
transnarodowych.
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Raport biezacy jest sporzadzany odrebnie dla kazdej nieprawidlowosci i przesylany
niezwlocznie przez instytucje odpowiedzialna za informowanie do Biura MS z kopia
do instytucji wyzszego szczebla w systemie zarzadzania, IP i IZ zgodnie ze wzorem
okreslonym w wytycznych Biura MS.
Nota o nieprawidlowosci
Na podstawie art. 56 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju w przypadku
stwierdzenie przez Instytucje Zarzadzajaca lub Posredniczaca nieprawidlowosci,
na skutek przeprowadzonej kontroli lub na podstawie informacji uzyskanych od
innego organu kontrolujacego, polegajacej na wykorzystaniu przez beneficjenta
przekazanych srodków finansowych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub umowa o
dofinansowanie projektu, Instytucja Zarzadzajaca lub Posredniczaca informuje o tym
niezwlocznie ministra wlasciwego do spraw rozwoju regionalnego (wlasciwego
podsekretarza stanu nadzorujacego Departament Koordynacji Funduszu Spójnosci –
Ministerstwo Gospodarki i Pracy) oraz ministra wlasciwego do spraw finansów
publicznych (Biuro Miedzynarodowych Relacji Skarbowych oraz Departament
Instytucji Platniczej w Ministerstwie Finansów) zgodnie ze wzorem noty okreslonej w
wytycznych Biura MS.
Jezeli w sprawie danej nieprawidlowosci zostal juz przekazany raport biezacy, nie
ma potrzeby dodatkowego przekazywania noty o nieprawidlowosci.
Raport kwartalny
Jezeli w wyniku przeprowadzonej analizy informacji o nieprawidlowosci lub
uzasadnionego podejrzenia o wystapieniu nieprawidlowosci kierownik jednostki (lub
inny pracownik zgodnie z procedura wewnetrzna) zdecyduje, iz nie istnieje
koniecznosc wyslania raportu biezacego lub noty o nieprawidlowosci, taka informacja
powinna zostac uwzgledniona w najblizszym raporcie kwartalnym.
Pierwszy raport o nieprawidlowosci w danej sprawie jest raportem z jej wykrycia. W
kazdym kolejnym raporcie kwartalnym powinny zostac zawarte informacje o
podjetych dzialaniach prowadzacych do usuniecia nieprawidlowosci, w nawiazaniu
do poprzednich raportów. Raport kwartalny stanowi bowiem pelna informacje o
nieprawidlowosci od momentu jej wykrycia do konca okresu sprawozdawczego
(koniec kwartalu).
IZ w ciagu 45 dni od zakonczenia kwartalu przekazuje do Biura MS kwartalne raporty
o nieprawidlowosciach. Przeplyw informacji w obydwu sektorach od POZR do IZ
zostal opisany w ww. tabeli Raporty/inne dokumenty wraz z terminami
przekazywania. Instytucje przekazuja raporty zgodnie ze wzorem okreslonym w
wytycznych Biura MS. W przypadku nieprawidlowosci juz wczesniej przekazywanych
do Biura MS, raport kwartalny zawiera równiez informacje o dzialaniach podjetych od
momentu wykrycia nieprawidlowosci przez instytucje odpowiedzialna.
Jezeli w danym kwartale nie ma nieprawidlowosci, o których nalezy poinformowac
Biuro MS (czyli nie ma, ani nowych nieprawidlowosci, ani nie ma nieprawidlowosci
„nie zakonczonych”) informacja o braku raportów kwartalnych jest przesylana od
POZR/ BK przez kolejne szczeble zarzadzania az do Biura MS (w kopii do Instytucji
Platniczej) w terminach okreslonych dla raportów kwartalnych.
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W sytuacji gdy IZ i/lub IP wysylaja pierwszy raport o nieprawidlowosci lub
umieszczaja po raz pierwszy nieprawidlowosc w kwartalnym zestawieniu informacji
nie podlegajacych raportowaniu, a dotyczy on nieprawidlowosci, która miala miejsce
w IPZ lub POZR/ BK i co do której odpowiednio IPZ lub POZR/ BK nie zglaszaja
zastrzezen, kolejne zestawienia kwartalne i miesieczne oraz raporty kwartalne w
sprawie tej nieprawidlowosci powinny byc sporzadzane przez wlasciwy IPZ lub
POZR/ BK.
W kazdej jednostce powinna zostac wyznaczona osoba, która bedzie koordynowala
przygotowanie raportów i zestawien oraz bedzie posiadala informacje o wszystkich
nieprawidlowosciach w danej jednostce.
Zestawienia nieprawidlowosci
W celu agregacji wykrytych nieprawidlowosci oraz zapewnienia Biuru MS aktualnych
informacji o wszystkich nieprawidlowosciach w systemie Funduszu Spójnosci sa
stosowane dwa rodzaje zbiorczych zestawien nieprawidlowosci:
• Miesieczne zestawienie nieprawidlowosci – informujace o postepach dzialan
prowadzacych do usuniecia nieprawidlowosci. Terminy przekazywania
zestawien od POZR przez kolejne szc zeble zarzadzania zostaly opisane w ww.
tabeli Raporty/inne dokumenty wraz z terminami przekazywania. Zestawienia
sa przekazywane zgodnie ze wzorem okreslonym w wytycznych Biura MS.
• Kwartalne zestawienie nieprawidlowosci nie podlegajacych raportowaniu
– informujace o wszystkich nieprawidlowosciach, odnosnie których nie istnieje
wymóg informowania Komisji. Zestawienie jest przesylane zgodnie ze wzorem
okreslonym w wytycznych Biura MS razem z raportami kwartalnymi lub
informacja o braku raportów kwartalnych.
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5.6. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O NIEPRAWIDLOWOSCIACH
DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Przekazywanie informacji o nieprawidlowosciach przez GIKS (Biuro MS) do KE
Zasadniczo informacje o nieprawidlowosciach niezbedne do sporzadzenia
wlasciwych raportów kierowanych w tej sprawie do Komisji Europejskiej pozyskiwane
sa przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej (Biuro Miedzynarodowych
Relacji Skarbowych) z:
• urzedów kontroli skarbowej, w formie, zakresie i terminie ustalonym przez
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, w drodze wewnetrznych
wytycznych (instrukcji);
• raportów o nieprawidlowosciach biezacych i kwartalnych.
Uzyskiwane z systemu SIMIK lub od Instytucji Zarzadzajacej informacje, w kazdej
chwili moga byc uzupelnione przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, w
trybie ustawy o kontroli skarbowej oraz rozporzadzenia w sprawie Pelnomocnika
Rzadu do Spraw Zwalczania Nieprawidlowosci Finansowych na szkode budzetu
Rzeczpospolitej Polskiej lub budzetu Unii Europejskiej.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej odpowiada w szczególnosci za:
•

•

•

•

•

informowanie Komisji Europejskiej o wykrytych nieprawidlowosciach,
bedacych przedmiotem wstepnego postepowania administracyjnego lub
sadowego (wzglednie przekazywanie informacji o ich nie stwierdzeniu), w
ciagu dwóch miesiecy od zakonczenia kazdego kwartalu (raporty kwartalne);
bezzwloczne powiadamianie Komisji Europejskiej oraz, w razie potrzeby,
pozostalych zainteresowanych panstw czlonkowskich, o wszelkich
naduzyciach, które zostaly wykryte lub których istnienie sie podejrzewa, gdy
istnieje obawa, ze moga one spowodowac skutki poza terytorium danego
panstwa lub gdy wskazuja one na okolicznosc, ze zastosowano nowe praktyki
popelniania naduzycia (raporty biezace);
informowanie Komisji Europejskiej o postepowaniach wszczetych w
konsekwencji wczesniej zgloszonych naduzyc i ich rezultatach;
przedstawianie Komisji Europejskiej decyzji administracyjnych lub sadowych
dotyczacych zakonczenia postepowan administracyjnych lub sadowych, albo
ich glównych punktów; w ciagu dwóch miesiecy od zakonczenia kazdego
kwartalu (raporty kwartalne);
przedkladanie Komisji Europejskiej raportów o kwotach niemozliwych do
odzyskania, wraz z informacja o przyczynach nie odzyskania kwot (specjalny
raport zgodnie z art.5 ust.2 rozporzadzenia 1831/94).
Kopie kierowanych do Komisji Europejskiej informacji o stwierdzonych
nieprawidlowosciach, przekazywane sa do Instytucji Platniczej, Instytucji
Zarzadzajacej oraz Biura Certyfikacji i Poswiadczen Srodków z UE.
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5.7. ODZYSKIWANIE KWOT NIEPRAWIDLOWO WYDATKOWANYCH
Za odzyskiwanie kwot niewlasciwie wydatkowanych jest odpowiedzialna Instytucja
Platnicza, która zleci wykonywanie zadan w tym zakresie Ministerstwu Srodowiska
poprzez odpowiednie zapisy w umowach finansowania.
Uwzgledniajac tryb przekazywania srodków w Funduszu Spójnosci pomiedzy
kolejnymi instytucjami – od Instytucji Platniczej do POZR – oparty o umowy
(porozumienia) cywilno -prawne, istnieje koniecznosc precyzyjnego okreslenia w
zapisach umów finansowania oraz umów o dofinansowanie obowiazków stron
zapewniajacych m.in. windykacje srodków wydatkowanych niewlasciwie. W celu
przedstawienia istniejacych mozliwosci zabezpieczania zwrotnosci wydatkowanych
srodków oraz rekomendowania preferowanych rozwiazan Miedzyresortowa Grupa
Robocza do spraw przeciwdzialania nieprawidlowosciom w zakresie wykorzystania
srodków unijnych opracowala dokument o charakterze instrukcyjnym pt. „Prawne
zabezpieczenia zwrotnosci nieprawidlowo wydatkowanych srodków”, który
powinien zostac wykorzystany przy opracowywaniu zapisów wlasciwych porozumien/
umów na podstawie, których beda przekazywane srodki Funduszu Spójnosci.
Zadanie zwrotu kwoty niewlasciwie wydatkowanej
W zwiazku ze stwierdzona nieprawidlowoscia wlasciwa instytucja bedaca strona
umowy zawartej z POZR, czyli NFOSiGW) zada od POZR zwrotu przekazanych mu
srodków, w odpowiedniej dla danej sprawy wysokosci i terminie, wraz z wymaganymi
odsetkami.
W przypadku, gdy beneficjent nie dokona zwrotu zadanej kwoty wraz z odsetkami, a
bedzie mozliwe jej odzyskanie, w calosci lub w czesci, poprzez odpowiednie
zmniejszenie refundacji kolejnych wydatków przedstawionych przez beneficjenta,
Instytucja Platnicza dokona takiej czynnosci, o czym beneficjent
zostanie
poinformowany.
Podstawa do zadania przez NFOSiGW zwrotu kwot wyplaconych w przypadku
stwierdzenia nieprawidlowosci lub dokonania kompensacji tych kwot z kolejnych
wydatków POZR (w tym równiez, w danych przypadkach, nie dotyczacych operacji,
w której wystapila nieprawidlowosc) sa odpowiednie zobowiazania umowne,
gwarantujace jej prawo do tego rodzaju dzialania, zawarte w odpowiednim
porozumieniu.
Postepowanie w przypadku nieskutecznosci zadania zwrotu
Jezeli POZR nie dokonuje zwrotu zadanej kwoty w wymaganym terminie lub nie
zostaje ona w tym samym okresie odzyskana poprzez odpowiednie zmniejszenie
refundacji kolejnych wydatków, NFOSiGW wykorzystuje zabezpieczenia zwrotnosci
nieprawidlowo wydatkowanych srodków zawarte w porozumieniu. Jezeli to równiez
nie przynosi rezultatu, wystepuje do Sadu z powództwem cywilnym, chyba ze uznaje
to za nieuzasadnione, gdyz:
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• wartosc dlugu jest znikoma,
• posiada uzasadniona pewnosc, ze POZR zwróci zadane kwoty lub tez,
ze w przyszlosci bedzie mozliwe ich odzyskanie poprzez zmniejszenie
refundacji kolejnych wydatków, przy jednoczesnej mozliwosci
dokonania odpowiedniego zabezpieczenia na majatku dluznika,
• zachodza inne okolicznosci uzasadniajace czasowe odstapienie od
powództwa,
• zachodza inne okolicznosci uzasadniajace ostateczne odstapienie od
powództwa.
W przypadku, jezeli zostanie podjeta ostateczna decyzja o zaniechaniu windykacji
kwoty naleznej, Instytucja Zarzadzajaca poinformuje Biuro Miedzynarodowych
Relacji Skarbowych o nieodzyskanej kwocie oraz wskaze budzet (Unii Europejskiej
badz krajowy), który powinien zostac obciazony nieodzyskana kwota wraz z
uzasadnieniem takie decyzji. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej informuje
niezwlocznie, w specjalnym raporcie, o którym mowa w art. 5.2 rozporzadzenia
Komisji (WE) nr 1831/1994, Komisje Europejska.
Postepowanie zmierzajace do odzyskania kwot utraconych jest jednak
kontynuowane, jezeli zazada tego Komisja Europejska.
Zwrot kwot odzyskanych do Komisji Europejskiej
Srodki odzyskane w zwiazku z anulowaniem calosci lub czesci pomocy, wraz z
uzyskanymi odsetkami, zwracane sa przez Instytucje Platnicza do Komisji
Europejskiej, na zasadach okreslonych w art. 7 rozporzadzenia Rady (WE)
1386/2002, tj. poprzez ich potracenie z kolejnej deklaracji wydatków oraz
uwzglednieniu we wniosku o platnosc lub, jezeli nie jest to mozliwe, poprzez ich
bezposredni zwrot.
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5.8. KOREKTY FINANSOWE
FUNDUSZU SPÓJNOSCI

POMOCY

FINANSOWANEJ

Z

Tam, gdzie Komisja Europejska uzna, iz nieprawidlowosc nie zostala skorygowana
lub stwierdzi, iz calosc lub czesc przedsiewziecia nie uzasadnia – w czesci lub w
calosci – wysokosci pomocy przyznanej na jej realizacje, Komisja przeprowadzi
odpowiednia analize danego przypadku, zwracajac sie do kontroli skarbowej i do
Ministerstwa Finansów o dostarczenie w oznaczonym czasie stosownych uwag. Po
dokonaniu takiej analizy, w przypadku jesli nie podjete zostana odpowiednie srodki
zaradcze w przedmiotowej sprawie, Komisja biorac pod uwage rodzaj zaistnialej
nieprawidlowosci oraz zakres stwierdzonych zaniedban w mechanizmie zarzadzania
i kontroli, moze:
• obnizyc wysokosc lub anulowac jakiekolwiek platnosci zaliczkowe;
• anulowac calosc lub czesc pomocy przyznanej na realizacje danego
przedsiewziecia.
Jesli Ministerstwo Finansów uzna, ze wykryta nieprawidlowosc jest razacym
naruszeniem postanowien Umowy Finansowania moze, przed podjeciem przez
Komisje ostatecznej decyzji, dokonac zwrotu konkretnej kwoty na odpowiedni
Rachunek w Instytucji Platniczej dla Funduszu Spójnosci lub zablokowac
tymczasowo karte wzorów podpisów Rachunku Biezacego dla Funduszu Spójnosci,
uniemozliwiajac przekazywanie srodków Funduszu Spójnosci na rachunek projektu.
Nieprawidlowosci wykryte w trakcie kontroli zglaszane sa równiez przez organy
kontrolne.
W przypadku zawieszenia przez Komisje Europejska platnosci okresowych lub
decyzji Komisji o dokonaniu korekty finansowej, stosownie do art. H Zalacznika II do
rozporzadzenia Rady (WE) 1164/94 i przedstawieniu przez nia odpowiednich uwag i
wniosków dotyczacych przyczyn zawieszenia platnosci oraz niezbednych korekt
finansowych, Ministerstwo Srodowiska:
•
stosuje sie do uwag i wniosków Komisji Europejskiej oraz dokonuje
niezbednych korekt lub:
•
przedstawia Ministerstwu Gospodarki i Pracy (w kopii Ministerstwu
Finansów) zastrzezenia do podjetej przez Komisje Europejska decyzji. Po
uzgodnieniu spójnego stanowiska strony polskiej, Ministerstwo Gospodarki i
Pracy wystepuje do Komisji Europejskiej o zorganizowanie spotkanie,
majacego na celu osiagniecie porozumienia.
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6. SYSTEM INFORMATYCZNY MONITOROWANIA I KONTROLI
FINANSOWEJ FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOSCI W POLSCE – SIMIK
Podstawowym narzedziem sluzacym do monitorowania i kontroli projektów
finansowanych Funduszu Spójnosci w Polsce jest System Informatyczny SIMIK
(System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej) modul Fundusz Spójnosci.
W zakres SIMIK wchodza wszystkie projekty, które zostaly wyslane do Komisji
Europejskiej.
Instytucja Zarzadzajaca jest odpowiedzialna za wprowadzanie podstawowych
zawartych we Wniosku i Decyzji KE informacji dotyczacych poszczególnych
projektów do systemu SIMIK. Umozliwia to odpowiednim instytucjom zarzadzanie
finansowe, monitorowanie, kontrole i ewaluacje poprzez dostarczanie/generowanie
informacji niezbednych dla potrzeb oceny projektów wspólfinansowanych ze
srodków Funduszu Spójnosci. Do celów systemu informatycznego SIMIK naleza
m.in.:
•
•
•
•

monitorowanie i zarzadzanie projektami, od momentu zlozenia
wniosku, poprzez kolejne etapy, az do jego zakonczenia.
zapewnienie wlasciwego, skutecznego i przejrzystego zarzadzania
srodkami Funduszu Spójnosci,
monitorowanie
wskazników
finansowych
i
efektów
zadan
realizowanych w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty,
zapewnienie wymaganej sprawozdawczosci dla Komisji Europejskiej
z wdrazania projektów.

Podstawy funkcjonowania systemu okreslone sa przez:
•

•

przepisy prawne Unii Europejskiej dotyczace wdrazania Funduszu
Spójnosci zwlaszcza w zakresie elektronicznej transmisji danych do Komisji
Europejskiej i elektronicznej archiwizacji danych dotyczacych wspieranych
projektów,
przepisy prawa polskiego, które posrednio lub bezposrednio reguluja
funkcjonowanie poszc zególnych elementów systemu polityki spójnosci
w Polsce.

Podstawowymi wymogami stawianymi przed systemem informatycznym SIMIK jest
bezpieczenstwo danych oraz zasada wprowadzania do niego danych w
miejscu ich powstawania. Bezposrednimi uzytkownikami systemu SIMIK w
zakresie Funduszu Spójnosci beda Instytucja Platnicza, Instytucja Zarzadzajaca,
Instytucja Posredniczace, Instytucja Wdrazajaca, inne jednostki monitorujacokontrolne i UKSy. W sektorze srodowiska, podmioty odpowiedzialne za realizacje nie
maja bezposredniego dostepu do SIMIK. Przekazywane przez te podmioty dane, w
miare mozliwosci takze w formie elektronicznej, sa wprowadzane do systemu przez
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NFOSiGW. Wszystkie te instytucje odpowiedzialne sa za terminowe wprowadzenie
do systemu odpowiednich danych.
W systemie SIMIK ewidencjonowane beda w szczególnosci:
•
•
•
•
•
•
•
•

podstawowe dane dotyczace projektów zawarte we Wniosku o
dofinansowanie z Funduszu Spójnosci i Decyzji Komisji Europejskiej,
dane dotyczace kontraktów,
dane dotyczace procedury zamówien publicznych,
harmonogramy rzeczowo-finansowe,
listy wskazników wraz z aktualizowanymi na biezaco wartosciami,
dane dotyczace faktur,
dane
dotyczace
przeprowadzonych
kontroli
i
wykrytych
nieprawidlowosci,
dane dotyczace podjetych dzialan informacyjnych i promocyjnych.

Uzytkownicy systemu SIMIK o ile to mozliwe wykonuja swoje funkcje korzystajac
z danych i narzedzi dostepnych w systemie SIMIK. Koncowi odbiorcy przygotowuja
i przekazuja dane do wprowadzenia do systemu w odpowiednim formacie (XML).
Ministerstwo Finansów pelni funkcje administratora systemu, w szczególnosci
prowadzi scentralizowany slownik definicji wskazników monitorowania.
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