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Definiowanie przez beneficjenta celów operacji.
Umiejętność określenia celu, który jest: mierzalny,
konkretny, adekwatny do zakładanych rezultatów (efektów),
realistyczny oraz określony w czasie.
Cel mierzalny –możliwy do wyrażenia w konkretnej
wartości.
Cel realistyczny i określony w czasie –sformułowany, w
taki sposób, aby przy uwzględnieniu ewentualnych ryzyk
związanych z realizacją projektu osiągnięcie celu było
możliwe w planowanym okresie realizacji operacji,
określonym we wniosku oraz Opisie operacji.
Planowane wskaźniki osiągnięcia celu(ów) operacji: wartość
docelowa wskaźnika; jednostka miary wskaźnika; sposób
pomiaru wskaźnika.
Cele operacji a zakres operacji i planowane koszty
kwalifikowalne.












Weryfikacja wstępna
weryfikacja kompletności i poprawności
weryfikacja zgodności z zasadami przyznawania pomocy
weryfikacja krzyżowa
weryfikacja limitu i poziomu pomocy
weryfikacja prefinansowania operacji
weryfikacja racjonalności kosztów
weryfikacja założeń biznesplanu
weryfikacja zasadności ekonomicznej operacji
Kontrole na miejscu, wizyty w miejscu realizacji operacji
oraz inne kontrole

Wydatek można uznać za kwalifikowalny jeżeli:
 jest niezbędny do realizacji operacji –wydatek, bez którego
operacja nie mogłaby zostać zrealizowana w sposób
przyjęty przez beneficjenta;
 jest racjonalny –wydatek musi odzwierciedlać optymalny
pod względem ekonomicznym i technicznym sposób
wdrożenia operacji;
 jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do
zweryfikowania –wydatek faktycznie poniesiony przez
beneficjenta, potwierdzony przez niego za pomocą
odpowiednich dokumentów;
 jest spójny z obowiązującymi przepisami –wymagana jest
zgodność operacji z przepisami wspólnotowymi,
postanowieniami umowy, a także przepisami krajowymi
dotyczącymi operacji;
 jest ujęty na liście kosztów kwalifikowalnych.







Ocena dotyczy sprawdzenia, czy koszty odzwierciedlają
rzeczywiste, średnie oraz aktualne ceny robót, dostaw lub
usług. Jeśli zawarte w Szczegółowym opisie zadań planowane
koszty różnią się od wartości rynkowych –warto zamieścić
uzasadnienie dla zakładanych wyższych lub niższych wartości.
W celu określenia poziomu kosztów planowanych do
poniesienia na realizację operacji można je odnieść do
średnich cen towarów/usług o podobnej jakości/zakresie w
danym rejonie (w dostępnych bazach cenowych, np.
informatorach, katalogach, Internecie, czy też informacji
uzyskanych z wywiadów telefonicznych z
wytwórcami/dealerami itd.).
Dodatkowym elementem podlegającym szczegółowej
weryfikacji są mierniki rzeczowe (ilość / liczba) i parametry
techniczne.









Ocena obejmuje m.in. sprawdzenie, czy planowany zakres
rzeczowy operacji jest uzasadniony planowanymi do
osiągnięcia efektami (celami i rezultatami), w szczególności
czy:
zakres rzeczowy operacji, standard, jakość planowanych do
realizacji dostaw i usług są zasadne, tj. konieczne
(niezbędne) do realizacji w związku z planowanymi do
osiągnięcia celami i rezultatami;
planowany zakres operacji jest wystarczający do uzyskania
planowanych efektów;
czy Wnioskodawca dysponuje niezbędnym zapleczem (np.
technicznym) umożliwiającym zrealizowanie operacji;
czy powierzchnia / kubatura obiektów, jest wystarczająca do
realizacji operacji, przy uwzględnieniu posiadanego już
zaplecza i jego stanu technicznego.










Ocena obejmuje m.in. Sprawdzenie, czy zrealizowany zakres
rzeczowy operacji był uzasadniony osiągniętymi efektami (celami i
rezultatami), w szczególności czy:
zakres rzeczowy operacji, standard, jakość dostaw lub usług były
zasadne, tj. konieczne (niezbędne) do realizacji w związku z
osiągniętymi celami i rezultatami;
zrealizowany zakres operacji jest wystarczający do osiągnięcia i
ewentualnie utrzymania przez okres 5 lat -celów określonych w
umowie o przyznaniu pomocy;
czy zapewniono (jeśli było potrzebne) zaplecze umożliwiające
realizację operacji;
czy zrealizowany zakres operacji jest zgodny z ustaleniami, a jeśli
nie –czy złożone wyjaśnienia lub dokumenty uzasadniają odchylenia
i pozwalają one zaakceptować zmiany.

Stosowanie zasady konkurencyjności wydatków w ramach
PROW 2014−2020 obowiązuje beneficjentów: nie będących
podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 2164), w przypadku zamówień
przekraczających wartość 20tys. zł netto oraz
 będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3
ustawy pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień o
wartości równej lub niższej kwocie określonej w art. 4 pkt.
8 ustawy pzp, a jednocześnie przekraczającej 20tys. zł
netto.
 Zasady konkurencyjności nie stosuje się do: zamówień, do
których nie stosuje się ustawy pzp,
 wydatków uproszczonych;



Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów
kwalifikowalnych operacji z zachowaniem zasad równego
traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zgodnie z
przepisami pzp, a w przypadku gdy przepisy ustawy pzp nie
będą miały zastosowania, a wartość danego zadania ujętego w
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20tys.
zł netto, przeprowadzenia postępowania ofertowego i
ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych operacji
zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do umowy.
Kara administracyjna dotyczy: nieprzeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo
nieprzeprowadzenia postępowania ofertowego, albo
przeprowadzenia tych postępowań niezgodnie z zasadami
określonymi w załączniku nr 2 do umowy lub niedokonania
zakupu przedmiotu operacji zgodnie z wybraną ofertą.
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