finansowanie i zarzàdzanie

Jakie sà mo˝liwoÊci
dofinansowania budowy
i modernizacji stacji
narciarskich ze Êrodków UE
w okresie 2007-2013?
W tym numerze piszemy
o zarzàdzaniu projektem
dofinansowanym.
iniejszy tekst ma na celu przybli˝enie czytelnikom podstaw zwiàzanych z zarzàdzaniem projektem
wspó∏finansowanym ze Êrodków
unijnych w latach 2007-2013.
Podobnie jak wczeÊniejszy artyku∏
z tego cyklu przeznaczony jest on dla
przedsi´biorców z sektora ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw, którzy prowadzà stacje narciarskie. Ze wzgl´du na
toczàcy si´ w poszczególnych województwach proces legislacyjny zwiàzany z wdra˝aniem Regionalnych Programów Operacyjnych i brak szczegó∏owych informacji dotyczàcych procedur
oraz harmonogramów konkursów, zdecydowaliÊmy si´ na przedstawienie
podstawowych zasad zwiàzanych z zarzàdzaniem projektem, który przeszed∏
pozytywnie ocen´ formalnà i merytorycznà oraz zosta∏ zakwalifikowany do
dofinansowania.

N

Kasa
na stacje

Jan Kordasiewicz

zaÊwiadczenia zwiàzane z niezaleganiem z nale˝noÊciami wobec Skarbu
Paƒstwa,
● pozwolenie na budow´,
● oÊwiadczenia o niekaralnoÊci cz∏onków zarzàdu,
● form´ zabezpieczenia umowy.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e umowa o dofiUmowa o dofinansowanie
nansowanie z instytucjà wdra˝ajàcà nie
Na etapie podpisywania umowy o do- zak∏ada negocjacji pomi´dzy stronami.
finansowanie z instytucjà wdra˝ajàcà Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e instytucja b´dzie
wnioskodawca b´dzie zobowiàzany do nieznacznie kwestionowaç niektóre poprzed∏o˝enia szeregu za∏àczników po- zycje kosztorysowe lub prosiç o uzasadtwierdzajàcych oÊwiadczenia z∏o˝one nienie ich umieszczenia w danym dziawe wniosku aplikacyjnym.
∏aniu. Jednak˝e praktyka pokazuje, ˝e
WÊród nich mo˝na wymieniç takie do- jako przedsi´biorcy umow´ o dofinankumenty jak:
sowanie powinniÊmy po prostu podpisaç w terminie wyznaczonym przez instytucj´.
Pope∏nienie b∏´du we wniosku o p∏atnoÊç lub za∏àczenie
Obowiàzkowymi za∏àczniekompletnych dokumentów powoduje, ˝e okres,
nikami o charakterze merytorycznym do umowy
w jakim otrzymamy pieniàdze z instytucji wdra˝ajàcej,
o dofinansowanie jest rówznaczàco si´ wyd∏u˝a.
nie˝ wniosek aplikacyjny,
zawarty w nim harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji projektu oraz
biznesplan o dofinansowanie. Stanowià one êród∏o
informacji o planowanym
przebiegu realizacji projektu, kosztorysie czy te˝
mierzalnych wskaênikach
przedsi´wzi´cia.
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Nale˝y tak˝e pami´taç, ˝e beneficjent
w celu realizacji projektu b´dzie zobowiàzany na etapie podpisywania umowy
do przedstawienia zabezpieczeƒ. Do najpopularniejszych mo˝na wymieniç weksel in blanco wraz z deklaracjà wekslowà
oraz akt notarialny o dobrowolnym poddaniu si´ egzekucji.
Umowa o dofinansowanie projektu zawiera przede wszystkim szereg postanowieƒ okreÊlajàcych obowiàzki beneficjenta pomocy, do których mo˝na zaliczyç: realizowanie projektu zgodnie
z postanowieniami umowy; terminowe
dostarczanie Instytucji Wdra˝ajàcej wymaganych dokumentów; rozliczenie
projektu zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Instytucj´ Wdra˝ajàcà; poddawanie si´ kontroli; prowadzenie wyodr´bnionej ewidencji ksi´gowej Êrodków dotyczàcych projektu oraz promowanie projektu zgodnie z odpowiednimi
przepisami.
Warto podkreÊliç, ˝e niewywiàzanie si´
z któregokolwiek obowiàzku lub te˝ niestosowanie si´ do zaleceƒ Instytucji Wdra˝ajàcej powsta∏ych w wyniku kontroli przeprowadzonej u przedsi´biorcy mo˝e skutkowaç niewyp∏aceniem dofinansowania,
uznaniem poniesionego kosztu za koszt
niekwalifikowany, koniecznoÊcià zwrotu
cz´Êci refundowanych Êrodków, a w ekstremalnych przypadkach – koniecznoÊcià
zwrotu ca∏oÊci dofinansowania.

Konstrukcja umowy jest jednak na tyle elastyczna, ˝e pozwala na aneksowanie poszczególnych zapisów odnoszàcych si´ do realizacji projektu. Beneficjent pomocy, w przypadku zaistnienia
przyczyny powodujàcej potrzeb´ dokonania zmian, w ciàgu 14 dni jest zobowiàzany do wystàpienia do Instytucji
Wdra˝ajàcej w formie pisemnej, przedstawiajàc zakres proponowanych zmian
oraz ich pe∏ne uzasadnienie.

Je˝eli tak si´ stanie, zgodnie z obowiàzujàcym prawem beneficjent pomocy b´dzie musia∏ w drodze przetargu wybraç
wykonawc´ przy zastosowaniu odpowiedniego trybu wynikajàcego z ustawy.
Jest to wi´c pewien rachunek kosztów
i korzyÊci – wnioskodawca powinien zadecydowaç, czy godzi si´ na stosowanie
procedur przetargowych i ma szanse
otrzymaç nawet 60% lub 70% dofinansowania, czy te˝, aby uniknàç kolejnych
biurokratycznych elementów realizacji
Monitoring i sprawozdawczoÊç
przedsi´wzi´cia, Êwiadomie decyduje
Wdra˝anie „projektu unijnego” jest si´ na obni˝enie poziomu dotacji do niebardzo trudnym zadaniem obejmujàcym przekraczajàcego 50%.
szereg obowiàzków i czynnoÊci, które
Je˝eli beneficjent nie ma obowiàzku
zmierzajà do osiàgni´cia za∏o˝onych ce- stosowania ustawy dotyczàcej zamówieƒ
lów realizacji przedsi´wzi´cia. Jest to publicznych, mimo wszystko powinien
proces zbiurokratyzowany, wymagajàcy dokonaç wyboru, opierajàc si´ o zasady
du˝ej starannoÊci w prowadzeniu doku- uczciwej konkurencji i na podstawie
mentacji, a jednoczeÊnie wymagajàcy przeprowadzonego konkursu ofert.
terminowej realizacji zadaƒ, które okrePo wybraniu wykonawcy zamówienia
Êlone zosta∏y w harmonogramie rzeczo- beneficjent mo˝e przystàpiç do realizawo-finansowym.
cji projektu zgodnie z zaplanowanym
Pierwszym etapem w zakresie zarzà- harmonogramem dzia∏aƒ i umowà o dodzania projektem, rozpoczynajàcym si´ finansowanie projektu. Beneficjent obowiàzany jest do monitorowania
Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie we w∏asnym zakresie realizacji
przedsi´wzi´cia i sporzàdzania
z instytucjà wdra˝ajàcà wnioskodawca b´dzie
okresowych (kwartalnych, pó∏zobowiàzany do przed∏o˝enia szeregu za∏àczników rocznych, rocznych) sprawozdaƒ oraz sporzàdzenia sprawozpotwierdzajàcych oÊwiadczenia z∏o˝one we
dania koƒcowego.
wniosku aplikacyjnym.
IloÊç sprawozdaƒ jest uzale˝niona od charakteru projektu
i zawsze zostaje okreÊlona
w umowie o dofinansowanie.
Podobna sytuacja dotyczy
wniosku o wyp∏at´ dofinansowania, który jest sk∏adany
przez beneficjenta zgodnie
z harmonogramem ustalonym
w umowie o dofinansowanie.
Zarówno raport z realizacji propo podpisaniu umowy o dofinansowa- jektu, jak i wniosek o p∏atnoÊç stanowià
nie, jest wybór wykonawcy prac, dostaw- narz´dzie instytucji wdra˝ajàcej s∏u˝àcy sprz´tu czy te˝ personelu zaanga˝o- ce do kontroli post´pów projektu i osiàwanego w realizacj´ przedsi´wzi´cia. gania wyznaczanych celów.
W przypadku korzystania ze Êrodków
Ka˝dy projekt realizowany ze Êrodków
publicznych, a takimi sà dotacje, benefi- unijnych ma doprowadziç do osiàgni´cjenci sà zobowiàzani do wyboru wyko- cia pewnych wymiernych efektów. Benawcy w drodze konkursu ofert lub na- neficjent jest zobowiàzany umowà do
wet przy zastosowaniu ustawy z dnia 19 mierzenia tzw. wskaêników realizacji
stycznia 2004 r. Prawo zamówieƒ pu- projektu. Ka˝de dzia∏anie charakteryzuje
blicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). si´ innymi wskaênikami i zagadnienie to
Nale˝y przewidywaç, ˝e obecnie nale˝y rozpatrywaç indywidualnie.
przedsi´biorstwa b´dà zobowiàzane do Przedsi´wzi´cia dofinansowane z funstosowania ustawy tylko w przypadku, duszy strukturalnych UE cechujà si´
gdy zostanie spe∏niony warunek ustawo- specjalistycznà nomenklaturà, odnoszàc
wy, tj. dofinansowanie przekroczy próg si´ do tzw. nowych produktów oraz
50% kosztów kwalifikowanych projektu. okreÊlonych rezultatów.
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Produktem jest bezpoÊredni, material- tów przy jak najni˝szej kwocie wydatny efekt realizacji przedsi´wzi´cia mie- ku. Beneficjent jest wi´c zobowiàzany
rzony konkretnymi wielkoÊciami, a jako do odpowiedniego udokumentowania
rezultat traktuje si´ bezpoÊredni wp∏yw ponoszonych wydatków – jest to czynzrealizowanego projektu na otoczenie nikiem decydujàcym w procesie rozlispo∏eczno-ekonomiczne uzyskany na- czenia dotacji.
tychmiast po zakoƒczeniu realizacji.
Zasadà projektów realizowanych z funW przypadku stacji narciarskiej produk- duszy strukturalnych jest kwalifikowanie
tem mo˝e byç iloÊç krzese∏ek zamonto- wydatku, który zosta∏ faktycznie poniewanych na wyciàgu, a rezultatem b´dzie siony przez beneficjenta.
wyciàg przeznaczony dla danej iloÊci
Pod poj´ciem kosztu faktycznie ponieosób. Monitorowanie wskaêników pole- sionego nale˝y rozumieç wydatek poniega na przedstawieniu odpowiednich êró- siony w znaczeniu kasowym, a wi´c jako
de∏ (dokumentów) potwierdzajàcych rozchód z rachunku bankowego benefiosiàgni´cie rezultatów. W przypadku za- cjenta.
kupu sprz´tu b´dzie to
protokó∏ odbioru, natoWdra˝anie „projektu unijnego” jest bardzo trudnym
miast w ramach projektu
zadaniem obejmujàcym szereg obowiàzków i czynnoÊci,
szkoleniowego b´dzie to
lista obecnoÊci osób przektóre zmierzajà do osiàgni´cia za∏o˝onych celów
szkolonych oraz wyniki
realizacji przedsi´wzi´cia. Jest to proces
testów egzaminacyjnych.
zbiurokratyzowany, wymagajàcy du˝ej starannoÊci
Przedsi´biorca jest zobow prowadzeniu dokumentacji, a jednoczeÊnie
wiàzany do monitorowania osiàgni´tych wskaêniwymagajàcy terminowej realizacji zadaƒ, które okreÊlone
ków równie˝ po zakoƒczezosta∏y w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
niu realizacji projektu.
Wià˝e si´ to bezpoÊrednio
z poj´ciem trwa∏oÊci projektu, która musi byç zachowana przez okres pi´ciu lat od daty zakoƒczenia realizacji projektu
okreÊlonego w umowie
o dofinansowanie. W przypadku ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw realizowanych w celu utrzymaDowodem poniesienia wydatku jest
nia inwestycji lub stworzonych miejsc
pracy trwa∏oÊç wynosi trzy lata od daty zap∏acona faktura lub inny dokument
ksi´gowy o równowa˝nej wartoÊci dozakoƒczenia projektu.
wodowej oraz potwierdzenie wykonania
Dokumentowanie wydatków
przelewu bankowego.
Je˝eli chodzi o koszty kwalifikowane,
Beneficjent jest równie˝ zobowiàzany
musimy pami´taç, ˝e ka˝dy poniesiony do prowadzenia wyodr´bnionej ewidenprzez przedsi´biorc´ wydatek b´dzie cji ksi´gowej dotyczàcej realizacji propodlega∏ analizie zgodnoÊci jego ponie- jektu, w sposób przejrzysty i umo˝liwiasienia z obowiàzujàcymi przepisami, za- jàcy identyfikacj´ poszczególnych operówno na etapie oceny wniosku, jak te˝ racji ksi´gowych.
podczas realizacji projektu. WydatkowaDodatkowo w celu przeprowadzenia
nie Êrodków powinno byç zgodne z po- ewentualnej kontroli przedsi´biorca postanowieniami danego programu opera- winien przechowywaç dokumentacj´
cyjnego oraz z kategoriami wydatków zwiàzanà z realizowanym projektem
wynikajàcych z postanowieƒ umowy przez okres 10 lat od dnia zawarcia umoo dofinansowanie projektu.
wy o dofinansowanie. Kontrola mo˝e zoNale˝y pami´taç o tym, ˝e instytucja staç przeprowadzona w siedzibie benefiwdra˝ajàca ocenia, czy wydatek jest cjenta lub w miejscu realizacji projektu.
niezb´dny do realizacji przedsi´wzi´- Przedsi´biorca ma obowiàzek udost´pcia oraz czy zosta∏ dokonany w sposób niç wszelkie dokumenty, zarówno
oszcz´dny – tzn. w oparciu o zasad´ w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej,
dà˝enia do uzyskania za∏o˝onych efek- które sà zwiàzane z projektem.

