Załącznik nr 3 do Systemu kontroli w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
ZAŁĄCZNIK NR 3 - MINIMALNY ZAKRES INFORMACJI ORAZ STRUKTURA
ROCZNEGO PLANU KONTROLI
1)

Roczny plan kontroli składa się z następujących części:
a) opis uwarunkowań prowadzenia procesu kontroli w danym roku obrachunkowym,
b) plan kontroli systemowych,
c) warunki kontroli projektów.

2)

W przypadku PO, w których systemie wdrażania nie występują IP lub IW lub podmioty
wdrażające instrumenty finansowe lub inne podmioty, którym IZ delegowała zadania, określone
w art. 9 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, przygotowując plan kontroli, IZ nie przygotowuje planu
kontroli systemowych.

3)

Opis uwarunkowań, o których mowa w pkt 1 lit. a zawiera:
a)

zwięzły opis struktury instytucjonalnej odpowiedzialnej za prowadzenie kontroli, w tym
liczba osób i etatów zaangażowanych w proces kontroli w ramach PO (łącznie w proces
weryfikacji wniosków o płatność, kontroli systemowych, kontroli na miejscu, kontroli
krzyżowych, kontroli procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych i innych
kontroli) w podziale na instytucje zaangażowane w proces kontroli w ramach PO,

b)

krótki opis dokumentów, w których w ramach PO ujęto procedury związane z realizacją
kontroli (dodatkowo – omówienie zakresu tych regulacji),

c)

w przypadku wyboru procesów do kontroli systemowej – opis metodyki doboru tych
procesów,

d)

założenia metodyki:
– doboru próby dokumentów do kontroli wniosków o płatność,
– doboru próby projektów do kontroli w miejscu realizacji lub siedzibie beneficjenta, w tym
kontroli trwałości,
– doboru do kontroli projektów zintegrowanych, partnerskich, hybrydowych
lub grantowych w miejscu ich realizacji lub w siedzibie beneficjenta – jeśli metodyka
w tym zakresie została przygotowana odrębnie od metodyki doboru próby projektów do
kontroli.

4)

Plan kontroli systemowych, o którym mowa w pkt 1 lit. b, zawiera informacje w następującym
układzie:

Tabela 1. Wzór tabeli z układem chronologicznym i tematycznym
Miesiąc
/kwartał

Instytucja
kontrolująca

Instytucja
kontrolowana

Kontrolowane
procesy

Czas
trwania
kontroli

Liczebność
zespołu
kontrolnego

5)

Dodatkowo, plan kontroli systemowych zawiera informację dotyczącą planowanych realizacji
kontroli umów o finansowaniu, o których mowa w rozdz. 6 pkt 1 lit. a wytycznych.

6)

Warunki kontroli projektów, o których mowa w pkt 1 lit. c, zawierają co najmniej:
a)

określenie wielkości próby projektów (liczba i odsetek projektów) do kontroli w ramach
danego PO, zgodnie z przyjętą metodyką, o której mowa w pkt 3 lit. d tiret drugi i trzeci,

Informacje
dodatkowe
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b)
c)
7)

1

informacje na temat planowanego zlecania działań kontrolnych podmiotom zewnętrznym
w danym roku (w tym orientacyjna liczba planowych do zlecenia kontroli),
1

opis fakultatywnych procesów kontroli realizowanych w ramach PO PW.

IZ może załączyć do rocznego planu kontroli harmonogram kontroli dużych projektów.

Procesy fakultatywne z punktu widzenia tych wytycznych.

