
Główny Beneficjent 

(GB)

Główny Beneficjent 

(GB)
Partner Projektu (PP)Partner Projektu (PP)

Wspólny sekretariat 

(WS)

Wspólny sekretariat 

(WS)

Instytucja 

Zarządzająca (IZ)

Instytucja 

Zarządzająca (IZ)
KontrolerKontroler

Kontrola administracyjnaKontrola administracyjna

Przeprowadzana jest we wszystkich projektach w 

dwóch etapach:

1. Kontrola na poziomie partnera (za części 

projektu) 

2. Kontrola projektu jako całości (za cały projekt)

Przeprowadzana jest we wszystkich projektach w 

dwóch etapach:

1. Kontrola na poziomie partnera (za części 

projektu) 

2. Kontrola projektu jako całości (za cały projekt)

Kontrola następujących dokumentów:

- RR poszczególnych części projektu/ RR za projekt 

- Zestawienia dokumentów/ Wniosku o płatność za 

projekt wraz z załącznikami 

- dokumentów dot. potępowania przetargowego/ 

wyłonienia wykonawcy

Kontrola następujących dokumentów:

- RR poszczególnych części projektu/ RR za projekt 

- Zestawienia dokumentów/ Wniosku o płatność za 

projekt wraz z załącznikami 

- dokumentów dot. potępowania przetargowego/ 

wyłonienia wykonawcy

Przeprowadzana jest we wszystkich projektach w 

dwóch etapach:

1. Kontrola na poziomie partnera (za części 

projektu) 

2. Kontrola projektu jako całości (za cały projekt)

Kontrola następujących dokumentów:

- RR poszczególnych części projektu/ RR za projekt 

- Zestawienia dokumentów/ Wniosku o płatność za 

projekt wraz z załącznikami 

- dokumentów dot. potępowania przetargowego/ 

wyłonienia wykonawcy

Polski kontroler  - partnerzy z Polski 

Czeski kontroler - partnerzy z Czech

Polski kontroler  - partnerzy z Polski 

Czeski kontroler - partnerzy z Czech

Kontrola administracyjna za poszczególne części 

projektu (na poziomie partnera)

Kontrola administracyjna za poszczególne części 

projektu (na poziomie partnera)

Każdy partner składa Raport z 

bieżącej realizacji za swoją część 

projektu, Zestawienie dokumentów oraz 

oświadczenie 

Każdy partner składa Raport z 

bieżącej realizacji za swoją część 

projektu, Zestawienie dokumentów oraz 

oświadczenie 

Kontrola kompletności złożonych 

dokumentów

Kontrola kompletności złożonych 

dokumentów

Przez ISKPPrzez ISKP

Do 30 dni 

kalendarzowych od 

końca Okresu 

Monitorowania

Do 30 dni 

kalendarzowych od 

końca Okresu 

Monitorowania

Dokumentacja jest 

kompletna?

Dokumentacja jest 

kompletna?
Wezwanie do uzupełnienia (maks. 2x)Wezwanie do uzupełnienia (maks. 2x)

TAKTAK

NIENIE

do 7 dni roboczych od 

złożenia

do 7 dni roboczych od 

złożenia

Załącza wypełnione WK 

oraz wynik kontroli do MS 2014+

Załącza wypełnione WK 

oraz wynik kontroli do MS 2014+

Załącza wypełnione WK 

oraz wynik kontroli do MS 2014+

Sfinalizowana i podpisana kontrola 

w MS 2014+ 

Sfinalizowana i podpisana kontrola 

w MS 2014+ 

Sfinalizowana i podpisana kontrola 

w MS 2014+ 

Do 10 dni roboczych 

od zakońćzenia 

kontroli 

Do 10 dni roboczych 

od zakońćzenia 

kontroli 

Do 30 dni roboczych 

od zakońćzenia 

kontroli  

Do 30 dni roboczych 

od zakońćzenia 

kontroli  

Informuje Beneficjenta i wysyła 

Podsumowanie budżetu Partnera

Informuje Beneficjenta i wysyła 

Podsumowanie budżetu Partnera

Usunięcie uchybień?Usunięcie uchybień?

Partner CzeskiPartner Czeski

Drugie 

Wezwanie

Drugie 

Wezwanie

Usunięcie 

nieprawidłowości?

Usunięcie 

nieprawidłowości?

TAKTAK

Depesza wewnętrznaDepesza wewnętrzna

NIENIE

TAKTAK

Wydatki zostają uznane jako 

niekwalifikowalne 

Wydatki zostają uznane jako 

niekwalifikowalne 
NIENIE

Kontroler może wezwać do 

naniesienia poprawek 

kilkakrotnie. Koszty których nie 

potwierdzi, zostaną uznane jako 

niekwalifikowalne (beneficjent 

może się odwoływać)

Kontroler może wezwać do 

naniesienia poprawek 

kilkakrotnie. Koszty których nie 

potwierdzi, zostaną uznane jako 

niekwalifikowalne (beneficjent 

może się odwoływać)

NIENIE

Partner PolskiPartner Polski

Weryfikacja RR 

- właściwy podpis

- załączniki (wykaz dokumentów/WoP)

- poprawne dane identyfikacyjne 

- opis działań zgodny z wnioskiem 

- realizacja wskaźników 

- realizacja działań promocyjnych 

- przestrzeganie warunków Programu 

-itd. (więcej Wspólna metodyka procesu 

kontroli, str. 20)                                           

- podczas kontroli wypełniane są tzw. 

Wykazy Kontrolne 

Weryfikacja RR 

- właściwy podpis

- załączniki (wykaz dokumentów/WoP)

- poprawne dane identyfikacyjne 

- opis działań zgodny z wnioskiem 

- realizacja wskaźników 

- realizacja działań promocyjnych 

- przestrzeganie warunków Programu 

-itd. (więcej Wspólna metodyka procesu 

kontroli, str. 20)                                           

- podczas kontroli wypełniane są tzw. 

Wykazy Kontrolne 

Kontrola Zestawienia dokumentów/ WoP 

- czy środki finansowe zostały wydane 

zgodnie z warunkami Decyzji/ Umowy, 

w sposób gospodarny i

zgodny z regulaminem Programu 

- czy spełnione zostały wymogi 

dokumentowania

- czy nie ma przesłanek oszustwa itd 

(czyt. Wspólna metodyka procesu kontroli, 

str. 20)

Kontrola Zestawienia dokumentów/ WoP 

- czy środki finansowe zostały wydane 

zgodnie z warunkami Decyzji/ Umowy, 

w sposób gospodarny i

zgodny z regulaminem Programu 

- czy spełnione zostały wymogi 

dokumentowania

- czy nie ma przesłanek oszustwa itd 

(czyt. Wspólna metodyka procesu kontroli, 

str. 20)

Usunięcie uchybień?Usunięcie uchybień?

TAKTAK

Po ubiegnięciu 60-cio dniowego 

terminu kontroli Kontroler  

wstrzyma proces zatwierdzania 

RR projektu i Zestawienia 

dokumentów

Po ubiegnięciu 60-cio dniowego 

terminu kontroli Kontroler  

wstrzyma proces zatwierdzania 

RR projektu i Zestawienia 

dokumentów

Informuje beneficjenta i 

Kontrolera GB depeszą 

wewnętrzną

Informuje beneficjenta i 

Kontrolera GB depeszą 

wewnętrzną

Kontroler Gł. Beneficjenta 

następnie informuje GB, aby 

wraz z partnerem wprowadził 

poprawki, najpóźniej do 21 dni 

kalendarzowych

Kontroler Gł. Beneficjenta 

następnie informuje GB, aby 

wraz z partnerem wprowadził 

poprawki, najpóźniej do 21 dni 

kalendarzowych

NIENIE

RR projektu 

poprawiony? 

RR projektu 

poprawiony? 

TAKTAK

NIENIE

Kontroler Gł. Beneficjenta 

inofrmuje IZ   

Kontroler Gł. Beneficjenta 

inofrmuje IZ   

IZ postępuje zgodnie z Decyzją/

Umową

IZ postępuje zgodnie z Decyzją/

Umową

Kontrola: 

Do 7 dni roboczych od złożenia

1. Kompletność dokumentów

Do 60 dni kalendarzowych od złożenia kompletnej 

dokumentacji*

2. Bieżący RR części projektu (str.21 Metodiky kontroly)

3. Zestawienie dokumentów 

4. Kontrola zarządzania budżetem 

5. Kontrola stawki ryczałtowej w przypadku uproszczonego 

wykazywania wydatków (str. 22 Metodiky kontroly)

6. Kontrola przychodów (jeśli dotyczy)

Kontrola: 

Do 7 dni roboczych od złożenia

1. Kompletność dokumentów

Do 60 dni kalendarzowych od złożenia kompletnej 

dokumentacji*

2. Bieżący RR części projektu (str.21 Metodiky kontroly)

3. Zestawienie dokumentów 

4. Kontrola zarządzania budżetem 

5. Kontrola stawki ryczałtowej w przypadku uproszczonego 

wykazywania wydatków (str. 22 Metodiky kontroly)

6. Kontrola przychodów (jeśli dotyczy)

Wszystkie informacje

 w RR/Zestawieniu są zgodne z 

prawdą? 

Wszystkie informacje

 w RR/Zestawieniu są zgodne z 

prawdą? 

CZ Kontroler zgłasza ten fakt IZ CZ Kontroler zgłasza ten fakt IZ Depesza wewnętrzna w MS Depesza wewnętrzna w MS 

CZ Partner? CZ Partner? 

NIENIE

TAKTAK

W przypadku PL partnerów, 

badaniem nieprawidłowościi 

zajmuje się dany kontroler/Instytucja 

Krajowa 

W przypadku PL partnerów, 

badaniem nieprawidłowościi 

zajmuje się dany kontroler/Instytucja 

Krajowa 

NIENIE

 Weryfikacja RR Weryfikacja RR

W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości: 

- Jeśli to możliwe, obniżenie o wartość błędu

- proces wg rozdziału 7. Podręcznika 

Beneficjenta: Rozpatrywanie nieprawidłowości

W przypadku potwierdzenia nieprawidłowości: 

- Jeśli to możliwe, obniżenie o wartość błędu

- proces wg rozdziału 7. Podręcznika 

Beneficjenta: Rozpatrywanie nieprawidłowości

Wszystko zgodnie z 

krajowymi przepisami 

prawa 

Wszystko zgodnie z 

krajowymi przepisami 

prawa 

Wezwanie do wprowadzenia 

poprawek

Wezwanie do wprowadzenia 

poprawek
Poprawki zostały 

wprowadzone?

Poprawki zostały 

wprowadzone?

Dane wydatki zostają 

uznane za 

niekwalifikowalne

Dane wydatki zostają 

uznane za 

niekwalifikowalne

NIENIE

TAKTAK

NIENIE

TAKTAK

Z każdej kopii dokumentu musi jasno 

wynikać pod jakim numerem oryginał 

ewidowany jest w księgowości partnera

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 

Kontroler ma prawo zażądać udostępnienia 

orygianłów wszystkich dokumentów

Z każdej kopii dokumentu musi jasno 

wynikać pod jakim numerem oryginał 

ewidowany jest w księgowości partnera

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 

Kontroler ma prawo zażądać udostępnienia 

orygianłów wszystkich dokumentów

Niezatwierdzone wydatki 

podlegają procedurze 

odwoławczej 

Niezatwierdzone wydatki 

podlegają procedurze 

odwoławczej 

Weryfikacja bieżąca za część projektuWeryfikacja bieżąca za część projektuWeryfikacja bieżąca za część projektu

Końcowa weryfikacja część projektuKońcowa weryfikacja część projektuKońcowa weryfikacja część projektu

Każdy partner składa Końcowy RR 

projektu, zestawienie dokumentów 

oraz oświadczenie

Każdy partner składa Końcowy RR 

projektu, zestawienie dokumentów 

oraz oświadczenie

Poprzez ISKPPoprzez ISKP

Do 30 dni 

kalendarzowych od 

zakończenia Okresu 

Monitorowania

Do 30 dni 

kalendarzowych od 

zakończenia Okresu 

Monitorowania

 Kontrola przestrzegania budżetu 

na poziomie częsci projektu

 Kontrola przestrzegania budżetu 

na poziomie częsci projektu

 Kontrola stawki ryczałtowej w 

przypadku uproszczonego 

wykazywania wydatków  (str. 22 

Metodyki kontroli)

 Kontrola stawki ryczałtowej w 

przypadku uproszczonego 

wykazywania wydatków  (str. 22 

Metodyki kontroli)

Kontrola przychodów

(jeśli dotyczy) 

Kontrola przychodów

(jeśli dotyczy) 

Taki sam proces, jak przy 

Kontroli Raportu Bieżącego

+ dodatkowe kroki: 

Taki sam proces, jak przy 

Kontroli Raportu Bieżącego

+ dodatkowe kroki: 

Taki sam proces, jak przy 

Kontroli Raportu Bieżącego

+ dodatkowe kroki: 

1. kontrola dokumentów, których 

kwalifikowalność zależała od 

decyzji stron trzecich

1. kontrola dokumentów, których 

kwalifikowalność zależała od 

decyzji stron trzecich

1. kontrola dokumentów, których 

kwalifikowalność zależała od 

decyzji stron trzecich

2. kontrola zasadności pozycji, 

których kwalifikowalność 

uwarunkowana jest % zgodnie z 

zasadami kwalifikowalności w 

PW (Podręczniku 

Wnioskodawcy)

2. kontrola zasadności pozycji, 

których kwalifikowalność 

uwarunkowana jest % zgodnie z 

zasadami kwalifikowalności w 

PW (Podręczniku 

Wnioskodawcy)

2. kontrola zasadności pozycji, 

których kwalifikowalność 

uwarunkowana jest % zgodnie z 

zasadami kwalifikowalności w 

PW (Podręczniku 

Wnioskodawcy)

3. kontrola wartości pozostałych 

przychodów pieniężnych 

odnoszących się do własnych 

źródeł finansowania, dot. 

projektów z całkowitą wartością 

wydatków kwalifikowalnych do 

50 tys.EUR

3. kontrola wartości pozostałych 

przychodów pieniężnych 

odnoszących się do własnych 

źródeł finansowania, dot. 

projektów z całkowitą wartością 

wydatków kwalifikowalnych do 

50 tys.EUR

3. kontrola wartości pozostałych 

przychodów pieniężnych 

odnoszących się do własnych 

źródeł finansowania, dot. 

projektów z całkowitą wartością 

wydatków kwalifikowalnych do 

50 tys.EUR

4. Kontrola wartości luki 

finansowej (proces wg 4.7 

Podręcznika Beneficjenta)

4. Kontrola wartości luki 

finansowej (proces wg 4.7 

Podręcznika Beneficjenta)

4. Kontrola wartości luki 

finansowej (proces wg 4.7 

Podręcznika Beneficjenta)

W przypadku, gdy jeden z partnerów ukończy 

realizację swojej części projektu wcześniej, niż 

pozostali partnerzy projektu,  zobowiązany jest 

złożyć Częściowy RR projektu (+ końcowe 

Zestawienie dokumentów) dopiero po 

zakończeniu całego projektu 

(będzie zawierać wartości zerowe)

Ostatnie Zestawienie Dokumentów zawierające 

koszty refundowane stanowi załącznik 

ostatniego bieżącego RR  za część projektu, 

który dany partner składa, po zakończeniu 

swojej części projektu.

W przypadku, gdy jeden z partnerów ukończy 

realizację swojej części projektu wcześniej, niż 

pozostali partnerzy projektu,  zobowiązany jest 

złożyć Częściowy RR projektu (+ końcowe 

Zestawienie dokumentów) dopiero po 

zakończeniu całego projektu 

(będzie zawierać wartości zerowe)

Ostatnie Zestawienie Dokumentów zawierające 

koszty refundowane stanowi załącznik 

ostatniego bieżącego RR  za część projektu, 

który dany partner składa, po zakończeniu 

swojej części projektu.

Główny Beneficjent 

(GB) 

Główny Beneficjent 

(GB) 

Wspólny Sekretariat 

(WS)

Wspólny Sekretariat 

(WS)

Instytucja 

Zarządzająca (IZ)

Instytucja 

Zarządzająca (IZ)
KontrolerKontroler

Weryfikacja administracyjna na poziomie projektu

 jako całości

Weryfikacja administracyjna na poziomie projektu

 jako całości

GB składa Bieżący Raport z Realizacji 

projektu i jednocześnie WoP 

GB składa Bieżący Raport z Realizacji 

projektu i jednocześnie WoP 

W języku danego 

partnera

W języku danego 

partnera

Bieżąca weryfikacja projektu jako całościBieżąca weryfikacja projektu jako całościBieżąca weryfikacja projektu jako całości

DwujęzycznyDwujęzyczny

Wezwanie nie ma wpływu na termin 

60 dni

Wezwanie nie ma wpływu na termin 

60 dni

Kontrola kompletności złożonych 

dokumentów 

Kontrola kompletności złożonych 

dokumentów 

Dokumentacja jest 

kompletna?

Dokumentacja jest 

kompletna?

Przez ISKPPrzez ISKP

Do 120 dni 

kalendarzowych od 

zakończenia Okresu 

Monitorowania 

Do 120 dni 

kalendarzowych od 

zakończenia Okresu 

Monitorowania 

Wezwanie poprzez system MS do uzupełnienia 

dokumentacji

Wezwanie poprzez system MS do uzupełnienia 

dokumentacji NIENIE

Do 60 dni 

kalendarzowych

Do 60 dni 

kalendarzowych

Przesyła JS  informację o rozpoczęciu 

weryfikacji za projekt + wniosek o 

ocenę wpływu transgranicznego i 

współpracy 

Przesyła JS  informację o rozpoczęciu 

weryfikacji za projekt + wniosek o 

ocenę wpływu transgranicznego i 

współpracy 

Depeszą, o ile to możliweDepeszą, o ile to możliwe
Ocena wpływu transgranicznego

i współpracy

Ocena wpływu transgranicznego

i współpracy

Depeszą wewnętrznąDepeszą wewnętrzną

Do 10 dni 

kalendarzowych od 

wysłania informacji przez 

Kontrolera

Do 10 dni 

kalendarzowych od 

wysłania informacji przez 

Kontrolera

Wprowadza wynik wpływu 

transgranicznego i współpracy do MS

Wprowadza wynik wpływu 

transgranicznego i współpracy do MS

Bez uwag?Bez uwag?Wprowadzenie poprawekWprowadzenie poprawek

Kontrola poprawionego RR Kontrola poprawionego RR 

Termin do wprowadzenia zmian 

min 5 dni roboczych

Termin do wprowadzenia zmian 

min 5 dni roboczych

NIENIE

Kontrola RRKontrola RR

Analogicznie, jak przy kontroli RR 

za część projektu (patrz cz. 1) 

Analogicznie, jak przy kontroli RR 

za część projektu (patrz cz. 1) 

Kontrola  WoP pod kątem 

warunków opisanych w  Decyzji/

Umowie

Kontrola  WoP pod kątem 

warunków opisanych w  Decyzji/

Umowie

- Analogicznie jak w przypadku 

kontroli Zestawienia Dokumentów 

(patrz Info 2)

+ poroównanie kwot na WoP z 

kwotami na Zestawieniach 

dokumentów Partnerów 

+ zgodność okresów monitorowania 

za które składany jest WoP z okres 

za który złożony jest RR 

+ rzeczowość treści WoP 

+ kontrola dotrzymania ustalonych 

% udziałów współfinansowania 

zgodnie z Decyzją/Umową 

- Analogicznie jak w przypadku 

kontroli Zestawienia Dokumentów 

(patrz Info 2)

+ poroównanie kwot na WoP z 

kwotami na Zestawieniach 

dokumentów Partnerów 

+ zgodność okresów monitorowania 

za które składany jest WoP z okres 

za który złożony jest RR 

+ rzeczowość treści WoP 

+ kontrola dotrzymania ustalonych 

% udziałów współfinansowania 

zgodnie z Decyzją/Umową 

Info 1 (str 20 metodyki)Info 1 (str 20 metodyki) Info 2  (str 20 metodyki)Info 2  (str 20 metodyki)

TAKTAK

Brak niejasności w

 RR i WoP 

Brak niejasności w

 RR i WoP 

Do 7 dni roboczych od 

złożenia 

Do 7 dni roboczych od 

złożenia 

TAKTAK

Do 30 dni 

kalendarzowych

Do 30 dni 

kalendarzowych

Złożenie kolejnych dokumentów, 

uzupełnienie  informacji itd. 

Złożenie kolejnych dokumentów, 

uzupełnienie  informacji itd. 

Współpraca przy 

zatwierdzaniu?

Współpraca przy 

zatwierdzaniu?

Doręczenie kolejnych 

dokumentów

Doręczenie kolejnych 

dokumentów

TAKTAK
NIENIE

Wezwanie do uzupełnienia informacji, 

dostarczenia dokumentów itp. 

Wezwanie do uzupełnienia informacji, 

dostarczenia dokumentów itp. 

TAKTAK

Wciąż płynie 30 dniowy termin Wciąż płynie 30 dniowy termin 

Na końcu terminu 35 dni 

kontroler informuje GB o 

wstrzymaniu procesu 

zatwierdzania WoP i RR

Na końcu terminu 35 dni 

kontroler informuje GB o 

wstrzymaniu procesu 

zatwierdzania WoP i RR

NIENIE

Wezwanie do wprowadzenia korekt do 

10 dni kalendarzowych

Wezwanie do wprowadzenia korekt do 

10 dni kalendarzowych

Współpraca przy 

zatwierdzaniu?

Współpraca przy 

zatwierdzaniu?

TAKTAK

Cała sprawa kierowana jest do IZCała sprawa kierowana jest do IZ

NENE

Wszystkie 

informacje zawarte 

w RR/WoP są zgodne 

z rzeczywistością?

Wszystkie 

informacje zawarte 

w RR/WoP są zgodne 

z rzeczywistością?

CZ Kontroler zgłasza ten fakt 

do WS

CZ Kontroler zgłasza ten fakt 

do WS

Depesza wewnętrzna w MSDepesza wewnętrzna w MS

CZ Partner? CZ Partner? 

NIENIE

TAKTAK

W przypadku PL partnerów  

badaniem nieprawidłowości zajmuje 

się dany kontroler/Instytucja 

Krajowa

W przypadku PL partnerów  

badaniem nieprawidłowości zajmuje 

się dany kontroler/Instytucja 

Krajowa

NIENIE

W przypadku potwierdzenia sprzeczności:

- Jeśli to możliwe, obniżenie o wartość błędu

- proces wg rozdziału 7. Podręcznika 

Beneficjenta: Rozpatrywanie nieprawidłowości

W przypadku potwierdzenia sprzeczności:

- Jeśli to możliwe, obniżenie o wartość błędu

- proces wg rozdziału 7. Podręcznika 

Beneficjenta: Rozpatrywanie nieprawidłowości

Kontroler GB w 

przypadku niejasności 

może zwrócić się s 

prośbą o udzielenie 

informacji do kontrolera 

danego partnera 

Kontroler powinien 

udzielić dodatkowych 

informacji do 5 dni 

roboczych (termin 35 

dni nie zostaje 

wstrzymany)

Kontroler GB w 

przypadku niejasności 

może zwrócić się s 

prośbą o udzielenie 

informacji do kontrolera 

danego partnera 

Kontroler powinien 

udzielić dodatkowych 

informacji do 5 dni 

roboczych (termin 35 

dni nie zostaje 

wstrzymany)

TAKTAK

Wprowadza wypełnione Wykazy Kontrolne 

oraz wyniki kontroli do MS 2014+

Wprowadza wypełnione Wykazy Kontrolne 

oraz wyniki kontroli do MS 2014+

Wprowadza wypełnione Wykazy Kontrolne 

oraz wyniki kontroli do MS 2014+ Do 10 dni roboczych 

od zakończenia 

kontroli

Do 10 dni roboczych 

od zakończenia 

kontroli

Zakońćzenie kontroli przez 

Kontrolera

Zakońćzenie kontroli przez 

Kontrolera

Zatwierdza RR w MS Zatwierdza RR w MS Zatwierdza RR w MS Informuje GB w MS Informuje GB w MS 

Powiadamia IZ o zatwierdzeniu najpóżniej do 35 dni 

kalendarzowych od przjecia WoP + przekazuje WoP  

Powiadamia IZ o zatwierdzeniu najpóżniej do 35 dni 

kalendarzowych od przjecia WoP + przekazuje WoP  

Informuje WS o przekazaniu WoP do IZInformuje WS o przekazaniu WoP do IZ

Końcowa weryfikacja projektu jako całości Końcowa weryfikacja projektu jako całości Końcowa weryfikacja projektu jako całości 

DwujęzycznyDwujęzyczny
Proce taki sam jak przy składaniu Raportu z 

bieżącej realizacji projektu. Dodatkowo 

następujące kroki:

Proce taki sam jak przy składaniu Raportu z 

bieżącej realizacji projektu. Dodatkowo 

następujące kroki:

Proce taki sam jak przy składaniu Raportu z 

bieżącej realizacji projektu. Dodatkowo 

następujące kroki:

1. Kontrola realizacji planowanych i 

rzeczywiście realizowanych aktywności - 

za cały projekt

2. Kontrola realizacji planovanych i 

rzeczywiście zrealizowanych wskaźników 

monitorowania - za cały projekt 

3. kontrola planowanej i rzeczywiście 

zrealizowanej promocji 

4. kontrola podsumowania budżetu projektu 

oraz elastyczności budżetu ustalonego

w PB/Decyzji/Umowie 

5. kontrola zasadności % wysokości 

wydatków szczególnych, których 

kwalifikowalność opisana jest w Zasadach 

Kwalifikowalności  

w PWn (np. nabycie gruntów); 

1. Kontrola realizacji planowanych i 

rzeczywiście realizowanych aktywności - 

za cały projekt

2. Kontrola realizacji planovanych i 

rzeczywiście zrealizowanych wskaźników 

monitorowania - za cały projekt 

3. kontrola planowanej i rzeczywiście 

zrealizowanej promocji 

4. kontrola podsumowania budżetu projektu 

oraz elastyczności budżetu ustalonego

w PB/Decyzji/Umowie 

5. kontrola zasadności % wysokości 

wydatków szczególnych, których 

kwalifikowalność opisana jest w Zasadach 

Kwalifikowalności  

w PWn (np. nabycie gruntów); 

1. Kontrola realizacji planowanych i 

rzeczywiście realizowanych aktywności - 

za cały projekt

2. Kontrola realizacji planovanych i 

rzeczywiście zrealizowanych wskaźników 

monitorowania - za cały projekt 

3. kontrola planowanej i rzeczywiście 

zrealizowanej promocji 

4. kontrola podsumowania budżetu projektu 

oraz elastyczności budżetu ustalonego

w PB/Decyzji/Umowie 

5. kontrola zasadności % wysokości 

wydatków szczególnych, których 

kwalifikowalność opisana jest w Zasadach 

Kwalifikowalności  

w PWn (np. nabycie gruntów); 

O spełnieniu kompletności złożonych 

dokumentów informuje depeszą wewnętrzną

O spełnieniu kompletności złożonych 

dokumentów informuje depeszą wewnętrzną

Zostały 

stwierdzone 

uchybienia?

Zostały 

stwierdzone 

uchybienia?

Wezwanie do usunięcia uchybieńWezwanie do usunięcia uchybień

Termin min 5 dni roboczychTermin min 5 dni roboczych

Kontrola wydatków (Zestawienie 

dokumentów) 

Kontrola wydatków (Zestawienie 

dokumentów) 

Rzeczowa i formalna ocena 

poprawności, przestrzegania 

wymogów dokumentacji 

programowej

Dotyczy 100% wydatków w 

Zestawieniu Dokumentów 

(oprócz tych, wykazywanych 

w sposób uproszczony)

Rzeczowa i formalna ocena 

poprawności, przestrzegania 

wymogów dokumentacji 

programowej

Dotyczy 100% wydatków w 

Zestawieniu Dokumentów 

(oprócz tych, wykazywanych 

w sposób uproszczony)

Kontrola zgodności z krajowymi 

przepisami prawa

Na wybranym przykładzie 

(wyrywkowa kontrola)

Kontrola zgodności z krajowymi 

przepisami prawa

Na wybranym przykładzie 

(wyrywkowa kontrola)

Brak uchybień?Brak uchybień?
Wezwanie do usunięnia uchybieńWezwanie do usunięnia uchybień

Termin min 5 dni roboczychTermin min 5 dni roboczych

Wezwanie nie ma wpływu na termin 

60 dni

Wezwanie nie ma wpływu na termin 

60 dni

Dotyczy wybranej 

próbki

Dotyczy wybranej 

próbki

NIENIE
TAKTAK

NIENIE

W MS informuje WS o 

ewentualnych uwagach 

dotyczących wpływu 

transgranicznego i współracy

W MS informuje WS o 

ewentualnych uwagach 

dotyczących wpływu 

transgranicznego i współracy

Powiadamia GB o ewentualnych 

obniżeniach

Powiadamia GB o ewentualnych 

obniżeniach

Przedmiotowe obniżenie 

wydatków

Przedmiotowe obniżenie 

wydatków

KontrolerKontroler

Obniżenie wydatków 

przedmiotowo 

niekwalifikowalnych 

- bezpośrednio przy danym 

dokumencie w zestawieniu 

- dotyczy np. kosztów, które wg 

zasad Programu są uważane 

jako niekwalifikowalne 

Obniżenie wydatków 

przedmiotowo 

niekwalifikowalnych 

- bezpośrednio przy danym 

dokumencie w zestawieniu 

- dotyczy np. kosztów, które wg 

zasad Programu są uważane 

jako niekwalifikowalne 

Obniżenie przenosi 

do zakładki WoP

Obniżenie przenosi 

do zakładki WoP

Sposoby dokonania

obniżenia wydatków:

- obniżenie bez wpływu na 

dyspozycyjność alokacji projektu 

- obniżenie wpływające na 

dyspozycyjność alokacji projektu 

- obniżenie ex-post wpływające 

na dyspozycyjność alokacji 

projektu 

Sposoby dokonania

obniżenia wydatków:

- obniżenie bez wpływu na 

dyspozycyjność alokacji projektu 

- obniżenie wpływające na 

dyspozycyjność alokacji projektu 

- obniżenie ex-post wpływające 

na dyspozycyjność alokacji 

projektu 

Inne typy obniżenia wydatkówInne typy obniżenia wydatków

Kontroler/IZKontroler/IZ

Naruszenie zasad płynących z 

umowy/decyzji 

Naruszenie zasad płynących z 

umowy/decyzji 

Partner Projektu (PP)Partner Projektu (PP)

Taki sam proces jak w przypadku 

redukcji rzeczowej

Taki sam proces jak w przypadku 

redukcji rzeczowej

Sposób kalkulacji: 

- stawką ryczałtową (podstawa 

do obliczenia redukcji odnosi się 

do pełnej kwoty dotacji bez bez 

wyględu na inne redukcje

Sposób kalkulacji: 

- stawką ryczałtową (podstawa 

do obliczenia redukcji odnosi się 

do pełnej kwoty dotacji bez bez 

wyględu na inne redukcje

Na końcu każdego etapu kontroli wypełniany jest odpowiedni 

wykaz kontrolny, w którym kontroler odpowiada na pytania Tak/

Nie/ND). W przypadku odpowiedzi negatywnej niezbędne jest 

podanie uzasadanienia w przeznaczonej do tego celu kolumnie 

Na końcu każdego etapu kontroli wypełniany jest odpowiedni 

wykaz kontrolny, w którym kontroler odpowiada na pytania Tak/

Nie/ND). W przypadku odpowiedzi negatywnej niezbędne jest 

podanie uzasadanienia w przeznaczonej do tego celu kolumnie 

Dotyczy CZ Kontroli: Wykaz 

kontrolny Kontrola Formalna 

(formularz B3)

PL: Każde województwo ma 

swój WK

Dotyczy CZ Kontroli: Wykaz 

kontrolny Kontrola Formalna 

(formularz B3)

PL: Każde województwo ma 

swój WK

Wykaz kontrolny Projektová 

kontrola dílčí (formularz B4)

Wykaz kontrolny Projektová 

kontrola dílčí (formularz B4)

Dla CZ Kontroli: Finanční 

kontrola dílčí (formulář B5

PL: Każde województwo ma 

swoje KL

Dla CZ Kontroli: Finanční 

kontrola dílčí (formulář B5

PL: Każde województwo ma 

swoje KL

Wyniki Kontroli na poziomie partnera 

- potwierdzony Wykaz Wydatków

- formularz B4: Wykaz kontrolny  - projektová 

kontrola dílčí 

- formularz B5: Wykaz kontrolny - finanční kontrola 

dílčí oraz zatwierdzony RR za część projektu 

Wyniki Kontroli na poziomie partnera 

- potwierdzony Wykaz Wydatków

- formularz B4: Wykaz kontrolny  - projektová 

kontrola dílčí 

- formularz B5: Wykaz kontrolny - finanční kontrola 

dílčí oraz zatwierdzony RR za część projektu 

Wyniki Kontroli na poziomie projektu 

- zatwierdzony Bieżący/końcowy Raport z 

Realizacji realizaci projektu 

- zatwierdzony WoP 

- wydana Rekapitulacja budżetu projektu 

(załącznik PB)

- formularz B8: Wykaz kontrolny  - projektová 

kontrola projekt 

- formularz B9: Wykaz kontrolny - finanční kontrola 

projekt 

- wygenerowany w MS formularz F1 

Wyniki Kontroli na poziomie projektu 

- zatwierdzony Bieżący/końcowy Raport z 

Realizacji realizaci projektu 

- zatwierdzony WoP 

- wydana Rekapitulacja budżetu projektu 

(załącznik PB)

- formularz B8: Wykaz kontrolny  - projektová 

kontrola projekt 

- formularz B9: Wykaz kontrolny - finanční kontrola 

projekt 

- wygenerowany w MS formularz F1 

Kontrola wynikówKontrola wyników

Zawiadamia o zakończeniu kontroliZawiadamia o zakończeniu kontroliZawiadamia o zakończeniu kontroli

CZ Kontroler CZ Kontroler CZ PartnerCZ Partner
Instytucja Krajowa 

(IK)

Instytucja Krajowa 

(IK)

Instytucja 

Zarządzająca (IZ)

Instytucja 

Zarządzająca (IZ)
HQ HQ 

Pracownik HQ wprowadzi zapis do tabelki 

Ewidencji administracyjnej HQ

Pracownik HQ wprowadzi zapis do tabelki 

Ewidencji administracyjnej HQ

Pracownik HQ wprowadzi zapis do tabelki 

Ewidencji administracyjnej HQ

Przeprowadzi Kontrolę wyników zgodnie z 

wykazem kontrolnym - kontrola wyników 

Przeprowadzi Kontrolę wyników zgodnie z 

wykazem kontrolnym - kontrola wyników 

Przeprowadzi Kontrolę wyników zgodnie z 

wykazem kontrolnym - kontrola wyników 

Do 5 pdni roboczych od 

ogłoszenia 

Do 5 pdni roboczych od 

ogłoszenia 

Bez naruszeńBez naruszeń Text

Wzywa do wprowadzenia poprawek w danym terminieWzywa do wprowadzenia poprawek w danym terminieNIENIE

TAKTAK

Zakończenie kontroli wyników zostanie 

zaewidowane w Ewidencji administracyjnej 

w terminie

Zakończenie kontroli wyników zostanie 

zaewidowane w Ewidencji administracyjnej 

w terminie

Zakończenie kontroli wyników zostanie 

zaewidowane w Ewidencji administracyjnej 

w terminie

Do 5 dni roboczych od 

zakończenia vstupní 

kontroli  

Do 5 dni roboczych od 

zakończenia vstupní 

kontroli  

Stosowny wypełniony i podpisany Wykaz 

Kontrolny zostanie włożony do teczki 

projektu w HQ 

Stosowny wypełniony i podpisany Wykaz 

Kontrolny zostanie włożony do teczki 

projektu w HQ 

Stosowny wypełniony i podpisany Wykaz 

Kontrolny zostanie włożony do teczki 

projektu w HQ 

Dotyczy PL Partnerów – jeśli Zestawienie dokumentów 

zawiera więcej niż 5 wydatków, nie ma konieczności składania 

wszystkich dokumentów księgowych (dokumenty należy 

udostępnić na wezwanie kontrolera)

Dotyczy PL Partnerów – jeśli Zestawienie dokumentów 

zawiera więcej niż 5 wydatków, nie ma konieczności składania 

wszystkich dokumentów księgowych (dokumenty należy 

udostępnić na wezwanie kontrolera)

Dotyczy CZ Partnerów – jeśli maksymalna wartość 1 

dokumentu księgowego jest niższa niż 400 Eur, fizyczne 

dołączenie faktury  lub jej kopii nie jest obowiązkowe, wydatek 

wystarczy zaewidować w MS. 

Dotyczy CZ Partnerów – jeśli maksymalna wartość 1 

dokumentu księgowego jest niższa niż 400 Eur, fizyczne 

dołączenie faktury  lub jej kopii nie jest obowiązkowe, wydatek 

wystarczy zaewidować w MS. 

Kontrola ze strony IZ i zatwierdzenie 

przez kierownika/dyrektora 

departamentu

Kontrola ze strony IZ i zatwierdzenie 

przez kierownika/dyrektora 

departamentu

Wybrana próbka (dla CZ partnerów)

- kategoria budżetu - koszty wynagrodzeń, 

koszty podróży i zakwaterowania oraz    

przykład 20%  wykazanych wydatków 

- wydatki poniżej 400 EUR (dokumentacja) 

udostępniane są dopiero na żądanie 

kontrolera. Z całości zostaje 

wybrana próbka 15% 

Wybrana próbka (dla CZ partnerów)

- kategoria budżetu - koszty wynagrodzeń, 

koszty podróży i zakwaterowania oraz    

przykład 20%  wykazanych wydatków 

- wydatki poniżej 400 EUR (dokumentacja) 

udostępniane są dopiero na żądanie 

kontrolera. Z całości zostaje 

wybrana próbka 15% 

Zgłaszanie nieprawidłowościZgłaszanie nieprawidłowości

Na podstawie decyzji kontrolera 

możliwe jest zastosowanie 

procesu odwoławczego/ 

zażalenia

Na podstawie decyzji kontrolera 

możliwe jest zastosowanie 

procesu odwoławczego/ 

zażalenia

TAKTAK
Wyjątek - pierwsze złożone zestawienie, 

przy którym zawsze kontroluje się 100% (nie 

dotyczy kontroli kosztów poniżej 400 EUR)

Wyjątek - pierwsze złożone zestawienie, 

przy którym zawsze kontroluje się 100% (nie 

dotyczy kontroli kosztów poniżej 400 EUR)

Dla CZ Kontroli: Wykaz 

Kontrolny Kontrola formalna 

(formularz B3)

PL: Każde województwo ma 

swój WK

Dla CZ Kontroli: Wykaz 

Kontrolny Kontrola formalna 

(formularz B3)

PL: Każde województwo ma 

swój WK

Do CZ Kontroli: Wykaz 

Kontrolny Projektová 

kontrola projekt (formularz 

B8)

PL: Każde województwo ma 

swój WK

Do CZ Kontroli: Wykaz 

Kontrolny Projektová 

kontrola projekt (formularz 

B8)

PL: Każde województwo ma 

swój WK

Do CZ Kontroli: Wykaz 

Kontrolny Finanční kontrola 

projekt (formularz B9) 

PL: Każde województwo ma 

swój WK

Do CZ Kontroli: Wykaz 

Kontrolny Finanční kontrola 

projekt (formularz B9) 

PL: Każde województwo ma 

swój WK

Do CZ Kontroli: Wykaz 

kontrolny Výstupní kontrola 

(formularz B6)

PL: Każde województwo 

posiada swój WK

Do CZ Kontroli: Wykaz 

kontrolny Výstupní kontrola 

(formularz B6)

PL: Każde województwo 

posiada swój WK

Wybrana próbka (dla PL partnerów)

5 dokumentów, 10% całkowitej wartości 

kosztów, min. 1 dokument z każdej kategorii

Wybrana próbka (dla PL partnerów)

5 dokumentów, 10% całkowitej wartości 

kosztów, min. 1 dokument z każdej kategorii

Kontrolę kończy wypełnienie odpowieniego 

Wykazu Kontrolnego

Kontrolę kończy wypełnienie odpowieniego 

Wykazu Kontrolnego

Kontrolę kończy wypełnienie odpowieniego 

Wykazu Kontrolnego

KontrolerKontroler

Stwierdzenie nieprawidłowościStwierdzenie nieprawidłowości

IZ/IKIZ/IK

Ocenia zgłoszenia kontroleraOcenia zgłoszenia kontrolera

Zgłasza depeszą 

wewnętrzną

Zgłasza depeszą 

wewnętrzną

O dalszych krokach Beneficjent 

informowany jest bezpośrednio 

przez IZ 

O dalszych krokach Beneficjent 

informowany jest bezpośrednio 

przez IZ 

Należy obniżyć?Należy obniżyć?

Kontroler obniża kolejny WoP lub 

Zestawienie o wartość 

nieprawidłowości

Kontroler obniża kolejny WoP lub 

Zestawienie o wartość 

nieprawidłowości

GBGB

Oblicza kwotę, wzywa GB do 

zwrotu środków oraz ustala 

termin 

Oblicza kwotę, wzywa GB do 

zwrotu środków oraz ustala 

termin 

Informacja i wezwanie do 

wprowadzenia poprawek

Informacja i wezwanie do 

wprowadzenia poprawek

Główny Beneficjent 

(GB) 

Główny Beneficjent 

(GB) 

Wspólny sekretariat 

(WS)

Wspólny sekretariat 

(WS)
KontrolerKontroler

Wpływ transgraniczny

i współpraca

Wpływ transgraniczny

i współpraca

Do 5 dni kalendarzowychDo 5 dni kalendarzowych

Istotne uwagi Istotne uwagi 
Przesyła KontrolerowiPrzesyła Kontrolerowi

Tylko niewielkie 

niejasności

Tylko niewielkie 

niejasności

Dodaje do swoich uwagDodaje do swoich uwag

Kontaktuje 

bezpośrednio GB

Kontaktuje 

bezpośrednio GB

TAKTAK

NIENIE

TAKTAK

Kroki kontrolera i WS 

przebiegają w ramach

30 dniowego terminu

Kroki kontrolera i WS 

przebiegają w ramach

30 dniowego terminu

Udzielenie dodatkowych 

informacji

Udzielenie dodatkowych 

informacji

Posouzení Přeshraniční 

spolupráce a dopadu

Posouzení Přeshraniční 

spolupráce a dopadu

Podle čeho se určuje, kterou 

možnost vybere?

Podle čeho se určuje, kterou 

možnost vybere?

Wybiera próbkę przeznaczoną 

do kontroli wydatków poniżej 

400 Eur 15%

Wybiera próbkę przeznaczoną 

do kontroli wydatków poniżej 

400 Eur 15%

Mailem Mailem 

Źródło: Wspólna metodyka procesu kontroli dla 

programu współpracy Interreg VA Republika 

Czeska - Polska (wersja nr 5)

MP34 część B, C, D (w trakcie realizacji doszło do 

aktualizacji MP)

Źródło: Wspólna metodyka procesu kontroli dla 

programu współpracy Interreg VA Republika 

Czeska - Polska (wersja nr 5)

MP34 część B, C, D (w trakcie realizacji doszło do 

aktualizacji MP)

*Kolejność kroków 2-6 jest dowolna (tj. nie musi być 

chronologiczna)

*Kolejność kroków 2-6 jest dowolna (tj. nie musi być 

chronologiczna)

Dotyczy wyłącznie

 CZ partnerów 

Dotyczy wyłącznie

 CZ partnerów 

TAKTAK



Kontrola na miejscuKontrola na miejscu

Główny Beneficjent 

(GB)

Główny Beneficjent 

(GB)
Partner Projektu (PP)Partner Projektu (PP)

Wspólny sekretariat 

(WS)

Wspólny sekretariat 

(WS)

Instytucja 

Zarządzająca (IZ)

Instytucja 

Zarządzająca (IZ)
KontrolerKontroler

Przedmiotem kontroli na miejscu jest/są:

- sprawdzenie czy działania przeprowadzane w ramach 

realizowanego projektu są zgodne z prawem, zasadami 

Programu i regulaminem wynikającym z Decyzji/Umowy

- sprawdzenie kwalifikowalności wydatków i ich wykazywania – 

kontroli podlega min 15% wydatków ze wszystkich 

wymienionych we WoP, które są przedmiotem KnM

- czy towary i usługi zostały dostarczone zgodnie z umową 

- realizacja wskaźników

- przestrzeganie zasad promocji

- kwestie horyzontalne

- czy doszło do nieprawidłowości stwierdzonych podczas 

poprzednich weryfikacji/kontroli

Przedmiotem kontroli na miejscu jest/są:

- sprawdzenie czy działania przeprowadzane w ramach 

realizowanego projektu są zgodne z prawem, zasadami 

Programu i regulaminem wynikającym z Decyzji/Umowy

- sprawdzenie kwalifikowalności wydatków i ich wykazywania – 

kontroli podlega min 15% wydatków ze wszystkich 

wymienionych we WoP, które są przedmiotem KnM

- czy towary i usługi zostały dostarczone zgodnie z umową 

- realizacja wskaźników

- przestrzeganie zasad promocji

- kwestie horyzontalne

- czy doszło do nieprawidłowości stwierdzonych podczas 

poprzednich weryfikacji/kontroli

KnM może zostać rozpoczęta:

- na podstawie planu kontroli na miejscu

- na podstawie stwierdzonych podczas kontroli administracyjnej 

nieprawidłowości, które nie zostały usunięte przez Partnera

- w przypadku stwierdzenia wskaźnika oszustwa 

- na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych

przez inne organy 

- na podstawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa 

KnM może zostać rozpoczęta:

- na podstawie planu kontroli na miejscu

- na podstawie stwierdzonych podczas kontroli administracyjnej 

nieprawidłowości, które nie zostały usunięte przez Partnera

- w przypadku stwierdzenia wskaźnika oszustwa 

- na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych

przez inne organy 

- na podstawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa 

Próbka projektów do KnM 

Wybierana jest wg Planu kontroli, wybierana dla partnerów z 

obu stron granicy: 

- % kontrolowanych projektów zależy od OP 

- na podstawie analizy ryzyka przprowadzanych w OP na 

poziomie partnerów projektu

- momentem decydującym o zakwalifikowaniu projektu do 

analizy ryzyka dla celów KnM jest zatwierdzenie  1. WoP za 

projekt (W drugim stopniu poziomu IZ)

Próbka projektów do KnM 

Wybierana jest wg Planu kontroli, wybierana dla partnerów z 

obu stron granicy: 

- % kontrolowanych projektów zależy od OP 

- na podstawie analizy ryzyka przprowadzanych w OP na 

poziomie partnerów projektu

- momentem decydującym o zakwalifikowaniu projektu do 

analizy ryzyka dla celów KnM jest zatwierdzenie  1. WoP za 

projekt (W drugim stopniu poziomu IZ)

Kontroler wybiera próbkę projektów do KnM 2x w ciągu okresu 

rozliczeniowego

12.4 – projekty, u których 1. WoP został zatwierdzony 

w okresie od 1.10 do 28.2 

9.11 – projekty, u których 1. WoP został zatwierdzony 

w okresie od  1.3 – 30.8

Kontroler wybiera próbkę projektów do KnM 2x w ciągu okresu 

rozliczeniowego

12.4 – projekty, u których 1. WoP został zatwierdzony 

w okresie od 1.10 do 28.2 

9.11 – projekty, u których 1. WoP został zatwierdzony 

w okresie od  1.3 – 30.8

Próbka wybrana 

do 12.4  

Próbka wybrana 

do 12.4  

Próbka wybrana 

do 9.11

Próbka wybrana 

do 9.11

Narodowi kontrolerzy 

wypełniają dane do 

analizy ryzyka (dla 

podlegających im 

partnerów)

Narodowi kontrolerzy 

wypełniają dane do 

analizy ryzyka (dla 

podlegających im 

partnerów)

Załącznik nr 1b 

Wspólnej metodyki

Załącznik nr 1b 

Wspólnej metodyki

Wybranych partnerów 

ogłosi CRR

 (HQ)

Wybranych partnerów 

ogłosi CRR

 (HQ)

Řídící orgán (ŘO)Řídící orgán (ŘO)HQ HQ 

Do 21.3 Do 21.3 
Sumuje wyniki analizy 

ryzyka na poziomie 

projektu jako całości 

(średnia 

arytmetyczna)

Sumuje wyniki analizy 

ryzyka na poziomie 

projektu jako całości 

(średnia 

arytmetyczna)

Wgrywa do MS Wgrywa do MS 

Do 12.4 Do 12.4 

Przesyła kontrolerom 

w celu opracowania 

planów kontroli oraz 

do sprawdzenia IZ

Przesyła kontrolerom 

w celu opracowania 

planów kontroli oraz 

do sprawdzenia IZ

Identyczny proces, 

Wyjątek: 

-  kontroler przesyła HQ do 

21.10 a ten odsyła 9.11

Identyczny proces, 

Wyjątek: 

-  kontroler przesyła HQ do 

21.10 a ten odsyła 9.11

Poszczególni kontrolerzy 

opracowują plan kontroli

Poszczególni kontrolerzy 

opracowują plan kontroli

Załącznik nr 1 

wspólnej metodyki

Załącznik nr 1 

wspólnej metodyki

Wprowadzają plan do MS Wprowadzają plan do MS 
Informują HQ depeszą wewnętrzną Informują HQ depeszą wewnętrzną HQ kontroluje plany 

wprowadzone do MS i 

opracowuje Zbiorczy plan kontroli

HQ kontroluje plany 

wprowadzone do MS i 

opracowuje Zbiorczy plan kontroli

Narodowi kontrolerzy raz w 

roku przesyłają IZ oraz IK 

uwagi do Analiz ryzyka. 

Następnie IZ przeprowadza 

rewizję parametrów

Narodowi kontrolerzy raz w 

roku przesyłają IZ oraz IK 

uwagi do Analiz ryzyka. 

Następnie IZ przeprowadza 

rewizję parametrów

Kontroler ustala terminy kontroli idla każdego projektu indywiduanie, po 

spełnieniu warunków: 

- Beneficjent przedstawił do zatwierdzenia wydatki na łączną kwotę 

min 25% wartości wydatkó przewidzianych w ramach części projektu 

- wszystkie czynności kontrolne muszą zostać zakończone przed datą 

zatwierdzenia końcowego RR i Zestawienia dokumentów za część projektu 

Kontroler ustala terminy kontroli idla każdego projektu indywiduanie, po 

spełnieniu warunków: 

- Beneficjent przedstawił do zatwierdzenia wydatki na łączną kwotę 

min 25% wartości wydatkó przewidzianych w ramach części projektu 

- wszystkie czynności kontrolne muszą zostać zakończone przed datą 

zatwierdzenia końcowego RR i Zestawienia dokumentów za część projektu 

1. Przed KnM 1. Przed KnM 

Przed rozpoczęciem kontroli kontroler musi: 

- ogłosić grupę kontrolną i jej kierownika (min. 2 

pracowników centrum)

- wystosuje Upoważnienie do przeprowadzenia 

kontroli, które będzie zatwierdzone przez  

Dyrektora CRR (lub inną upoważnioną osobę)

- Wystosuje oświadczenie o bezstronności

Przed rozpoczęciem kontroli kontroler musi: 

- ogłosić grupę kontrolną i jej kierownika (min. 2 

pracowników centrum)

- wystosuje Upoważnienie do przeprowadzenia 

kontroli, które będzie zatwierdzone przez  

Dyrektora CRR (lub inną upoważnioną osobę)

- Wystosuje oświadczenie o bezstronności

2. Rozpoczęcie KnM 2. Rozpoczęcie KnM 

Kontrola uważana jest za 

rozpoczętą po wykonaniu 1. 

czynności kontrolnej

Co najmniej 2 dni przed 

rzeczywistą KnM 

Kontrola uważana jest za 

rozpoczętą po wykonaniu 1. 

czynności kontrolnej

Co najmniej 2 dni przed 

rzeczywistą KnM 

ZgłoszonaZgłoszona

1. czynność kontrolna odbywa 

się w dzień rozpoczęcia KnM 

bezpośrednio na miejscu

1. czynność kontrolna odbywa 

się w dzień rozpoczęcia KnM 

bezpośrednio na miejscu

TAKTAK

NIE - nie zgłoszonaNIE - nie zgłoszona

Czynności Kontrolne:

- przedstawienie upoważnienia Beneficjentowi

Czynności Kontrolne:

- przedstawienie upoważnienia Beneficjentowi

Czynności Kontrolne:

- dostarczenie Beneficjentowi Upoważnienia i  

Zawiadomienia o rozpoczęciu kontroli

- co najmniej 2 dni robocze przed 

terminem KnM 

- częścią zawiadomienia jest Pouczenie 

osoby kontrolowanej, które musi zostać 

podpisane przez beneficjenta i zwrócone   

Czynności Kontrolne:

- dostarczenie Beneficjentowi Upoważnienia i  

Zawiadomienia o rozpoczęciu kontroli

- co najmniej 2 dni robocze przed 

terminem KnM 

- częścią zawiadomienia jest Pouczenie 

osoby kontrolowanej, które musi zostać 

podpisane przez beneficjenta i zwrócone   

3. Przebieg KnM3. Przebieg KnM

Lista kontrolna – dla celów 

publicznoprawnej KnM i wizyt 

monitorujących

Lista kontrolna – dla celów 

publicznoprawnej KnM i wizyt 

monitorujących

Grupa Kontrolna przeprowadza 

kontrolę zgodnie z listem 

kontrolnym. 

- może zażądać 

przedstawienia oryginałów 

dokumentów

Grupa Kontrolna przeprowadza 

kontrolę zgodnie z listem 

kontrolnym. 

- może zażądać 

przedstawienia oryginałów 

dokumentów

Dane o przeprowadzonej 

kontroli wprowadza do MS

Dane o przeprowadzonej 

kontroli wprowadza do MS

Do 10 dni roboczych od 

zakończenia kontroli

Do 10 dni roboczych od 

zakończenia kontroli

Podpisany Protokół z  

kontroli wprowadza do MS

Podpisany Protokół z  

kontroli wprowadza do MS
Do 30 dni roboczych od 

zakończenia kontroli

Do 30 dni roboczych od 

zakończenia kontroli

Bez zastrzeżeń?  Bez zastrzeżeń?  

Do 15 dni kalendarzowych od 

doręczenia protokołu

Do 15 dni kalendarzowych od 

doręczenia protokołu

Beneficjent składa Odwołanie 

od stwierdzeń kontroli 

(formularz)

Beneficjent składa Odwołanie 

od stwierdzeń kontroli 

(formularz)

Decyzja ws. odwołaniaDecyzja ws. odwołania

W pełni uznaneW pełni uznane

Wydany zostaje Aneks do 

protokołu (formularz)

Wydany zostaje Aneks do 

protokołu (formularz)

Odrzucone/uznane częściowoOdrzucone/uznane częściowo

Decyduje kierownik wydziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 

kontroler przesyła w formie elektronicznej lub pisemnej

Decyduje kierownik wydziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 

kontroler przesyła w formie elektronicznej lub pisemnej

NIENIE

NIENIE

TAKTAK

Rozpatruje odwołanieRozpatruje odwołanie
Do 30 dni kalendarzowych od 

doręczenia protokołu (można 

wydłużyć o kolejnych 30 dni)

Do 30 dni kalendarzowych od 

doręczenia protokołu (można 

wydłużyć o kolejnych 30 dni)

W pełni uznajeW pełni uznaje

Wydany zostaje dodatek do 

protokołu (formularz)

Wydany zostaje dodatek do 

protokołu (formularz)

Odrzuca/uznaje częściowoOdrzuca/uznaje częściowo

TAKTAK

NIENIE

Przyczyny odrzucenia zapisuje 

w formularzu

Przyczyny odrzucenia zapisuje 

w formularzu

4. Zakończenie KnM 4. Zakończenie KnM 

- wygasł termin składania 

odwołań 

- zrzeczenie się prawa do 

odwołania 

- z dniem doręczenia 

Beneficjentowi wyniku 

odwołania

- wygasł termin składania 

odwołań 

- zrzeczenie się prawa do 

odwołania 

- z dniem doręczenia 

Beneficjentowi wyniku 

odwołania

Mimoplanowa KnM odbywa się w sytuacji, gdy: 

- podczas KnM zostały narzucone działania naprawcze, których kontrola 

wymaga przeprowadzenia kolejnej KnM 

-  złożony został wniosek o zmianę Decyzji/wydany został aneks do Umowy 

- kontroler otrzyma informację wskayującą na konieczność kontroli procesu 

realizacji projektu 

- kontrola ma na celu zapobiec nieprawidłowej realizacji projektu (na 

podstawie osądu kontrolera)

Mimoplanowa KnM odbywa się w sytuacji, gdy: 

- podczas KnM zostały narzucone działania naprawcze, których kontrola 

wymaga przeprowadzenia kolejnej KnM 

-  złożony został wniosek o zmianę Decyzji/wydany został aneks do Umowy 

- kontroler otrzyma informację wskayującą na konieczność kontroli procesu 

realizacji projektu 

- kontrola ma na celu zapobiec nieprawidłowej realizacji projektu (na 

podstawie osądu kontrolera)

Kontrolerzy informują się wzajemnie o wszystkich krokach podjętych w trakcie 

kontroli oraz o wypełnieniu/załączeniu wszystkich raportów z kontroli do MS

Kontrolerzy informują się wzajemnie o wszystkich krokach podjętych w trakcie 

kontroli oraz o wypełnieniu/załączeniu wszystkich raportów z kontroli do MS

Protokół

bez uchybień?

Protokół

bez uchybień?

Beneficjent musi naprawić w 

danym terminie i poinformować 

kontrolera o naprawie

Beneficjent musi naprawić w 

danym terminie i poinformować 

kontrolera o naprawie

Sprawdza proces naprawy 

poprzez kontrolę 

administracyjną

Sprawdza proces naprawy 

poprzez kontrolę 

administracyjną

Formularz: Záznam o splnění 

nápravních opatření

Formularz: Záznam o splnění 

nápravních opatření

Formularz „Zamítnutí námitek"Formularz „Zamítnutí námitek"

Formularz Námitka proti 

kontrolnímu zjištění 

Formularz Námitka proti 

kontrolnímu zjištění 

1 wersję przesyła beneficjentowi pocztą/skrzynką danych1 wersję przesyła beneficjentowi pocztą/skrzynką danych

TAKTAK

TAKTAK

CZ Partnerzy CZ Partnerzy 

Nałożone działania naprawczeNałożone działania naprawcze

Stwierdzone wydatki 

niekwalifikowalne

Stwierdzone wydatki 

niekwalifikowalne

Również tych już 

refundowanych

Również tych już 

refundowanych

Kontroler musi zapisać wartość 

tego wydatku do MS 

Kontroler musi zapisać wartość 

tego wydatku do MS 

Znalezione 

nieprawidłowości?

Znalezione 

nieprawidłowości?

Stwierdzenie 

dotyczące współpracy/

wpływu 

transgranicznego

Stwierdzenie 

dotyczące współpracy/

wpływu 

transgranicznego

Informuje IZInformuje IZ

Informuje WSInformuje WS

NIENIE

Przesyła 

beneficjentowi

Przesyła 

beneficjentowi

Źródło: Wspólna metodyka procesu kontroli dla 

programu współpracy Interreg VA Republika 

Czeska - Polska (wersja nr 5)

MP34 część B, C, D (w trakcie realizacji doszło do 

aktualizacji MP)

Źródło: Wspólna metodyka procesu kontroli dla 

programu współpracy Interreg VA Republika 

Czeska - Polska (wersja nr 5)

MP34 część B, C, D (w trakcie realizacji doszło do 

aktualizacji MP)

TAKTAK



Kontrola zamówień publicznych (ZP)Kontrola zamówień publicznych (ZP)

Ma na celu sprawdzenie, czy wykonawca został 

wybrany zgodnie z zasadami Programu, w sposób 

transparentny, z poszanowaniem zasady 

niedyskryminacji i równego traktowania oraz z 

zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa

Cel kontroli (MP34 część C)

Ma na celu sprawdzenie, czy wykonawca został 

wybrany zgodnie z zasadami Programu, w sposób 

transparentny, z poszanowaniem zasady 

niedyskryminacji i równego traktowania oraz z 

zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa

Cel kontroli (MP34 część C)

CZ Kontroler CZ Kontroler PL Kontroler PL Kontroler 

Konrtrolują zgodność z ustawą o ZP (134/

2016 Sb.) oraz wytycznymi 

metodologicznymi w dziedzinie zlecania ZP 

na okres programowania 2014-2020

Konrtrolują zgodność z ustawą o ZP (134/

2016 Sb.) oraz wytycznymi 

metodologicznymi w dziedzinie zlecania ZP 

na okres programowania 2014-2020

Konrtrolują zgodność z Prawem zamówień 

publicznych, załącznik nr 23 pPodręcznika 

Beneficjenta

Konrtrolują zgodność z Prawem zamówień 

publicznych, załącznik nr 23 pPodręcznika 

Beneficjenta

Kontroler sprawdza: 

- stronę proceduralną wyboru wykonawcy 

- umowę zawartą z wykonawcą zewnętrznym 

Kontroler sprawdza: 

- stronę proceduralną wyboru wykonawcy 

- umowę zawartą z wykonawcą zewnętrznym 

Kontrola nie dotyczy zamówień, które są:  

- rozliczane w sposób uproszczony 

- częściowo rozliczane w projekcie (czyt. Wspólna metodyka str. 18)

Kontrola nie dotyczy zamówień, które są:  

- rozliczane w sposób uproszczony 

- częściowo rozliczane w projekcie (czyt. Wspólna metodyka str. 18)

W przypadku funduszy mikroprojektów kontrola dotyczy   

- wylosowanej próbki  

- zamówień/ wydatków, których końcowym użytkownikiem jest zarządzający FM

W przypadku funduszy mikroprojektów kontrola dotyczy   

- wylosowanej próbki  

- zamówień/ wydatków, których końcowym użytkownikiem jest zarządzający FM

CZ Kontroler CZ Kontroler CZ  PartnerCZ  Partner
Instytucja 

Zarządzająca (IZ)

Instytucja 

Zarządzająca (IZ)

1. etap: Kontrola warunków przetargu1. etap: Kontrola warunków przetargu

Kopia dokumentacji + oświadczenie (minimalny 

zakres podany jest w MP34 część C, np.. 

dokument o sposobie ustalania oczekiwanej 

wartości, dokumentacja przetargu, 

uzasadnienie ZP  itd.) 

Kopia dokumentacji + oświadczenie (minimalny 

zakres podany jest w MP34 część C, np.. 

dokument o sposobie ustalania oczekiwanej 

wartości, dokumentacja przetargu, 

uzasadnienie ZP  itd.) 
Dokumentacja jest 

kompletna?

Dokumentacja jest 

kompletna?
NIENIEWezwanie do uzupełnienia 

– maks. 2x (zawiesza 

termin 10 dni)

Wezwanie do uzupełnienia 

– maks. 2x (zawiesza 

termin 10 dni)

Kontrola zakończona

Raport zawiera przynajmniej: 

- wynik kontroli

- zalecenia 

Kontrola zakończona

Raport zawiera przynajmniej: 

- wynik kontroli

- zalecenia 
Jest informowany pocztą/mailem Jest informowany pocztą/mailem 

Zakończenie kontroli wprowadzone 

do MS 

Zakończenie kontroli wprowadzone 

do MS 

Max termin 5 dni roboczych Max termin 5 dni roboczych 

2. Etap: Kontrola bieżącego procesu przetargowego lub  

procesu wyłonienia wykonawcy przed zawarciem umowy 

o relalizcji zamówienia lub przed odwołaniem jednego z 

procesów

2. Etap: Kontrola bieżącego procesu przetargowego lub  

procesu wyłonienia wykonawcy przed zawarciem umowy 

o relalizcji zamówienia lub przed odwołaniem jednego z 

procesów

Każdy partner, który planuje ralizację 

przetargu, musi przedstawić 

kontrolerowi kopletną dokumentację na 

etapie poprzedzającym zawarcie umowy

Każdy partner, który planuje ralizację 

przetargu, musi przedstawić 

kontrolerowi kopletną dokumentację na 

etapie poprzedzającym zawarcie umowy

Minimalny zakres w MP34 część C (np. 

propozycja umowy, warunki przetargu, 

wezwanie do złożenia oferty itd.), str.10

Minimalny zakres w MP34 część C (np. 

propozycja umowy, warunki przetargu, 

wezwanie do złożenia oferty itd.), str.10
Identyczny proces kontrolny

 jak w 1 etapie

Identyczny proces kontrolny

 jak w 1 etapie

3. etap: Kontrola zakończonego przetargu – 

kontrola zawartej i podpisanej umowy

3. etap: Kontrola zakończonego przetargu – 

kontrola zawartej i podpisanej umowy

Każdy partner musi dostarczyć 

podpisaną umowę i dotyczącą 

jej dokumentację

Każdy partner musi dostarczyć 

podpisaną umowę i dotyczącą 

jej dokumentację

Partner musi przedstawić co najmniej 

projekt aneksu, uzasadnienie oraz 

warunki przetargu

Partner musi przedstawić co najmniej 

projekt aneksu, uzasadnienie oraz 

warunki przetargu

C: Weryfikacja 

zawartego aneksu 

do umowy

C: Weryfikacja 

zawartego aneksu 

do umowy

Partner musi przedstawić co najmniej 

podpisany aneks, dokumenty dot. 

procesu negocjacji, pozostałe 

dokumenty niezbędne do podpisania 

aneksu

Partner musi przedstawić co najmniej 

podpisany aneks, dokumenty dot. 

procesu negocjacji, pozostałe 

dokumenty niezbędne do podpisania 

aneksu

A: Kontrola 

podpisanej umowy 

A: Kontrola 

podpisanej umowy 

B: Weryfikacja 

projektu aneksu do 

umowy

B: Weryfikacja 

projektu aneksu do 

umowy

W przypadku, gdy kontrola nie może 

zostać zakończona przed 

zatwierdzeniem Zestawienia (zazwyczaj 

z powodu oczekiwania na opinię stron 

trzecich), zatwierdzone Zestawienie 

obniżone jest o wydatki związane z 

danym ZP a wydatki przesuniętę zostają 

do kolejnego Zestawienia

W przypadku, gdy kontrola nie może 

zostać zakończona przed 

zatwierdzeniem Zestawienia (zazwyczaj 

z powodu oczekiwania na opinię stron 

trzecich), zatwierdzone Zestawienie 

obniżone jest o wydatki związane z 

danym ZP a wydatki przesuniętę zostają 

do kolejnego Zestawienia

TAKTAK

Beneficjent składa 

dokumentację do kontroli

Beneficjent składa 

dokumentację do kontroli

Kontrola Do 10 dni roboczychKontrola Do 10 dni roboczych

Niezbędna jest 

opinia trzeciej 

strony?   

Niezbędna jest 

opinia trzeciej 

strony?   

Odpowiedni wypełniony i podpisany list 

sprawdzający wprowadza do IS i 

zapisuje na dysku

Odpowiedni wypełniony i podpisany list 

sprawdzający wprowadza do IS i 

zapisuje na dysku

Do 5 dni roboczychDo 5 dni roboczych

HQ HQ 

Kontroler przekazuje dokumentację HQ 

(np. przez Depozyt)

Kontroler przekazuje dokumentację HQ 

(np. przez Depozyt)

Pracownik HQ ma dwie możliwościPracownik HQ ma dwie możliwości

Weryfikacja dokumentacji 

na poziomie HQ

Weryfikacja dokumentacji 

na poziomie HQ
Weryfikacja na poziomie IZ/IKWeryfikacja na poziomie IZ/IK

Przkezuje finalną decyzję kontrolorowi  Przkezuje finalną decyzję kontrolorowi  

LUBLUB

Zašle na HQ finální rozhodnutí Zašle na HQ finální rozhodnutí 

BezzwłocznieBezzwłocznie

Zawiesza termin (10 dni)Zawiesza termin (10 dni)

Kontrola wg odpowiedniego listu 

sprawdzającego

Kontrola wg odpowiedniego listu 

sprawdzającego

Wzór załącznik B: Opinia nt. 

przetargu

Wzór załącznik B: Opinia nt. 

przetargu

TAKTAK

NIENIE

Beneficjent może ogłosić przetargBeneficjent może ogłosić przetarg

Beneficjent może podpisać umowę z 

dostawcą dopiero po otrzymaniu 

pozytywnej opinii kontrolera

Beneficjent może podpisać umowę z 

dostawcą dopiero po otrzymaniu 

pozytywnej opinii kontrolera

 CZ Partner CZ Partner

Nie dostarczy 

dokumentów? 

Nie dostarczy 

dokumentów? 
Pierwsze wezwanie do złożenia listyPierwsze wezwanie do złożenia listy

Drugie wezwanie do złożenia listy + 

zawiadomienie o pozaplanowej KnM

Drugie wezwanie do złożenia listy + 

zawiadomienie o pozaplanowej KnM

Nie dostarczy 

dokumentów po 

wezwaniu?

Nie dostarczy 

dokumentów po 

wezwaniu?

Nie złoży 

dokumentów po 

drugim 

wyzwaniu

Nie złoży 

dokumentów po 

drugim 

wyzwaniu

Pozaplanowa KnM (ponad zakres 

próby)

Pozaplanowa KnM (ponad zakres 

próby)

Wykryto 

nieprawidłowości?

Wykryto 

nieprawidłowości?

NIENIE

Przesyła HQ: 

- Opis stwierdzonej nieprawidłowości

- propozycję sankcji (wg cennika)

- odpowiednie dane

Przesyła HQ: 

- Opis stwierdzonej nieprawidłowości

- propozycję sankcji (wg cennika)

- odpowiednie dane

Gestor/inny pracownik HQ kontroluje 

dostarczone materiały

Gestor/inny pracownik HQ kontroluje 

dostarczone materiały

O przesłaniu informuje BeneficjentaO przesłaniu informuje Beneficjenta

TAKTAK

Stwierdzone 

nieprawidłowości da 

się podpiąć 

pod cennik

Stwierdzone 

nieprawidłowości da 

się podpiąć 

pod cennik

NIENIE

TAKTAK

Decyduje o wysokości sankcji 

(może mieć wartość zero) i przesyła 

informacje kontrolerowi

Decyduje o wysokości sankcji 

(może mieć wartość zero) i przesyła 

informacje kontrolerowi Wnioskuje o opinię IZWnioskuje o opinię IZ

Wydaje opinię i przekazuje ją 

do HQ

Wydaje opinię i przekazuje ją 

do HQ

Po otrzymaniu IZ/IK (decyzja ws 

sankcji) i informuje kontrolera oraz 

Beneficjenta

Po otrzymaniu IZ/IK (decyzja ws 

sankcji) i informuje kontrolera oraz 

Beneficjenta

Informuje BeneficjentaInformuje Beneficjenta

Przekazuje opinię/decyzję 

kontrolerowi

Przekazuje opinię/decyzję 

kontrolerowi
Opinia może być:

- decyzją o nałożeniu sankcji za 

nieprawidłowości wg cennika 

- decyzja o nienałożeniu sankcji w 

związku z rodzajem 

nieprawidłowości wg cennika 

- trwałe obniżenie budżetu 

pozostającego do dyspozycji 

partnera 

Opinia może być:

- decyzją o nałożeniu sankcji za 

nieprawidłowości wg cennika 

- decyzja o nienałożeniu sankcji w 

związku z rodzajem 

nieprawidłowości wg cennika 

- trwałe obniżenie budżetu 

pozostającego do dyspozycji 

partnera 

Do 5 dni roboczychDo 5 dni roboczych

O przesłaniu informuje kontroleraO przesłaniu informuje kontrolera

Proces podczas 

weryfikacji 

rozpoznanych 

nieprawidłowości  

Proces podczas 

weryfikacji 

rozpoznanych 

nieprawidłowości  

Minimalny zakres w MP34 część C, np. 

zawarta umowa, dokumentacja 

powstała w ramach udzielenia 

współpracy przed zawarciem umowy 

itd. str. 12

Minimalny zakres w MP34 część C, np. 

zawarta umowa, dokumentacja 

powstała w ramach udzielenia 

współpracy przed zawarciem umowy 

itd. str. 12

Identyczny proces kontrolny jak w 1 

etapie

Identyczny proces kontrolny jak w 1 

etapie

Zakończenie kontroli 

umowy

Zakończenie kontroli 

umowy

Najpóźniej w terminie 

obowiązującym dla składania 

Zestawienia dokumentów, w 

którym ten wydatek jest zawarty

Najpóźniej w terminie 

obowiązującym dla składania 

Zestawienia dokumentów, w 

którym ten wydatek jest zawarty

Identyczny proces kontroln jak w 1 

etapie

Identyczny proces kontroln jak w 1 

etapie

Zakońćzenie weryfikacji 

projektu aneksu do umowy

Zakońćzenie weryfikacji 

projektu aneksu do umowy

CZ Kontroler CZ Kontroler CZ  PartnerCZ  Partner
Instytucja 

Zarządzająca (IZ)

Instytucja 

Zarządzająca (IZ)
HQ HQ 

Termin kontroli pokrywa się z terminem 

zatwierdzenia złożonego Zestawienia 

dokumentów, w którym ten wydatek 

był ewidowany

Termin kontroli pokrywa się z terminem 

zatwierdzenia złożonego Zestawienia 

dokumentów, w którym ten wydatek 

był ewidowany

W przypadku, gdy kontrola nie może 

zostać zakończona przed 

zatwierdzeniem Zestawienia (zazwyczaj 

z powodu oczekiwania na opinię stron 

trzecich), zatwierdzone Zestawienie 

obniżone jest o wydatki związane z 

danym ZP a wydatki przesuniętę zostają 

do kolejnego Zestawienia

W przypadku, gdy kontrola nie może 

zostać zakończona przed 

zatwierdzeniem Zestawienia (zazwyczaj 

z powodu oczekiwania na opinię stron 

trzecich), zatwierdzone Zestawienie 

obniżone jest o wydatki związane z 

danym ZP a wydatki przesuniętę zostają 

do kolejnego Zestawienia

Identyczny proces kontroln jak w 1 

etapie

Identyczny proces kontroln jak w 1 

etapie

Zakończenie kontroli 

umowy

Zakończenie kontroli 

umowy

Termin kontroli pokrywa się z terminem 

zatwierdzenia złożonego Zestawienia 

dokumentów, w którym ten wydatek 

był ewidowany

Termin kontroli pokrywa się z terminem 

zatwierdzenia złożonego Zestawienia 

dokumentów, w którym ten wydatek 

był ewidowany

Kontrola dodatkowych prac budowlanych, 

zleconych bezpośrednio dostawcy, który 

realizuje pierwotne zamówienie - prace 

budowlane

Kontrola dodatkowych prac budowlanych, 

zleconych bezpośrednio dostawcy, który 

realizuje pierwotne zamówienie - prace 

budowlane

Przy ZP, któych oczekiwana wartość jest 

wyższa niż 400 000CZK 

i wyższa niż 500 000CZK w przypadku, że nie 

jest zamawiającym według ustawy 134

Przy ZP, któych oczekiwana wartość jest 

wyższa niż 400 000CZK 

i wyższa niż 500 000CZK w przypadku, że nie 

jest zamawiającym według ustawy 134

CZ Kontroler CZ Kontroler CZ  PartnerCZ  Partner
Instytucja 

Zarządzająca (IZ)

Instytucja 

Zarządzająca (IZ)
HQ HQ 

Beneficjent składa dokumentację/

materiały do kontroli, jak np. karty zmian, 

wycena prac dodatkowych, pierwotne 

koszty wynikające z Umowy itd. 

Beneficjent składa dokumentację/

materiały do kontroli, jak np. karty zmian, 

wycena prac dodatkowych, pierwotne 

koszty wynikające z Umowy itd. 

Umowa nie zawiera 

ugody ws. wyceny prac 

dodatkowych

Umowa nie zawiera 

ugody ws. wyceny prac 

dodatkowych

Cała lista dokumentów 

na str. 16 

Cała lista dokumentów 

na str. 16 

- do wyceny używane są zazwyczaj ceny 

detaliczne z budżetu zawartego w 

umowie

- jeśli pozycja o pracy dodatkowej nie 

jest zawarta w budżecie określonym w 

umowie, używana jest cena najbardziej 

zbliżonej pozycji

- jeśli nie jest możliwe użycie ceny 

zbliżonej pozycji, używana jest cena 

ustalona wg indywidualnej kalkulacji

- do wyceny używane są zazwyczaj ceny 

detaliczne z budżetu zawartego w 

umowie

- jeśli pozycja o pracy dodatkowej nie 

jest zawarta w budżecie określonym w 

umowie, używana jest cena najbardziej 

zbliżonej pozycji

- jeśli nie jest możliwe użycie ceny 

zbliżonej pozycji, używana jest cena 

ustalona wg indywidualnej kalkulacji

Minimum info w MP, Minimum info w MP, 

Listy sprawdzające: 

- wg etapu

zákon. Režim

- Proces negocjacji bez upublicznienia 

- proces negocjacji z upublicznieniem

- postępowanie otwarte 

- postępowanie zawężone 

- uproszczone postępowanie poniżej 

limitu 

poza trybem ustawowym

-zamówienia o małej wartości 

- zamówienia o wyższej wartości 

- aneks przed i po podpisaniu 

Listy sprawdzające: 

- wg etapu

zákon. Režim

- Proces negocjacji bez upublicznienia 

- proces negocjacji z upublicznieniem

- postępowanie otwarte 

- postępowanie zawężone 

- uproszczone postępowanie poniżej 

limitu 

poza trybem ustawowym

-zamówienia o małej wartości 

- zamówienia o wyższej wartości 

- aneks przed i po podpisaniu 

CZ Kontroler CZ Kontroler PL Partner PL Partner 
Instytucja Krajowa 

(IK)

Instytucja Krajowa 

(IK)
HQ HQ 

Ex ante Ex ante 

Beneficjent może zwrócić się do 

Kontrolera

Beneficjent może zwrócić się do 

Kontrolera

Składa wniocek o ex ante 

weryfikację projektu dokumentacji 

dot. ZP, wezwania, projektu 

umowy o ZP

Składa wniocek o ex ante 

weryfikację projektu dokumentacji 

dot. ZP, wezwania, projektu 

umowy o ZP

Charakter prewencyjny/ 

doradczy

Charakter prewencyjny/ 

doradczy

Warunki oceny:

- czy zostało złożone podanie o weryfikację ex ante  

- postępowanie przetargowe nie zostało rozpoczęte 

- porozumienie o współfinansowaniu projektu

- Beneficjent postępuje zgodnie z prawem o ZP

Warunki oceny:

- czy zostało złożone podanie o weryfikację ex ante  

- postępowanie przetargowe nie zostało rozpoczęte 

- porozumienie o współfinansowaniu projektu

- Beneficjent postępuje zgodnie z prawem o ZP

Przeprowadza ocenę, jeśli 

wszystkie warunki są spełnione

Przeprowadza ocenę, jeśli 

wszystkie warunki są spełnione

Wynik ocenyWynik oceny Do 15 dni roboczychDo 15 dni roboczych

Bez odwołań? Bez odwołań? 

Nie jest możliwe, aby kontroler v 

ramci ex post kontroli stwierdził 

nieprawidłowości w ramach 

danego ZM

Nie jest możliwe, aby kontroler v 

ramci ex post kontroli stwierdził 

nieprawidłowości w ramach 

danego ZM

TAKTAK

Ex post Ex post 

Podpisuje umowę o ZP, pełną 

dokumentację przesyła 

do kontroli

Podpisuje umowę o ZP, pełną 

dokumentację przesyła 

do kontroli

Kontrola dokumentacji Kontrola dokumentacji 
Zaleca się, aby został wysłany 

zaraz po podpisaniu, najpóźniej 

w momencie złożenia 

Zestawienia dokumentów za 

część projektu zawierającego 

pierwsze wydatki za dane 

zamówienia

Zaleca się, aby został wysłany 

zaraz po podpisaniu, najpóźniej 

w momencie złożenia 

Zestawienia dokumentów za 

część projektu zawierającego 

pierwsze wydatki za dane 

zamówienia

Bez naruszenia zasad, 

legislatywy itp.

Bez naruszenia zasad, 

legislatywy itp.

Zakończy kontrolęZakończy kontrolę

TAKTAK

Wydatki związane z zamówienie będą 

uznane za częściowo/całkowicie 

niekwalifikowalne

Wydatki związane z zamówienie będą 

uznane za częściowo/całkowicie 

niekwalifikowalne

Dokumentacja poprawna 

(bez niejasności?)

Dokumentacja poprawna 

(bez niejasności?)

Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub 

uzupełnienia dokumentacji 

W terminie ustalonym przez kontrolera

Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub 

uzupełnienia dokumentacji 

W terminie ustalonym przez kontrolera

NIENIE

NIENIE

TAKTAK

Sankcja zostaje nałożona w ramach 

odpowiedniego zestawienia

Sankcja zostaje nałożona w ramach 

odpowiedniego zestawienia

Przez MS  Przez MS  

Wezwanie do złożenia listy (po 

zatwierdzeniu projektu przez KM)

Wezwanie do złożenia listy (po 

zatwierdzeniu projektu przez KM)

Źródło: Wspólna metodyka procesu kontroli dla 

programu współpracy Interreg VA Republika 

Czeska - Polska (wersja nr 5)

MP34 część B, C, D (w trakcie realizacji doszło do 

aktualizacji MP)

Źródło: Wspólna metodyka procesu kontroli dla 

programu współpracy Interreg VA Republika 

Czeska - Polska (wersja nr 5)

MP34 część B, C, D (w trakcie realizacji doszło do 

aktualizacji MP)
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