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1. Główne ustalenia i zalecenia  

Celem zadania oraz niniejszego raportu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie ewaluacyjne:  

► Jakie są przyczyny i okoliczności najczęstszych błędów popełnianych przez beneficjentów 

w ramach całego cyklu życia projektu?  

Najczęstsze uchybienia identyfikowane w ramach weryfikacji administracyjnych, kontroli na 

miejscu lub zamówień publicznych, zdaniem beneficjentów i kontrolerów to uchybienia 

formalne bądź administracyjne. Częstą przyczyną uchybień jest skomplikowany charakter 

zasad, z powodu którego beneficjenci nie potrafią wykazać działań i wydatków w poprawny 

sposób, szczególnie po raz pierwszy. Z uwagi na dużą ilość dokumentacji skierowanej do 

beneficjentów oraz jej ogólną objętość zwiększa się również prawdopodobieństwo popełnienia 

błędu lub przeoczenia zasady przez beneficjentów. Kolejnym aspektem popełniania błędów 

formalnych jest skomplikowany charakter systemu monitorującego MS2014+, do którego 

beneficjenci wgrywają wszelkie materiały. 

Konkretne zalecenia dotyczące poszczególnych części raportu podano poniżej, zgodnie ze strukturą 
raportu. Ponadto, zalecenia te są wymienione w treści w kontekscie ustaleń dotyczących 
poszczególnych obszarów 

Oznaczenie  Zalecenie  

1 

► Standaryzacja informacji dotyczących poszczególnych uchybień 

odnotowywanych w MS2014+; tj. określenie minimalnych wymagań co do Opisu 

ustaleń (Część budżetowa, Typ uchybienia, Powód uchybienia, Skutek 

finansowy).  

2 ► Dokonanie rewizji zasad dotyczących kontroli, dostępnych dla beneficjentów, tak 

aby były one krótsze i bardziej zrozumiałe dla beneficjentów.  

3 ► Ocena wartości dodanej szczegółowej kontroli promocji oraz ewentualna zmiana 

jej zasad. Więcej na ten temat patrz zadanie nr 4 – Ewaluacja procesu kontroli.  

4 

► Poziom poniesionych starań administracyjnych w przypadku kontroli kosztów 

podróży pozostaje w widocznej dysproporcji do całkowitej wykrytej kwoty 

wydatków niekwalifikowalnych, co nasuwa możliwość przeniesienia wydatków 

związanych z kosztami podróży w koszty objęte stawką ryczałtową. 

Zalecenie to wymaga przeprowadzenia analizy dotychczasowych wydatków 

programu, a także uwzględnienia w przygotowaniach nowego okresu 

programowania.  
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2. Podejście do ewaluacji  

W celu opracowania zadania nr 3 przeprowadziliśmy analizę popełnianych błędów. W  Raporcie 
wstępnym Projektu z dnia 28.07.2019 r. szczegółowo opisano metody oraz źródła informacji.  

Źródła informacji, wykorzystane do opracowania zadania nr 3 to:  

• specjalne zestawienie z MS2014+ dotyczące przeprowadzonych kontroli w projektach  

• protokoły z audytu operacji i audytu systemu Organu Audytowego  

• analiza ryzyka oraz wynikające z niej wybrane projekty dotyczące kontroli na miejscu
1
  

• studia przypadków próby projektów  

• wywiady z beneficjentami  

• wywiady z kontrolerami  

• badanie ankietowe wśród wnioskodawców i beneficjentów dofinansowań.  

Na podstawie udostępnionych danych przeprowadzono analizę błędów popełnianych w projektach. 
W ramach analizy sporządziliśmy kategoryzację uchybień i ich skutków. W związku z tym, że kategorie 
określone w systemie monitorującym nie były wystarczające, kategoryzacja przeprowadzona została 
w oparciu o analizę dostępnych treści ustaleń.  

Podczas rozmów kierowanych z beneficjentami omówiono obszary problemowe i popełniania błędów, 
na podstawie pytań dotyczących składania zestawień wydatków/wniosków o płatność. Zjawisko 
popełniania błędów przedyskutowano również z kontrolerami, kładąc nacisk na przyczyny 
występowania błędów u beneficjentów.  

Badanie ankietowe dostarczyło informacje na temat przyczyn uchybień na większej próbie 
respondentów oraz w formie ustrukturyzowanej. Kwestionariusz wysłano do wszystkich 
wnioskodawców i beneficjentów programu. Pytania były ukierunkowane na dokumentację programową 
oraz występowanie błędów w trakcie wdrażania projektów. 

 

 

 

                                            
1
 Kontrole innych podmiotów w projektach PO wg Zamawiającego nie odbyły się. 
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3.  Wyniki ewaluacji  – analiza błędów 

Źródła danych oraz informacje odnotowane w MS2014+  

Udostępnione przez Zamawiającego dane dotyczące popełnianych błędów zostały przeanalizowane 
z następującymi wnioskami:  

• Dane udostępnione w zestawieniu (dataset) zawierają jedynie informacje na temat weryfikacji 
administracyjnych. Zawierają one informacje dotyczące 375 uchybień stwierdzonych w 114 
projektach. W weryfikacji krzyżowej wyeksportowanych danych stwierdzono, że są one powiązane 
tylko z partnerami wiodącymi projektów.  

• Protokoły z audytu operacji obejmują kontrole 8 projektów w Republice Czeskiej oraz 
11 projektów w Polsce. Audyty zakończyły się 3 (RCz) oraz 2 (PL) ustaleniami.  

• Do kontroli na miejscu wybrano w oparciu o analizę ryzyka 23 projektów (za okres od II półrocza 
2017 r. do I półrocza 2019 r.). W 8 z nich odbyła się już kontrola na miejscu. Konkretne informacje 
na temat tych kontroli odnaleźliśmy w MS2014+. Wszystkie kontrole zakończyły się bez ustaleń.  

• Badanie ankietowe, w którym swoje odpowiedzi udzieliło łącznie 147 respondentów. Spośród 
125 respondentów, którzy przedstawili już wniosek o płatność, 61 podmiotów wskazało, że podczas 
kontroli tego wniosku zidentyfikowano uchybienia, podczas gdy całkowita liczba zidentyfikowanych 
uchybień wynosiła 80.  

Z uwagi na niską liczbę ustaleń z audytów operacji i kontroli na miejscu zajęliśmy się na tym 
etapie projektu tylko ustaleniami z administracyjnych weryfikacji wniosków o płatność.  

Już wstępna analiza danych uwidoczniła, że poziom szczegółowości informacji wprowadzanych do 

MS2014+ znacząco różni się pomiędzy projektami, największe różnice zauważono w polu „Opis 

ustaleń, z których wynika podejrzenie o nieprawidłowość” (zwana dalej „Opis ustaleń”). Ponadto dane 

cechują się rozbieżnościami wskazującymi na niejednoznaczne odnotowywanie informacji 

w MS2014+:  

• W 40 wnioskach z weryfikacji administracyjnych określono stan „Kontrole zakończone bez ustaleń” 
mimo, iż można było w nich zidentyfikować ustalenia ze skutkiem finansowym w łącznej kwocie ok. 
300 tys. CZK.  

• Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej (CRR) w trybie wewnętrznym dokonało 
kategoryzacji ustaleń w 4 grupy (Wydatki niekwalifikowalne, Naruszenia procedur w zakresie 
udzielania zamówień publicznych, Naruszenie zasad z punktu widzenia przebiegu działań projektu, 
jego zamykania oraz trwałości, Inne); niemniej jednak z Opisu ustaleń było widoczne, że ustalenia 
o podobnym charakterze (np. naruszenie zasad promocji) bez podania powodu ujęto w prawie 
wszystkich kategoriach (Wydatki niekwalifikowalne, Naruszenie zasad z punktu widzenia przebiegu 
działań projektu, jego zamykania oraz trwałości, Inne).  

• „Wartość uchybienia (CZK)”, odnotowywana w MS2014+ bardzo rzadko podawana była 
w oddzielnej kolumnie (13 przypadków; w łącznej wysokości 218 246 €), ewentualnie tylko w opisie 
ustalenia i bez rozróżnienia waluty (CZK, EUR, PLN).  

• Opis ustaleń w większej liczbie przypadków zawiera po kilka uchybień z różnych kategorii budżetu 
jednocześnie w różnych walutach (CZK, EUR, PLN).  

Powyższe aspekty wskazują na niedostateczną standaryzację procedur kontrolnych, a zatem 

wkraczają również w zakres Zadania nr 4. Niektóre wnioski ujmujemy więc także w raporcie końcowym 

dotyczącym tego zadania. Dostępne informacje oraz słabej jakości dane uniemożliwiają systematyczną 

pracę nad występującymi w projektach uchybieniami beneficjentów, mającą na celu np. właściwe 

skierowanie kontroli lub ukierunkowanie działań prewencyjnych i szkoleniowych programu.
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Zalecenie 

► Standaryzacja informacji dotyczących poszczególnych uchybień odnotowywanych 

w MS2014+; tj. określenie minimalnych wymagań co do Opisu ustaleń (Część budżetowa, Typ 

uchybienia, Powód uchybienia, Skutek finansowy) 

Ze względu na wyżej wymienione mankamenty datasetu – kierując się informacjami w Opisie ustaleń 

wykryliśmy skutek finansowy, który następnie został skonwertowany na wspólną walutę (CZK), z tym 

że w sumie zidentyfikowaliśmy 161 przypadków ze skutkiem finansowym w łącznej wysokości 

375 202 € . W pozostałych przypadkach były to albo ustalenia bez skutku finansowego, albo nie podano 

konkretnej wysokości, mimo iż skutek finansowy wynika z treści ustalenia.  

W wyniku drobiazgowej analizy treści poszczególnych ustaleń (wg Opisu ustaleń) określiliśmy bardziej 

szczegółową kategoryzację:  

• Według charakteru  

• Według kategorii budżetu.  

Oprócz powyższej kategoryzacji w ramach analizy badano następujące czynniki:  

• Liczebność uchybień  

• Stwierdzony skutek finansowy  

• Przyczyna uchybień odbierana przez beneficjentów na podstawie wyników badania ankietowego.  

W następujących rozdziałach przedstawiamy bardziej szczegółowy opis wyników analizy dotyczącej 

poszczególnych kategorii uchybień.. 

 Uchybienia według charakteru 

Łącznie w 79 przypadkach nie było możliwe zidentyfikowanie nawet charakteru wydatku lub części 

budżetu, do której należałoby zaliczyć wydatek związany z ustaleniem. Następnie przeanalizowano 

próbę 296 ustaleń z danych MS2014+ oraz 86 uchybień z badania ankietowego, którą można było 

podzielić według charakteru uchybień (zgodnie z Raportem wstępnym): 

Tabela 1 Liczba uchybień według ich charakteru 

Charakter uchybienia 

Liczba uchybień 

Dane z MS2014+  
Badanie 

ankietowe  

Naruszenie zasad kwalifikowalności wydatków  265 36 

Zamówienia publiczne  16 14 

Promocja projektu  11 23 

Uchybienie merytoryczne podczas realizacji kluczowych działań projektu  4 13 

Razem  296 86 

Z tabeli wynika wyższy udział uchybień w zakresie promocji projektów w przypadku badania 

ankietowego, co może być spowodowane faktem, że w przypadku kontroli administracyjnej Raportów 

z Realizacji większość uchybień w zakresie promocji została naprawiona, a to powoduje brak 

odnotowania uchybienia w MS2014+. Niemniej jednak z uwagi na niższą liczebność próby 

respondentów nie jest możliwe jednoznaczne potwierdzenie tego założenia. 

3.1.1 Naruszenie zasad kwalifikowalności 

Biorąc pod uwagę liczbę przypadków sklasyfikowanych jako „Naruszenie zasad kwalifikowalności 

wydatków” badaliśmy konkretne powody naruszenia zasad oraz typ wydatku według części 

budżetowej. Powody najczęściej wskazywane przez kontrolerów CRR w MS2014+ to:  
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► Zmniejszenie wydatków ryczał towych (65 przypadków)  

► Podanie błędnych danych przez beneficjenta (40 przypadków)  

► Przekroczenie części budżetowej (37 przypadków)  

► Przekroczenie ceny jednostkowej (29 przypadków)  

► Niezatwierdzony wydatek (27 przypadków)  

► Brak przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów (24 przypadków)  

► Wydatek niekwalifikowalny (21 przypadków).  

Z kolei z badania ankietowego wynika następujący udział konkretnych powodów naruszenia zasad 

kwalifikowalności:  

► Brak przedłożenia wymaganych dokumentów (14 przypadków)  

► Niezatwierdzony wydatek (12 przypadków)  

► Przekroczenie ceny jednostkowej (10 przypadków)  

► Przekroczenie części budżetowej (5 przypadków)  

► Błędnie obliczone koszty podróży (5 przypadków).  

Najliczniejsze uchybienie z powyższej listy (Zmniejszenie wydatków ryczałtowych) można określić 

jako wtórne, biorąc pod uwagę jego charakter. Jego przyczyny nie wymagają dalszej analizy, gdyż 

wynikają wprost z pozostałych uchybień. Podanie błędnych danych przez beneficjenta oraz brak 

przedłożenia wymaganych dokumentów zwykle prowadzi do poprawienia danych lub ponownego 

przedłożenia dokumentów w kolejnych fazach projektu, a jedynie w małym odsetku przypadków 

wydatki zostały ostatecznie oznaczone jako niekwalifikowalne (z wynikającym z tego skutkiem 

finansowym). W celu zilustrowania istotności tych uchybień w przytoczonych 64 przypadkach 

wykryliśmy skutek finansowy w łącznej wysokości 2 903 €, czyli nieco ponad 40 € na jedno uchybienie.  

Do kluczowych uchybień powodujących naruszenie zasad kwalifikowalności można zatem zaliczyć 

przekroczenie części budżetowych, ewentualnie przekroczenie poszczególnych pozycji. 

Kolejnym rodzajem uchybień to wnioskowanie o refundację wydatków, które nie zostały zatwierdzone 

w pierwotnym budżecie projektu, a kontroler nie uznał je za konieczne dla projektu. Częstym 

uchybieniem jest przekroczenie ceny jednostkowej, które najczęściej występuje w przypadku kosztów 

osobowych (zmniejszenie do wynagrodzenia przyjętego, określonego przez program), mniej często zaś 

w przypadku pozostały kategorii kosztów.  

Oddzielną kategorię stanowią wydatki niekwalifikowalne explicite zdefiniowane w Podręczniku 

wnioskodawcy w odniesieniu do poszczególnych części budżetowych. Większość spośród wyżej 

wymienionych 21 przypadków dotyczy kosztów osobowych (ekwiwalent pieniężny na niewykorzystany 

urlop) oraz należności z tytułu podróży służbowej (np. napoje alkoholowe). 

Przyczyny naruszenia zasad kwalifikowalności  

Najczęstszą przyczyną nieprzestrzegania zasad kwalifikowalności, wymienianą przez respondentów 

badania ankietowego są braki formalne/administracyjne (18 odpowiedzi), tuż za nimi podawana jest 

niejasność lub niezrozumiałość zasad (15 odpowiedzi). Zmiana okoliczności w trakcie realizacji 

projektu została wspomniana w 13 przypadkach. Brak informacji na temat specyficznych zasad 

programu oraz źle rozpisane kluczowe działania/budżet wniosku pojawiły się w odpowiedziach w 7 

przypadkach.  

Większość respondentów (21 spośród 34) zauważało większą liczbę przyczyn naruszenia zasad 

niekwalifikowalności wydatków. Ciekawy jest również fakt, że respondenci tylko w siedmiu przypadkach 

jako przyczynę wymienili niewystarczające zdolności administracyjne, a tylko raz – niewystarczającą 

współpracę partnerów projektu. Z przetoczonych wyników można zatem wysnuć następujący wniosek 

(przy uwzględnieniu stosunkowo małej liczby odpowiedzi):  

► Głównymi postrzeganymi przyczynami są braki administracyjne lub formalne oraz 

obszerność i niezrozumiałość zasad (patrz również wyniki Zadania nr 5 – Dokumentacja 
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programowa). Przyczyny są ze sobą powiązane, a obszerne zasady często mogą prowadzić 

do formalnego przeoczenia lub błędu administracyjnego popełnionego przez beneficjenta.  

 

3.1.2 Zamówienia publiczne 

Biorąc pod uwagę problematykę zamówień publicznych oraz całkowitą liczbę projektów w populacji, 

powyższą liczbę 16 uchybień w 8 projektach można uznać za wyjątkowo niską. Fakt ten można 

uzasadnić wielopoziomową kontrolą dokumentów składanych do zamówień publicznych.  

Niska częstotliwość występowania uchybień w zamówieniach publicznych jest potwierdzona także 

wynikami badania ankietowego, w którym 86 respondentów wskazało na zrealizowanie przez nich 

zamówienia publicznego w ramach projektu, podczas gdy kontroler zidentyfikował uchybienie tylko u 14 

spośród nich.  

Pod względem charakteru można stwierdzić, że wykryto standardowe uchybienia wynikające 

z Ustawy o zamówieniach publicznych lub Wytycznych w zakresie udzielania zamówień publicznych 

w okresie programowania 2014-2020. Do najczęściej zidentyfikowanych przypadków należą:  

• Naruszenie zasady transparentności (zwłaszcza otwieranie kopert po upływie określonego czasu 
od daty końcowej terminu składania ofert)  

• Umożliwienie istotnej zmiany zobowiązania wynikającego z umowy  

• Niedostateczne określenie przedmiotu zamówienia (podawania konkretnych marek/produktów).  

W ramach badania ankietowego zidentyfikowano uchybienia polegające na błędnie określonym 

przedmiocie zamówienia, błędnie dobranych przesłankach kwalifikacyjnych, błędnie dobranej 

przewidywanej wartości zamówienia, nieprawidłowo określonym terminie składania ofert lub braku 

opublikowania informacji o zamówieniu w określony sposób.  

Spośród 14 uchybień według badania w 9 przypadkach zastosowano sankcję, zaś w 5 przypadkach 

możliwe było usunięcie uchybienia (można zatem domniemywać, że uchybienie zostało wykryte 

w trakcie kontroli ex-ante przetargów).  

Przyczyny naruszenie zasad dotyczących zamówień publicznych  

W połowie zidentyfikowanych przypadków jako główną przyczynę beneficjenci postrzegają uchybienia 

lub zaniedbania formalne, względnie jako przyczynę wprost podkreślają odmienne rozpatrzenie sytuacji 

przez kontrolera lub brak doświadczenia w udzielaniu zamówień.  

Na pytanie o korzystanie z usług zewnętrznego administratora przetargów 12 spośród 

14 respondentów, u których zidentyfikowano uchybienia, odpowiedziało negatywnie, aczkolwiek 

8 spośród tej 12 rozważy w ewentualnym przyszłym projekcie możliwość zaangażowania 

administratora zewnętrznego. 

3.1.3 Promocja projektu 

W przypadku obowiązkowej promocji projektu zidentyfikowano stosunkowo niską liczbę uchybień 

(11), zarówno z danych MS2014+, jak i z badania ankietowego. Według Opisu ustaleń w większości 

przypadków chodziło o sankcje określone w Podręczniku beneficjenta, związane z produkcją 

gadżetów promocyjnych projektu, obejmujące:  

• Brak zamieszczenia elementów obowiązkowej promocji  

Zalecenie 

► Dokonanie rewizji zasad dotyczących kontroli, dostępnych dla beneficjentów, tak aby były one 

krótsze i bardziej zrozumiałe dla beneficjentów. 
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• Niekompletną obowiązkową promocję (brak któregoś z elementów)  

• Niezgodną z przepisami obowiązkową promocję (według zasad programu).  

W jednym przypadku zmniejszono koszty wynagrodzenia dotyczące realizacji wydarzeń promocyjnych, 

w których nie przedstawiono dokumentacji zdjęciowej z widocznym i czytelnym oznaczeniem promocji 

zaplecza projektu na wydarzeniu. W przypadku promocji należy ponadto przeanalizować to, w jakim 

stopniu zasady promocji są zrozumiałe dla beneficjentów oraz w jakim stopniu szczegółowości 

elementy promocji są kontrolowane przez CRR.  

Przyczyny naruszenia zasad promocji  

Pod względem przyczyn uchybień w zakresie promocji w większym stopniu uwidacznia się błąd 

formalny/administracyjny, który został wspomniany przez 12 respondentów spośród 20. 

Niezrozumiałość zasad oraz brak informacji były postrzegane jako problem przez 10 respondentów. 

Tyle samo odpowiedzi uzyskała również zmiana okoliczności w trakcie realizacji projektu. 

Odnośnie zalecenia należy dodać, że zasady promocji oraz jej kontrole są uregulowane stosunkowo 

szczegółowo już w Instrukcji metodycznej dotyczącej promocji i komunikacji europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych w okresie programowania 2014 – 2020
2
. Możliwości wprowadzenia 

zmian lub odrębnej interpretacji przez Instytucję Zarządzającą są więc ograniczone, niemniej jednak 

rewizja istniejącego podejścia do promocji w granicach określonych przez przytoczoną instrukcję 

metodyczną mogłaby zaowocować częściowym uproszczeniem zasad dotyczących promocji 

i zredukować niepotrzebnie formalistyczne podejście podczas kontroli. 

3.1.4 Uchybienie merytoryczne podczas realizacji kluczowych działań 
projektu 

Oddzielną kategorię stanowią uchybienia merytoryczne podczas realizacji kluczowych działań 

projektu, w których kluczowe działania realizowane są niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. 

Ze względu na marginalną liczebność (4 przypadki na podstawie danych z MS2014+ oraz 

12 przypadków na podstawie badania ankietowego) nie można jednoznacznie zdefiniować ogólnej 

przyczyny, gdyż jest ona zawsze inna z uwagi na konkretną sytuację podczas wdrażania konkretnego 

projektu. Jest jednak widoczne, że beneficjenci, realizując projekt, w przygniatającej większości 

przypadków przestrzegają jego zatwierdzoną wersję, ewentualnie składają odpowiednio wcześnie 

wniosek o zmiany. 

  

                                            
2
 Patrz https://www.dotaceeu.cz/Dotace/media/SF/FONDY%20EU/2014-

2020/Dokumenty/Metodick%c3%a9%20dokumenty/MP%20Publicita/MP-pro-publicitu_v5.pdf  

Zalecenie 

► Ocena wartości dodanej szczegółowej kontroli promocji oraz ewentualna zmiana jej zasad. 

Więcej na ten temat patrz zadanie nr 4 – Ewaluacja procesu kontroli. 

https://www.dotaceeu.cz/Dotace/media/SF/FONDY%20EU/2014-2020/Dokumenty/Metodick%c3%a9%20dokumenty/MP%20Publicita/MP-pro-publicitu_v5.pdf
https://www.dotaceeu.cz/Dotace/media/SF/FONDY%20EU/2014-2020/Dokumenty/Metodick%c3%a9%20dokumenty/MP%20Publicita/MP-pro-publicitu_v5.pdf
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3.2. Uchybienia według części budżetowej 

Następnie przeanalizowaliśmy liczebność uchybień oraz ich skutek finansowy w poszczególnych 

częściach budżetowych: 

Tabela 2 Liczebność uchybień i skutek finansowy 

Część budżetowa  Liczba uchybień  

Wykryty skutek 
finansowy  

(w CZK)  

Koszty osobowe  72 583 409 

Wydatki biurowe i administracyjne  61 243 022 

Koszty podróży i zakwaterowania  64 14 741 

Ekspertyzy i usługi zewnętrzne  54 676 142 

Wydatki na wyposażenie  24 614 799 

Nabycie nieruchomości i roboty budowlane  21 6 886 983 

Przygotowanie wniosku projektowego  0 0 

Razem  296 9 019 096 

W świetle powyższego wynika, że pod względem liczebności najwięcej uchybień zostaje 

wygenerowanych w związku z kalkulacją lub wykazywaniem kosztów osobowych. Natomiast 

najwyższy skutek finansowy zidentyfikowano w części Nabycie nieruchomości i roboty budowlane, 

co można uzasadnić charakterem wydatku; jednakże podana kwota pozostaje pod znaczącym 

wpływem jednego projektu, w którym udzielona została 25 % korekta finansowa w łącznej wysokości 4 

541 709 CZK.  

Przytoczone wyżej powiązanie wydatków ryczałtowych wnioskowanych w części Wydatki biurowe 

i administracyjne z kosztami osobowymi zostaje stwierdzone również w przypadku porównania 

uchybień według części budżetowych, w których liczba odnotowanych uchybień w obydwu kategoriach 

niezbyt się różni.  

Z punktu widzenia administracyjnego, a także z punktu widzenia CRR należy wspomnieć o zależności 

zachodzącej pomiędzy liczebnością uchybień a ich istotnością bądź skutkiem finansowym. Podczas 

gdy w częściach Ekspertyzy i usługi zewnętrzne oraz Wydatki na wyposażenie stosunek ten można 

uznać za odpowiedni, w przypadku Kosztów podróży i zakwaterowania z reguły chodzi o marginalne 

uchybienia o charakterze formalnym. Fakt ten potwierdza również przeciętny wykryty skutek finansowy 

na uchybienie (236 CZK). 

 

Zalecenie 

► Poziom poniesionych starań administracyjnych w przypadku kontroli kosztów podróży 

pozostaje w widocznej dysproporcji do całkowitej wykrytej kwoty, co nasuwa możliwość 

przeniesienia wydatków związanych z kosztami podróży w koszty objęte stawką 

ryczałtową. Zalecenie to wymaga przeprowadzenia analizy dotychczasowych wydatków 

programu, a także uwzględnienia w przygotowaniach nowego okresu programowania. 

W ramach analizy nie odnotowano żadnych uchybień mających związek z Przygotowaniem wniosku 

projektowego.  

Biorąc pod uwagę wzajemny stosunek uchybień według charakteru i części budżetowej, poniżej 

przedstawiamy zestawienie najczęstszych uchybień w poszczególnych częściach budżetowych: 
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Tabela 3 Najczęstsze uchybienia według części budżetowej 

Część budżetowa  Najczęstsze uchybienia  

Koszty osobowe  

• Przekroczenie ceny jednostkowej  

• Błędne dane  

• Wydatek niekwalifikowalny na podstawie 
Podręcznika wnioskodawcy  

Wydatki biurowe i administracyjne  
• Zmniejszenie wydatków ryczałtowych  

• Przekroczenie części budżetowej  

Koszty podróży i zakwaterowania  

• Błędne dane  

• Brak związku z projektem  

• Wydatek niekwalifikowalny na podstawie 
Podręcznika wnioskodawcy  

Ekspertyzy i usługi zewnętrzne  

• Przekroczenie części budżetowej  

• Zamówienia publiczne  

• Wydatek niezatwierdzony lub niekwalifikowalny 
pod względem czasowym  

• Promocja projektu  

Wydatki na wyposażenie  
• Przekroczenie części budżetowej  

• Promocja projektu  

Nabycie nieruchomości i roboty 
budowlane  

• Zamówienia publiczne  

• Przekroczenie części budżetowej  

• Niezatwierdzony wydatek  
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