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Podstawa i rodzaj zawieszenia
Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z
wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694) zawiesza się częściowo
stosowanie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja 3) z dnia 17 września 2019 r.
[sygnatura: MIiR/2014-2020/17(03)].
Uzasadnienie zawieszenia
Częściowe zawieszenie wytycznych ma na celu zapewnienie ciągłości sprawnego
wykonywania kontroli, w tym kontroli systemowych oraz weryfikacji wydatków
projektowych przez instytucje kontrolujące w sytuacji spowodowanej stanem zagrożenia
epidemią COVID-19, obejmującej m.in. brak możliwości przemieszczenia się
kontrolerów i beneficjentów, przejście części urzędów w tryb pracy zdalnej, ograniczenia
techniczne beneficjentów i kontrolerów (m.in. rozproszona struktura, brak dostępu do
skanera), nieobecności w pracy kontrolerów, jak i personelu projektów w związku z
koniecznością zapewnienia opieki dla dzieci lub przez wzgląd na inne okoliczności np.
kwarantannę.
Zakres zawieszenia
Zawiesza się stosowanie następujących postanowień:
 rozdział 4 pkt 6
Zawiesza się obowiązek aktualizacji rocznego planu kontroli jako dokumentu w którym
przekazuje się do IK UP do akceptacji zmiany w zakresie liczby podmiotów wyłonionych
do kontroli systemowej lub zmiany przedmiotu tych kontroli (wielkość próby procesów).
 rozdział 4 pkt 7
Zawiesza się obowiązek prowadzenia kontroli systemowej, co do zasady, w siedzibie
instytucji kontrolowanej.

 podrozdział 5.1 pkt 8
Zawiesza się obowiązek rejestracji listy sprawdzającej z weryfikacji wniosku o płatność
w SL2014 w postaci skanu.
 rozdział 6 pkt 3
Zawiesza się obowiązek prowadzenia kontroli realizacji umowy o finansowaniu, co do
zasady, w siedzibie instytucji, z którą została zawarta umowa, o której mowa w art. 38
ust. 7 rozporządzenia ogólnego.
 załącznik nr 2 pkt 6 lit. a
Zawiesza się obowiązek aktualizacji rocznego planu kontroli jako dokumentu w którym
przekazuje się do IK UP do akceptacji zmiany w zakresie liczby lub odsetka projektów
wyłonionych do kontroli na podstawie metodyki, o której mowa w załączniku nr 2 pkt 3
lit. d tiret drugie i trzecie wytycznych.
Termin zawieszenia
Stosowanie wytycznych w powyższym zakresie zawiesza się od dnia 1 lutego 2020 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r.
Zastrzeżenie
Zmiana zakresu oraz terminu zawieszenia wytycznych może nastąpić w każdym czasie,
w drodze wydania kolejnej informacji o zawieszeniu stosowania wytycznych,
zastępującej niniejszą informację.

