
Złożenie propozycji projektowej 

do WS

- elektronicznie 

Złożenie propozycji projektowej 

do WS

- elektronicznie 

WnioskodawcaWnioskodawca
Wspólny Sekretariat

(WS)

Wspólny Sekretariat

(WS)

JSJSRozpatrzenie propozycji 

projektowej oraz wydanie 

stanowiska (charakter 

zalecenia) 

Rozpatrzenie propozycji 

projektowej oraz wydanie 

stanowiska (charakter 

zalecenia) 

Do 14 dni od złożenia 

propozycji projektowej, 

jednocześnie najpóźniej 6 

tygodni przed 

ukończeniem przyjęcia 

propozycji

Do 14 dni od złożenia 

propozycji projektowej, 

jednocześnie najpóźniej 6 

tygodni przed 

ukończeniem przyjęcia 

propozycji

Złożenie wniosku projektowego potwierdzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wyjątek dla 

polskich wnioskodawców w przypadku problemów 

technicznych) 

Złożenie wniosku projektowego potwierdzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wyjątek dla 

polskich wnioskodawców w przypadku problemów 

technicznych) 

Dołączenie obowiązkowych załączników 

1. Załączniki ogólne (dla wszystkich projektów OP)

2. Załączniki wynikające z kraju pochodzenia partnera

3. Załączniki specyficzne

4. Załączniki specyficzne wg OP

Dołączenie obowiązkowych załączników 

1. Załączniki ogólne (dla wszystkich projektów OP)

2. Załączniki wynikające z kraju pochodzenia partnera

3. Załączniki specyficzne

4. Załączniki specyficzne wg OP

Niektóre załączniki muszą być w języku 

polskim i czeskim, lista dostępna w 

Podręczniku wnioskodawcy 

Niektóre załączniki muszą być w języku 

polskim i czeskim, lista dostępna w 

Podręczniku wnioskodawcy 

Kontrola wniosków projektowychKontrola wniosków projektowych

Założenie konta w Systemie Monitorującym MS 2014+ 

(MS)

Założenie konta w Systemie Monitorującym MS 2014+ 

(MS)

Wypełnienie danych identyfikacyjnych oraz pozostałych 

wymogów wynikających z osi priorytetowych (OP)  w MS 

Wypełnienie danych identyfikacyjnych oraz pozostałych 

wymogów wynikających z osi priorytetowych (OP)  w MS 

Instytucja ZarządzającaInstytucja Zarządzająca

* Projekty flagowe składają koncepcję Projektu flagowego, 

dopiero później propozycję projektową, niestandardowy 

proces obowiązuje również Projekty drogowe oraz 

mikroprojekty 

* Projekty flagowe składają koncepcję Projektu flagowego, 

dopiero później propozycję projektową, niestandardowy 

proces obowiązuje również Projekty drogowe oraz 

mikroprojekty 

Ocena:

- wymogów formalnych

- zgodności z legislatywą państwową i UE 

- spełnienia warunków na poziome 

programu 

Ocena:

- wymogów formalnych

- zgodności z legislatywą państwową i UE 

- spełnienia warunków na poziome 

programu 
Kontrola kwalifikowalnościKontrola kwalifikowalności

Stwierdzenie wad/

 uchybień we wniosku?

Stwierdzenie wad/

 uchybień we wniosku?
Wezwanie w celu 

uzupełnienia 

wniosku (za PW)

Wezwanie w celu 

uzupełnienia 

wniosku (za PW)

Wezwanie w celu 

uzupełnienia 

wniosku (za PW)

Rozpatrzenie sprawy dotyczącej 

wezwania w celu uzupełnienia wniosku 

Rozpatrzenie sprawy dotyczącej 

wezwania w celu uzupełnienia wniosku 

Jeśli do kontroli 

kwalifikowalności 

niezbędna jest wiedza 

techniczna/naukowa, 

zapraszani są eksperci (1 

PL i 1 CZ)

Jeśli do kontroli 

kwalifikowalności 

niezbędna jest wiedza 

techniczna/naukowa, 

zapraszani są eksperci (1 

PL i 1 CZ)

Do 10 dni roboczych od 

doręczenia wezwania

Do 10 dni roboczych od 

doręczenia wezwania

Złożenie poprawionej wersji wniosku projektowego 

zgodnej z wezwaniem do uzupełnienia wniosku 

(wniosek musi zostać ponownie podpisany podpisem 

elektornicznym, tymczasowy wyjątek dla PL Partnera 

wiodącego (PW) w razie problemów technicznych)

Złożenie poprawionej wersji wniosku projektowego 

zgodnej z wezwaniem do uzupełnienia wniosku 

(wniosek musi zostać ponownie podpisany podpisem 

elektornicznym, tymczasowy wyjątek dla PL Partnera 

wiodącego (PW) w razie problemów technicznych)

Ponowna kontrola 

wniosku

Ponowna kontrola 

wniosku
Potwierdzenie 

spełnienia kryteriów 

wymogów 

formalnych i 

kwalifikowalności  

Potwierdzenie 

spełnienia kryteriów 

wymogów 

formalnych i 

kwalifikowalności  Zawiadomienie o 

niespełnieniu wymogów 

formalnych i 

kwalifikowalności

Zawiadomienie o 

niespełnieniu wymogów 

formalnych i 

kwalifikowalności

Ocena projektu

w trzech etapach

Ocena projektu

w trzech etapach

Ocena współpracy transgranicznejOcena współpracy transgranicznej

Ocena jakości strony rzeczowej 

projektu 

Ocena jakości strony rzeczowej 

projektu 

Ocena wpływu transgranicznego 

projektu

Ocena wpływu transgranicznego 

projektu

Na podstawie 

wspólnej 

metodyki, i 

kryteriów 

zatwierdzonych 

uprzednio przez 

KM 

Na podstawie 

wspólnej 

metodyki, i 

kryteriów 

zatwierdzonych 

uprzednio przez 

KM 

Pracownicy WS Pracownicy WS 

Pracownicy WS oraz 2 eksperci 

(1 CZ i 1 PL)

Pracownicy WS oraz 2 eksperci 

(1 CZ i 1 PL)

Wspólny panel ekspertów

 (2 PL, 2 CZ)

Wspólny panel ekspertów

 (2 PL, 2 CZ)

Współpraca WS: Współpraca WS: 

Podsumowanie ocen - suma 

punktów przyznanych

w poszczególnych etapach

Podsumowanie ocen - suma 

punktów przyznanych

w poszczególnych etapach

 Ocena i podstawowe informacje o 

projekcie spisywane są w Arkuszu 

projektowym, służącym jako 

podstawa do podjęcia decyzji

przez KM  

 Ocena i podstawowe informacje o 

projekcie spisywane są w Arkuszu 

projektowym, służącym jako 

podstawa do podjęcia decyzji

przez KM  

Stworzenie listy rankingowej na 

podstawie przyznanych punktów

Stworzenie listy rankingowej na 

podstawie przyznanych punktów

Na podstawie listy rankingowej i 

pozostałych materiałów KM wyda decyzję 

o wyborze projektów do dofinansowania  

Na podstawie listy rankingowej i 

pozostałych materiałów KM wyda decyzję 

o wyborze projektów do dofinansowania  

Procedura odwoławcza 

(możliwość odwołania 

tylko 1x)

Procedura odwoławcza 

(możliwość odwołania 

tylko 1x)

Odwołanie 

uzasadnione? 

Odwołanie 

uzasadnione? 

TAKTAK

NIENIE

Usunięcie projektu z 

procesu 

administracyjnego 

Usunięcie projektu z 

procesu 

administracyjnego 

Bez 

zastrzeżeń

Bez 

zastrzeżeń

Wykryto 

uchybienia

Wykryto 

uchybienia

TAKTAK

NIENIE

Rezultat odwołania 

wydawany jest w ciągu 5 dni 

roboczych

Rezultat odwołania 

wydawany jest w ciągu 5 dni 

roboczych

Ogłoszenie naboru w aplikacji 

MS2014+ oraz na www.cz-pl.eu

Ogłoszenie naboru w aplikacji 

MS2014+ oraz na www.cz-pl.eu

Komitet 

monitorujący 

(KM)

Komitet 

monitorujący 

(KM)

Omawianie wniosków przez KM: Omawianie wniosków przez KM: 
Ogłoszenie decyzji wnioskodawcyOgłoszenie decyzji wnioskodawcy

Uzupełnienie podstawy do finalizacji 

Decyzji (czeski PW)/ Umowy (polski 

PW) 

Uzupełnienie podstawy do finalizacji 

Decyzji (czeski PW)/ Umowy (polski 

PW) 

Do 5 dni 

roboczych od 

zatwierdzenia 

protokołu z 

posiedzenia 

KM 

Do 5 dni 

roboczych od 

zatwierdzenia 

protokołu z 

posiedzenia 

KM 

Akt prawnyAkt prawny

Załączniki dostarczane przez: 

- Czeskich partnerów 

- Polskich partnerów  

Załączniki dostarczane przez: 

- Czeskich partnerów 

- Polskich partnerów  

Przygotowanie wydania Aktu 

Prawnego (AP)

Przygotowanie wydania Aktu 

Prawnego (AP)

Na podstawie 

ustanowionych kryteriów 

wymogów formalnych, 

ogólnych oraz kryteriów 

specyficznych dla danej OP

Na podstawie 

ustanowionych kryteriów 

wymogów formalnych, 

ogólnych oraz kryteriów 

specyficznych dla danej OP

Dokładny opis wymogów znajduje się w 

„Podręczniku przygotowania propoyzcji 

projektowej" wg spec. OP

Dokładny opis wymogów znajduje się w 

„Podręczniku przygotowania propoyzcji 

projektowej" wg spec. OP

Podanie odwoławcze

- w systemie ISKP/ 

emailem/ depeszą

Podanie odwoławcze

- w systemie ISKP/ 

emailem/ depeszą

- Wnioskodawca musi złożyć 

podanie w ciągu 5 dni

od ogłoszenia decyzji

- Możliwośc odwołania tylko 1x

- Wnioskodawca musi złożyć 

podanie w ciągu 5 dni

od ogłoszenia decyzji

- Możliwośc odwołania tylko 1x

Odwołanie 

uzasadnione?

Odwołanie 

uzasadnione?

- Wnioskodawca musi 

złożyć odwołanie do 5 dni 

od wydania decyzji

- odwołanie możliwe jest 

tylko 1x

- Wnioskodawca musi 

złożyć odwołanie do 5 dni 

od wydania decyzji

- odwołanie możliwe jest 

tylko 1x

Możliwość odwołania w 

przypadku, że wniosek nie został 

rekomendowany do 

dofinansowania 

Możliwość odwołania w 

przypadku, że wniosek nie został 

rekomendowany do 

dofinansowania 

TAKTAK

Odwołanie zostało ocenione jako uzasadnione a wniosek o dofinansowanie 

zostaje skierowany do ponownego rozpatrzenia przez KM 

Odwołanie zostało ocenione jako uzasadnione a wniosek o dofinansowanie 

zostaje skierowany do ponownego rozpatrzenia przez KM 

Wstępna kontrola projektu na 

miejscu (NO lub IK)

Wstępna kontrola projektu na 

miejscu (NO lub IK)

Zostały 

stwierdzone 

wady?

Zostały 

stwierdzone 

wady?

Usunięcie wad?Usunięcie wad?
TAKTAK

NIENIE

TAKTAK

Jeśli stwierdzone wady nie zostały usunięte, poinformowana 

zostanie KM, która może cofnąć decyzcję o przyznaniu 

dofinansowania

Jeśli stwierdzone wady nie zostały usunięte, poinformowana 

zostanie KM, która może cofnąć decyzcję o przyznaniu 

dofinansowaniaNIENIE

Wezwanie GB w celu

uzupełnienia wniosku  

Wezwanie GB w celu

uzupełnienia wniosku  

WS decycuje, czy w ramach 

projektu konieczne jest złożenie 

Raportu z trwałości (RT)

WS decycuje, czy w ramach 

projektu konieczne jest złożenie 

Raportu z trwałości (RT)
W przypadku zmian 

w projekcie w okresie 

między decyzją KM a 

podpisem AP, 

partner wiodący 

zobowiązany jest za 

pośrednictwem KM  

przedłożyć wniosek o 

zmianę  

W przypadku zmian 

w projekcie w okresie 

między decyzją KM a 

podpisem AP, 

partner wiodący 

zobowiązany jest za 

pośrednictwem KM  

przedłożyć wniosek o 

zmianę  

Kontrola zgodności planu 

finansowego w MS a 

harmonogramem składania 

raportów uzgodnionym z 

Kontrolerem

Kontrola zgodności planu 

finansowego w MS a 

harmonogramem składania 

raportów uzgodnionym z 

Kontrolerem

Zapewnienie podpisu Decyzji w 

sprawie przyznania dofinansowania

Zapewnienie podpisu Decyzji w 

sprawie przyznania dofinansowania

Zapewnienie podpisu Umowy 

dotyczącej projektu  

Zapewnienie podpisu Umowy 

dotyczącej projektu  

Czeski Główny 

Beneficjent (GB)

Czeski Główny 

Beneficjent (GB)

TAKTAK

Projekt decyzji - 4 kopie (2PL i 2CZ)Projekt decyzji - 4 kopie (2PL i 2CZ)

akceptuje i podpisuje na papierzeakceptuje i podpisuje na papierze

W formie papierowej, 

wraz z załącznikami

W formie papierowej, 

wraz z załącznikami
Podpisana Decyzja IZPodpisana Decyzja IZ

1 egzemplarz pocztą oraz jako raport w MS 1 egzemplarz pocztą oraz jako raport w MS 

Informacja o akceptacji w Systemie 

Monitorującym  

Informacja o akceptacji w Systemie 

Monitorującym  

 1 egzemplarz (CZ i PL wersja) pocztą 

oraz 1 egzemplarz wraz załącznikami 

załączony w MS

 1 egzemplarz (CZ i PL wersja) pocztą 

oraz 1 egzemplarz wraz załącznikami 

załączony w MS

NIENIE

Projekt umowy - 4 kopie (2PL i 2 CZ)Projekt umowy - 4 kopie (2PL i 2 CZ)

Wezwanie PW do podpisu 

projektu Umowy

Wezwanie PW do podpisu 

projektu Umowy

Formą depeszy wewnętrznej

oraz na papierze

Formą depeszy wewnętrznej

oraz na papierze

Umowa PW podpisana w ISKP 

oraz na papierze 

Umowa PW podpisana w ISKP 

oraz na papierze 

Niektóre załączniki dostępne są 

bezpośrednio w MS, pozostałe należy 

zeskanować i załączyć w MS

Niektóre załączniki dostępne są 

bezpośrednio w MS, pozostałe należy 

zeskanować i załączyć w MS
Umowa PW podpisana w ISKP 

oraz na papierze 

Umowa PW podpisana w ISKP 

oraz na papierze 
Podpisuje umowęPodpisuje umowę

Akt prawnyAkt prawny

Raport o podpisaniu umowy w MS Raport o podpisaniu umowy w MS 

Podpisuje DecyzjęPodpisuje Decyzję

1 egzemplarz podpisanej umowy1 egzemplarz podpisanej umowy

Przesyła pocztą 1 egzemplarz w CZ i PL wersji Przesyła pocztą 1 egzemplarz w CZ i PL wersji 

Umowa podpisana przez IZ i PW 

kierowana jest do archiwum 

Umowa podpisana przez IZ i PW 

kierowana jest do archiwum Przesyła umowę do archiwacji jednocześnie przesyłając raport w MS Przesyła umowę do archiwacji jednocześnie przesyłając raport w MS 

Realizacja projektu Realizacja projektu 

Główny BeneficjentGłówny Beneficjent
Wspólny Sekretariat

(WS)

Wspólny Sekretariat

(WS)

Instytucja 

zarządzająca

Instytucja 

zarządzająca
PartnerzyPartnerzy KontrolerKontroler

Proces monitorowania i kontrola na poziomie partnera Proces monitorowania i kontrola na poziomie partnera 

1. Raport bieżący dotyczący realizacji 

poszczególnych części projektu; Lista 

dokumentów i pozostałych załączników 

- w języku danego partnera 

- w ISKP

- zestawienie kosztów dla CZ i PL partnerów 

nieznacznie się różni

1. Raport bieżący dotyczący realizacji 

poszczególnych części projektu; Lista 

dokumentów i pozostałych załączników 

- w języku danego partnera 

- w ISKP

- zestawienie kosztów dla CZ i PL partnerów 

nieznacznie się różni

Pierwszy okres monitorowania liczony 

jest od dnia następnego, po ewidencji 

wniosku projektowego w MS 

Pierwszy okres monitorowania liczony 

jest od dnia następnego, po ewidencji 

wniosku projektowego w MS 

Kontrola kompletności raportu Kontrola kompletności raportu 

W ciągu 30 dni od końca danego OMW ciągu 30 dni od końca danego OM

Kompletny? Kompletny? 

Kontrola Raportu 

i Zestawienia Kosztów 

Kontrola Raportu 

i Zestawienia Kosztów 

Wezwanie do uzupełnieniaWezwanie do uzupełnienia

TAKTAK

NIENIE

Do 60 dni kalendarzowych 

od dostarczenia kompletnej 

dokumentacji

Do 60 dni kalendarzowych 

od dostarczenia kompletnej 

dokumentacji

Uchybienia w 

zestawieniu? 

Uchybienia w 

zestawieniu? 

Wezwanie do usunięcia uchybień w 

terminie ustanowionym przez kontrolera 

Wezwanie do usunięcia uchybień w 

terminie ustanowionym przez kontrolera TAKTAK

Depesza wewnętrznaDepesza wewnętrzna

Usunięcie 

uchybień

Usunięcie 

uchybień

Rejestracja wnioskuRejestracja wniosku

Wniosek o dofinansowanie nie/spełnia 

wymogi formalne i  warunki 

kwalifikowalności/ po uzupełnieniu 

Wniosek o dofinansowanie nie/spełnia 

wymogi formalne i  warunki 

kwalifikowalności/ po uzupełnieniu 

Wniosek o dofinansowanie nie spełnił/ 

spełnił ocenę strony rzeczowej 

Wniosek o dofinansowanie nie spełnił/ 

spełnił ocenę strony rzeczowej 

Wniosek o dofinansowanie nie/

rekomendowany do dofinansowania/ z 

zastrzeżeniami /odrzucony 

Wniosek o dofinansowanie nie/

rekomendowany do dofinansowania/ z 

zastrzeżeniami /odrzucony 

PA status „zawarty" PA status „zawarty" 

Projekt z aktem prawnymProjekt z aktem prawnym

Oś priorytetowaOś priorytetowa

Średnia ilość dniŚrednia ilość dni

PO1PO1

6767 104104

PO3PO3

82829494

PO2PO2 PO4PO4 PO5PO5

7878

Oś priorytetowa

Średnia ilość dni

PO1

67 104

PO3

8294

PO2 PO4 PO5

78

Oś priorytetowaOś priorytetowa

Średnia ilość dniŚrednia ilość dni

PO1PO1

5050 3939

PO3PO3

90907979

PO2PO2 PO4PO4 PO5PO5

77

Oś priorytetowa

Średnia ilość dni

PO1

50 39

PO3

9079

PO2 PO4 PO5

7

Oś priorytetowaOś priorytetowa

Średnia ilość dniŚrednia ilość dni

PO1PO1

2626 141141

PO3PO3

23231313

PO2PO2 PO4PO4 PO5PO5

66

Oś priorytetowa

Średnia ilość dni

PO1

26 141

PO3

2313

PO2 PO4 PO5

6

Oś priorytetowaOś priorytetowa

Średnia ilość dniŚrednia ilość dni

PO1PO1

137137 134134

PO3PO3

110110115115

PO2PO2 PO4PO4 PO5PO5

172172

Oś priorytetowa

Średnia ilość dni

PO1

137 134

PO3

110115

PO2 PO4 PO5

172

Oś priorytetowaOś priorytetowa

Średnia ilość dniŚrednia ilość dni

PO1PO1

11 -2-2

PO3PO3

991212

PO2PO2 PO4PO4 PO5PO5

-13-13

Oś priorytetowa

Średnia ilość dni

PO1

1 -2

PO3

912

PO2 PO4 PO5

-13

1. Rzeczowy i formalny (dotyczy 

100% kosztów) - dotrzymanie  

dokumentacji programowej i 

przepisów UE

1. Rzeczowy i formalny (dotyczy 

100% kosztów) - dotrzymanie  

dokumentacji programowej i 

przepisów UE

2. Kontrola przestrzegania 

legislatywy państwowej (na próbce 

wydatków)

2. Kontrola przestrzegania 

legislatywy państwowej (na próbce 

wydatków)

Naruszenia

w przestrzeganiu 

legislatywy?

Naruszenia

w przestrzeganiu 

legislatywy?

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawaWezwanie do usunięcia naruszenia prawa TAKTAKNaprawa 

naruszeń

Naprawa 

naruszeń

TAKTAK

Powrót do procesu początkowego Powrót do procesu początkowego 

Dany wydatek 

uznawany jest za 

niekwalifikowalny 

Dany wydatek 

uznawany jest za 

niekwalifikowalny 

Kontrola wydatków  składa się z 

dwóch etapów:

Kontrola wydatków  składa się z 

dwóch etapów:

TAKTAK

Wniosek rekomendowany do 

dofinansowania 

Wniosek rekomendowany do 

dofinansowania 

Wniosek zakwalifikowany jako projekt 

zamienny

Wniosek zakwalifikowany jako projekt 

zamienny

Wniosek rekomendowany do 

dofinansowania z zastrzeżeniem – KM 

stanowi warunki, które muszą zostać 

spełnione przez wnioskodawcę

Wniosek rekomendowany do 

dofinansowania z zastrzeżeniem – KM 

stanowi warunki, które muszą zostać 

spełnione przez wnioskodawcę

Warunki zostały 

spełnione?

Warunki zostały 

spełnione?

TAKTAKJeśli warunki nie zostaną spełnione 

w okresie 6 miesięcy - IZ może 

cofnąć decyzję o dofinansowaniu 

projektu 

Jeśli warunki nie zostaną spełnione 

w okresie 6 miesięcy - IZ może 

cofnąć decyzję o dofinansowaniu 

projektu 
NIENIE

NIENIE

Drugie wezwanie ze strony kontrolera 

dotyczące naprawy uchybień

Drugie wezwanie ze strony kontrolera 

dotyczące naprawy uchybień

Usunięcie 

uchybień

Usunięcie 

uchybień

NIENIE

NIENIE
CZ 

Partner

CZ 

Partner

PL 

Partner

PL 

Partner

Wydatek uznawany jest za 

niekwalifikowalny, partner 

nie może już go rozliczyć

Wydatek uznawany jest za 

niekwalifikowalny, partner 

nie może już go rozliczyć

Wydatek uznawany jest za 

niekwalifikowalny, a 

następnie podlega 

procedurze odwoławczej

Wydatek uznawany jest za 

niekwalifikowalny, a 

następnie podlega 

procedurze odwoławczej

Akceptacja zestawienia 

dokumentów 

Akceptacja zestawienia 

dokumentów 

Raport o zaakceptowaniu 

zestawienia wraz

z załącznikami

Raport o zaakceptowaniu 

zestawienia wraz

z załącznikamidepesza wewnętrznadepesza wewnętrzna

Przyjmuje raport, jednocześnie 

informuje głównego partnera o jego 

przyjęciu  (niezwłocznie)

Przyjmuje raport, jednocześnie 

informuje głównego partnera o jego 

przyjęciu  (niezwłocznie)

Odwołanie w sprawie 

wyników kontroli 

Odwołanie w sprawie 

wyników kontroli 

Do 15 dni (CZ)/ 14 dni (PL) 

od otrzymania wyników 

kontroli 

Do 15 dni (CZ)/ 14 dni (PL) 

od otrzymania wyników 

kontroli 

Można złożyć tylko 1x

Jeśli odwołanie rozpatrzono 

pozytywnie, wydatek 

uznawany jest jako 

kwalifikowalny

Można złożyć tylko 1x

Jeśli odwołanie rozpatrzono 

pozytywnie, wydatek 

uznawany jest jako 

kwalifikowalny

Q: Gdzie złożyć 

odwołanie? W jakich 

sprawach można 

odwoływać się po PL 

stronie

Q: Gdzie złożyć 

odwołanie? W jakich 

sprawach można 

odwoływać się po PL 

stronie

2. Raport końcowy poszczególnych części 

projektu

- po ukończeniu całego projektu (w przypadku 

gdy jeden z partnerów ukończy projekt wcześniej 

niż pozostali, uzupełni dane w ostatnim raporcie 

bieżącym a raport końcowy wypełni wartościami 

równymi 0) 

2. Raport końcowy poszczególnych części 

projektu

- po ukończeniu całego projektu (w przypadku 

gdy jeden z partnerów ukończy projekt wcześniej 

niż pozostali, uzupełni dane w ostatnim raporcie 

bieżącym a raport końcowy wypełni wartościami 

równymi 0) 

Dalsze zasady dla 

Partnerów 

generujących inne 

przychody pieniężne

Dalsze zasady dla 

Partnerów 

generujących inne 

przychody pieniężne

Monitorowanie i kontrola na poziomie projektuMonitorowanie i kontrola na poziomie projektu

1. Raport bieżący z realizacji projektu (bieżący 

RR)

- przygotowywany przez Głównego Beneficjenta, 

całościowo, na podstawie raportów pozostałych 

partnerów

- CZ oraz PL 

Częścią raportu są: 

- Wniosek o płatność za projekt 

- Zestawienia Dokumentów (zatwierdzone przez 

Kontrolerów poszczególnych partnerów)

1. Raport bieżący z realizacji projektu (bieżący 

RR)

- przygotowywany przez Głównego Beneficjenta, 

całościowo, na podstawie raportów pozostałych 

partnerów

- CZ oraz PL 

Częścią raportu są: 

- Wniosek o płatność za projekt 

- Zestawienia Dokumentów (zatwierdzone przez 

Kontrolerów poszczególnych partnerów)

Kontrola bieżącego RR i 

Wniosku o płatność 

Kontrola bieżącego RR i 

Wniosku o płatność 

Jeśli GB bez podania rozsądnego powodu nie 

dostarczył raportu, może dojść do zatrzymania 

refundacji środków z dofinansowania 

Jeśli GB bez podania rozsądnego powodu nie 

dostarczył raportu, może dojść do zatrzymania 

refundacji środków z dofinansowania 

Poprzez ISKP14+Poprzez ISKP14+

Do 120 dni od końca OM Do 120 dni od końca OM 

Kontrola współpracy i wpływu 

transgranicznego

(obowiązek WS)

- komunikacja przebiega między 

WS a GB, Kontroler musi być na 

bieżąco informowany

Kontrola współpracy i wpływu 

transgranicznego

(obowiązek WS)

- komunikacja przebiega między 

WS a GB, Kontroler musi być na 

bieżąco informowany

Kontrola Wniosku o płatność 

- czy płatności partnerów 

zostały sprawdzone przez 

kontrolera 

- czy wydatki zostały 

zastosowane zgodnie z 

Decyzją/ Umową 

- kontrolerzy partnerów 

mogą zostać przywołani w 

celu wyjaśnienia niejasności. 

Kontrola Wniosku o płatność 

- czy płatności partnerów 

zostały sprawdzone przez 

kontrolera 

- czy wydatki zostały 

zastosowane zgodnie z 

Decyzją/ Umową 

- kontrolerzy partnerów 

mogą zostać przywołani w 

celu wyjaśnienia niejasności. 

Do 35 dni Do 35 dni 

Raport o sporządzeniu 

Rekapitulacji budżetu 

projektu 

Raport o sporządzeniu 

Rekapitulacji budżetu 

projektu 

Proces kontroli jest 

identyczny jak proces 

kontroli bieżącej  

Proces kontroli jest 

identyczny jak proces 

kontroli bieżącej  

Całościowe zatwierdzenie 

RR

Całościowe zatwierdzenie 

RR
Skrz ISKP14+Skrz ISKP14+

O fakcie informuje Partnera GłównegoO fakcie informuje Partnera Głównego

2. Raport końcowy z realizacji projektu

- części raportu takie same jak u RR bieżących 

2. Raport końcowy z realizacji projektu

- części raportu takie same jak u RR bieżących 

Raport przyjmuje Partner GłównyRaport przyjmuje Partner Główny

Kontrola końcowego RR 

- proces taki sam jak u RR 

bieżących

Dodatkowo 

- kontrola zasięgu 

realizowanych działań, 

wskaźników monitorowania i 

promocji 

Kontrola końcowego RR 

- proces taki sam jak u RR 

bieżących

Dodatkowo 

- kontrola zasięgu 

realizowanych działań, 

wskaźników monitorowania i 

promocji 

Sprawdzanie realizacji poszczególnych projektów 

na miejscu 

Sprawdzanie realizacji poszczególnych projektów 

na miejscu Dopracování v 

úkolu č 4 

Dopracování v 

úkolu č 4 

TAKTAK

Czy projekt jest realizowany zgodnie z zasdami 

programu,  Decyzją/ Umową, legislatywą 

państwową i EU, kontrolą kwalifikowalności 

kosztów, sprawdzenia naprawy uchybień 

wykrytych w ramach poprzednihc kontroli itp. . 

Czy projekt jest realizowany zgodnie z zasdami 

programu,  Decyzją/ Umową, legislatywą 

państwową i EU, kontrolą kwalifikowalności 

kosztów, sprawdzenia naprawy uchybień 

wykrytych w ramach poprzednihc kontroli itp. . 

Kontrolerzy oraz pozostałe organy kontrolne 

(Instytucja Audytowa, Komisja Europejska, 

Instytucja Płatnicza i Certyfikująca, Europejski 

Trybunał Obrachunkowy, Najwyższy Urząd 

Kontroli)

Kontrolerzy oraz pozostałe organy kontrolne 

(Instytucja Audytowa, Komisja Europejska, 

Instytucja Płatnicza i Certyfikująca, Europejski 

Trybunał Obrachunkowy, Najwyższy Urząd 

Kontroli)

Musi zapewnić dostęp do wszelkiej 

dokumentacji do czasu upłynięcia 5 lat od daty 

ostatniej płatności GB 

Musi zapewnić dostęp do wszelkiej 

dokumentacji do czasu upłynięcia 5 lat od daty 

ostatniej płatności GB 

Z wyprzedzeniem informują GB i partnerów o 

zamiarze sprawdzenia projektu na miejscu

Z wyprzedzeniem informują GB i partnerów o 

zamiarze sprawdzenia projektu na miejscu

Zmiana projektu Zmiana projektu 

Zmiany nieistotne

- Składa partner, którego dotyczy zmiana

- wniosek o zmianę musi być podepsany 

podpisem elektronicznym osoby upoważnionej. 

Zmiany nieistotne

- Składa partner, którego dotyczy zmiana

- wniosek o zmianę musi być podepsany 

podpisem elektronicznym osoby upoważnionej. 

Zatwierdzi zmiany lub zażąda informacjji 

uzupełniających

Zatwierdzi zmiany lub zażąda informacjji 

uzupełniających

Złożyć wniosek o zmianę  

- lista zmian na str. 23 Podręcznika dla 

beneficjentów 

- moduł zmian w ISKP 

- w razie potrzeby dołączyć załączniki

Złożyć wniosek o zmianę  

- lista zmian na str. 23 Podręcznika dla 

beneficjentów 

- moduł zmian w ISKP 

- w razie potrzeby dołączyć załączniki

Pokdu se jedná o změny BÚ, statutárních 

zástupců nebo názvu partnera/ů, pak informuje 

o těchto skutečnostech JS a ŘO 

Pokdu se jedná o změny BÚ, statutárních 

zástupců nebo názvu partnera/ů, pak informuje 

o těchto skutečnostech JS a ŘO 

Formą depeszy wewnętrznejFormą depeszy wewnętrznej

Do decyzji SWDo decyzji SW

Złożyć wniosek o zmianę  

- lista zmian na str. 24 Podręcznika dla 

beneficjentów

- w ISKP należy podać propozycję nowego 

brzmienia projektu/ wartości

- dołączyć listę zmian (wystarczy w języku 

partnera, który składa wniosek), ew. dalsze 

załączniki

Złożyć wniosek o zmianę  

- lista zmian na str. 24 Podręcznika dla 

beneficjentów

- w ISKP należy podać propozycję nowego 

brzmienia projektu/ wartości

- dołączyć listę zmian (wystarczy w języku 

partnera, który składa wniosek), ew. dalsze 

załączniki

Do decyzji kontroleraDo decyzji kontrolera

Sprawdza kompletność i poprawność danych w 

liście zmian i wniosku u zmianę 

Sprawdza kompletność i poprawność danych w 

liście zmian i wniosku u zmianę 

Ocenia rzeczową stronę wnioskuOcenia rzeczową stronę wniosku
Ocenia uzasadnienie/ zgodność z prawem 

wniosku 

Ocenia uzasadnienie/ zgodność z prawem 

wniosku 

Informuje SW o opiniiInformuje SW o opinii
Informuje beneficjenta formą depeszy i dołącza 

wszystkie opinie

Informuje beneficjenta formą depeszy i dołącza 

wszystkie opinie

Zgodnie z decyzją, w ISKP zatwierdzi/ odrzuci/ 

cofnie zmianę

Zgodnie z decyzją, w ISKP zatwierdzi/ odrzuci/ 

cofnie zmianę

Zmiany istotne

- Zgasza Partner Główny

- wniosek o zmianę musi być podpisany 

podpisem elektronicznym

- zmianę należy uwzględnić w Decyzji/ Umowie 

(nie dotyczy Porozumienia o współpracy)

- el podpis organu statutowego PG

Zmiany istotne

- Zgasza Partner Główny

- wniosek o zmianę musi być podpisany 

podpisem elektronicznym

- zmianę należy uwzględnić w Decyzji/ Umowie 

(nie dotyczy Porozumienia o współpracy)

- el podpis organu statutowego PG

Złożyć wniosek o zmianę  

- lista zmian na str. 26  Podręcznika dla 

beneficjentów

- w ISKP należy podać propozycję nowego 

brzmienia projektu/ wartości

- dołączyć listę zmian (CZ i PL)

 

 

Złożyć wniosek o zmianę  

- lista zmian na str. 26  Podręcznika dla 

beneficjentów

- w ISKP należy podać propozycję nowego 

brzmienia projektu/ wartości

- dołączyć listę zmian (CZ i PL)

 

 

WS sprawdza kompletność i poprawność 

danych w liście zmian i wniosku u zmianę 

WS sprawdza kompletność i poprawność 

danych w liście zmian i wniosku u zmianę 

Do zatwierdzenia IZ Do zatwierdzenia IZ 

IZ zaakceptowało 

zmianę?

IZ zaakceptowało 

zmianę?

 Przygotuje aneks do umowy dotyczącej 

projektu

(„aneks do umowy") 

 Przygotuje aneks do umowy dotyczącej 

projektu

(„aneks do umowy") 

CZ PG?CZ PG?

Przygotowuje propozycję Decyzji o zmianie 

decyzji dotyczącej udzielenia dofinansowania 

(„decyzja o zmianie") 

Przygotowuje propozycję Decyzji o zmianie 

decyzji dotyczącej udzielenia dofinansowania 

(„decyzja o zmianie") 

Podpisanie originału Podpisanie originału 

Podpisuje i zatrzymuje 

oryginał

Podpisuje i zatrzymuje 

oryginał

Dołącza scan decyzji o zmianie w MS, a originał 

wysyła PG. O zatwierdzonej zmianie informuje 

wszystkich powiązanych kontrolerów. 

Dołącza scan decyzji o zmianie w MS, a originał 

wysyła PG. O zatwierdzonej zmianie informuje 

wszystkich powiązanych kontrolerów. 

TAKTAK

TAKTAK

NIENIE

Podpisany oryginałPodpisany oryginał

Podpisanie originału Podpisanie originału Dołącza scan decyzji o zmianie w MS, a originał 

wysyła PG. O zatwierdzonej zmianie informuje 

wszystkich powiązanych kontrolerów. 

Dołącza scan decyzji o zmianie w MS, a originał 

wysyła PG. O zatwierdzonej zmianie informuje 

wszystkich powiązanych kontrolerów. 

Podpisany oryginałPodpisany oryginał

PL PG PL PG 

Odrzucenie wniosku o 

zmianę = ostateczne 

(nie można się 

odwołać)

Odrzucenie wniosku o 

zmianę = ostateczne 

(nie można się 

odwołać)

NIENIE

Informuje PG o odrzuceniu wniosku i powodach 

oraz informuje kontrolerów

Informuje PG o odrzuceniu wniosku i powodach 

oraz informuje kontrolerówInformuje Informuje 

Informuje Informuje 

Informuje Informuje 

Informuje Informuje 

WS może zażądzić, że 

wnioskowana zmiana 

podlega zatwierdzeniu MS

WS może zażądzić, że 

wnioskowana zmiana 

podlega zatwierdzeniu MS

Do zatwierdzenia KMDo zatwierdzenia KM

Komitet 

Monitorujący

Komitet 

Monitorujący

Złożyć wniosek o zmianę  

- lista zmian na str. 27 Podręcznika dla 

beneficjentów

- w ISKP należy podać propozycję nowego 

brzmienia projektu/ wartości

- dołączyć listę zmian (CZ i PL)

 

 

Złożyć wniosek o zmianę  

- lista zmian na str. 27 Podręcznika dla 

beneficjentów

- w ISKP należy podać propozycję nowego 

brzmienia projektu/ wartości

- dołączyć listę zmian (CZ i PL)

 

 Sprawdza kompletność i poprawność danych w 

liście zmian i wniosku u zmianę 

Sprawdza kompletność i poprawność danych w 

liście zmian i wniosku u zmianę 

W przypadku, gdy zmiany obejmują działania w 

ramach projektu,  rolę partnera zagranicznego 

lub inny istotny aspekt, WS może zażądać opinii 

ekspertów, którzy oceniali wniosek, w celu 

sprawdzenia, czy dana zmiana nie wpłynie na 

ich ocenę.

W przypadku, gdy zmiany obejmują działania w 

ramach projektu,  rolę partnera zagranicznego 

lub inny istotny aspekt, WS może zażądać opinii 

ekspertów, którzy oceniali wniosek, w celu 

sprawdzenia, czy dana zmiana nie wpłynie na 

ich ocenę.

Proces decyzyjny oraz informacyjny jest od 

tego momentu identyczny jak ten, w którym 

zmiany zatwierdzan IZ 

Proces decyzyjny oraz informacyjny jest od 

tego momentu identyczny jak ten, w którym 

zmiany zatwierdzan IZ 

Wpływ zmiany w projekcie na Decyzję w sprawie udzielenia 

dofinansowania z budżetu państwowego RCz

Wpływ zmiany w projekcie na Decyzję w sprawie udzielenia 

dofinansowania z budżetu państwowego RCz

Zmiana projektu ma wpływ na 

udzielenie dofinansowania

z BP RCz  

Zmiana projektu ma wpływ na 

udzielenie dofinansowania

z BP RCz  

Partner zgłasza zmianęPartner zgłasza zmianę

IZ wydaje Decyzję o zmianieIZ wydaje Decyzję o zmianie

Na skutek zmiany 

dochodzi do zwiększenia 

dofinansowania 

z BP RCz?

Na skutek zmiany 

dochodzi do zwiększenia 

dofinansowania 

z BP RCz?

NIENIE

Zmiana musi zostać zatwierdzona przez 

Ministra Rozwoju Regionalnego (CZ)

Zmiana musi zostać zatwierdzona przez 

Ministra Rozwoju Regionalnego (CZ)

TAKTAK

TAKTAK

Decyzja o udzieleniu dofinansowania z budżetu państwa RCz (BP)Decyzja o udzieleniu dofinansowania z budżetu państwa RCz (BP)

Wniosek złożony

 do 31.12.2017

Wniosek złożony

 do 31.12.2017

TAKTAK

NIENIE

Inny procesInny proces

Standardowy OM trwa 6 miesięcy.

Pierwszy i ostatni OM może być dłuższy 

Standardowy OM trwa 6 miesięcy.

Pierwszy i ostatni OM może być dłuższy 

Wydanie decyzji/ Umowy Wydanie decyzji/ Umowy 

Przedstawienie wniosku o 

udzielenie dofinansowania

z BP RCz 

Przedstawienie wniosku o 

udzielenie dofinansowania

z BP RCz 

Indywidualne wezwanie do 

złożenia wniosku

o dofinansowanie z BP

Indywidualne wezwanie do 

złożenia wniosku

o dofinansowanie z BP

Harmonogram składania RR oraz 

wniosków o płatność zatwierdza przed 

podpisaniem Decyzji/ Umowy – 

proponuje wnioskodawca  w ramach 

planu finansowego, zatwierdza kontroler

Harmonogram składania RR oraz 

wniosków o płatność zatwierdza przed 

podpisaniem Decyzji/ Umowy – 

proponuje wnioskodawca  w ramach 

planu finansowego, zatwierdza kontroler

Zmiana w projekcie składana jest w formie 

wniosku o zmianę za pomocią wniosku o 

zmianę w ISKP w module Wnioski o zmianę

Zmiana w projekcie składana jest w formie 

wniosku o zmianę za pomocią wniosku o 

zmianę w ISKP w module Wnioski o zmianę

Do 7 di roboczych od 

dostarczenia rapotu 

Do 7 di roboczych od 

dostarczenia rapotu 

NIENIE

NIENIE

Na stronie czeskiej 

rozpatrywane są wyłącznie 

odwołania dotyczące 

postępowania kontrolera 

Na stronie czeskiej 

rozpatrywane są wyłącznie 

odwołania dotyczące 

postępowania kontrolera 

NIENIE

Podanie odwoławcze można 

złożyć tylko 1x

Podanie odwoławcze można 

złożyć tylko 1x

Podanie odwoławcze może zostać złożone na 

podstawie wyników kontroli wymogów formalnych, 

kontroli kwalifikowalności oraz w związku z 

wynikiem odwołania wydanego przez KM 

Podanie odwoławcze może zostać złożone na 

podstawie wyników kontroli wymogów formalnych, 

kontroli kwalifikowalności oraz w związku z 

wynikiem odwołania wydanego przez KM 

Kontrola Wniosku o płatność ze strony 

IZ, następnie zatwierdzeie przez 

kierownika lub dyrektora wydziału 

Kontrola Wniosku o płatność ze strony 

IZ, następnie zatwierdzeie przez 

kierownika lub dyrektora wydziału 

Do pewnego typu zmian (istotne, nieistotne dla 

WS) beneficjent wraz z wnioskiem składa  Listę 

zmian oraz załączniki

Do pewnego typu zmian (istotne, nieistotne dla 

WS) beneficjent wraz z wnioskiem składa  Listę 

zmian oraz załączniki
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