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Zastrzeżenie prawne
Niniejszy wzór umowy o udzielenie dotacji zawiera pełny zakres przepisów, które mogą
mieć zastosowanie do tego rodzaju umowy, i pełni wyłącznie funkcję informacyjną. Prawnie
wiążącą umową o udzielenie dotacji będzie umowa podpisana przez strony.

Instrukcje na temat sposobu używania wzoru umowy o udzielenie dotacji


Tekst wyróżniony szarą czcionką oznacza, że tekst, który znajduje się w innych wzorach
umów o udzielenie dotacji UE nie ma zastosowania do niniejszej umowy.



W odniesieniu do opcji [zapisanych kursywą w nawiasach kwadratowych]: należy wybrać
opcję mającą zastosowanie do umowy; opcje, których nie wybrano, należy skreślić.



W odniesieniu do pól zaznaczonych na [szaro, w nawiasach kwadratowych]: należy
wypełnić odpowiednie dane/informacje.

Uwaga dotycząca stosowanych terminów
Do celów niniejszej umowy:

Odpowiedniki w aktach ustawodawczych:

Działanie

Program

Umowa (o udzielenie dotacji)

Umowa
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Podwykonawca
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z jednostką
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UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI
NUMER REFERENCYJNY [wstawić numer] – [wstawić akronim]
Niniejsza umowa („umowa”) zostaje zawarta między następującymi stronami:
z jednej strony,
[pełna oficjalna nazwa właściwego organu (nazwa skrócona), adres], działającym(-ą)
w imieniu i na rachunek [nazwa państwa członkowskiego] („państwo członkowskie”), który(ą/-e) do celów podpisania niniejszej umowy reprezentuje [imię i nazwisko, stanowisko],
oraz
z drugiej strony,
„beneficjentem”:
[pełna oficjalna nazwa (nazwa skrócona)], [forma prawna], [urzędowy nr rejestracyjny],
z siedzibą w [pełny oficjalny adres], [OPCJA w przypadku beneficjentów będących
płatnikami VAT: numer VAT [wstawić numer], reprezentowanym do celów podpisania
niniejszej umowy przez [funkcja, imię i nazwisko]
mając na uwadze rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia
22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących
produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/20081,
mając na uwadze rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1829 z dnia 23 kwietnia
2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014
w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku
wewnętrznym i w państwach trzecich2,
mając na uwadze rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1831 z dnia 7
października 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych
dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach
trzecich3,
powyższe strony wyraziły zgodę na zawarcie umowy na określonych poniżej warunkach.

1

Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 56.
Dz.U. L 266 z 13.10.2015, s. 3.
3
Dz.U. L 266 z 13.10.2015, s. 14.
2
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Podpisując umowę, beneficjent przyjmuje unijny wkład finansowy („dotacja”) i wyraża
zgodę na wykorzystanie go na własną odpowiedzialność i zgodnie z umową, w tym
z wszystkimi określonymi w niej obowiązkami i warunkami.
W skład umowy wchodzą:
Warunki
Załącznik 1

Opis działania – część B wniosku

Załącznik 2

Szacunkowy budżet działania

Załącznik 3

Nie dotyczy

Załącznik 4

Wzór sprawozdania finansowego

Załącznik 5

Wzór świadectwa kontroli sprawozdania finansowego (CFS)

Załącznik 6

Wzór okresowego raportu merytorycznego

Załącznik 7

Wzór końcowego raportu merytorycznego

[Opcja przewidziana w art. 14:
Załącznik 8 Warunki dotyczące monitorowania]
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ROZDZIAŁ 1

INFORMACJE OGÓLNE

ARTYKUŁ 1 – PRZEDMIOT UMOWY
Niniejsza umowa ustanawia prawa i obowiązki oraz warunki mające zastosowanie do dotacji
przyznanej beneficjentowi na realizację działania określonego w rozdziale 2.
ROZDZIAŁ 2

DZIAŁANIE

ARTYKUŁ 2 – DZIAŁANIE, KTÓRE MA ZOSTAĆ ZREALIZOWANE
Dotacja zostaje przyznana na realizację działania pod tytułem [wstawić tytuł działania] —
[wstawić akronim] („działanie”), zgodnie z opisem w załączniku 1.
ARTYKUŁ 3 – OKRES REALIZACJI I DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁANIA
Okres realizacji działania wynosi [wstawić liczbę] miesięcy od dnia [OPCJA 1, domyślna:
pierwszy dzień miesiąca następującego po dacie wejścia w życia umowy (zob. art. 42)]
[OPCJA 2, jeśli wymaga tego działanie: [wstawić datę] 4] („data rozpoczęcia działania”).
ARTYKUŁ 4 – SZACUNKOWY BUDŻET I PRZESUNIĘCIA BUDŻETOWE
4.1

Szacunkowy budżet

„Szacunkowy budżet” działania określono w załączniku 2.
Zawiera on szacunkowe koszty kwalifikowalne oraz kategorie kosztów w podziale na
kategorie budżetowe (zob. art. 5 i 6).
4.2

Przesunięcia budżetowe

Wstępny podział budżetu wskazany w załączniku 2 może zostać skorygowany – bez zmiany
(zob. art. 39) – o przesunięcia kwot pomiędzy kategoriami budżetowymi, jeżeli działanie
realizowane jest zgodnie z opisem w załączniku 1.

4

Datą rozpoczęcia realizacji działania jest pierwszy dzień miesiąca następującego po dacie wejścia w życie
umowy. Data rozpoczęcia realizacji działania nie może przypadać później niż 6 miesięcy od daty wejścia
w życie umowy, jeżeli w opisie działań w załączniku 1 tak zostało przewidziane i uzasadnione, na przykład
w celu uwzględnienia sezonowości danego produktu, którego dotyczy program, lub ze względu na udział
w konkretnym wydarzeniu lub targach (art. 10 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2015/1831).
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Beneficjent nie może jednakże dodawać kosztów związanych z podwykonawstwem,
niewyszczególnionych w załączniku 1, chyba że takie dodatkowe podwykonawstwo zostało
zatwierdzone na mocy wprowadzonej zmiany lub zgodnie z art. 10.
ROZDZIAŁ 3

DOTACJA

ARTYKUŁ 5 – KWOTA DOTACJI, FORMA DOTACJI, STAWKA ZWROTU ORAZ
KATEGORIE KOSZTÓW
5.1

Maksymalna kwota dotacji

„Maksymalna kwota dotacji” wynosi [wstawić kwotę EUR(podać kwotę słownie)].
5.2

Forma dotacji, stawki zwrotu oraz kategorie kosztów

Dotacja pokrywa
[OPCJA w przypadku programów prostych na rynku wewnętrznym: 70 % kosztów
kwalifikowalnych działania]
[OPCJA w przypadku programów prostych w państwach trzecich: 80 % kosztów
kwalifikowalnych działania]
[OPCJA w przypadku programów prostych w sytuacji poważnych zakłóceń na rynku,
utraty zaufania konsumentów lub innych szczególnych problemów: 85 % kosztów
kwalifikowalnych działania]
[OPCJA w przypadku programów prostych na rynku wewnętrznym, jeżeli beneficjent ma
siedzibę w państwach członkowskich otrzymujących pomoc finansową: 75 % kosztów
kwalifikowalnych działania]
[OPCJA w przypadku programów prostych w państwach trzecich, jeżeli beneficjent ma
siedzibę w państwach członkowskich otrzymujących pomoc finansową: 85 % kosztów
kwalifikowalnych działania]
[OPCJA w przypadku programów prostych w sytuacji poważnych zakłóceń na rynku,
utraty zaufania konsumentów lub innych szczególnych problemów, jeżeli beneficjent ma
siedzibę w państwach członkowskich otrzymujących pomoc finansową: 90 % kosztów
kwalifikowalnych działania]
(zob. art. 6) („zwrot kosztów kwalifikowalnych w ramach dotacji”) (zob. załącznik 2).
Szacowane koszty kwalifikowalne działania to [wstawić kwotęEUR (podać kwotę słownie)].
Koszty kwalifikowalne (zob. art. 6) należy zgłaszać w następujących kategoriach („kategorie
kosztów”):
a) w przypadku bezpośrednich kosztów personelu jako faktycznie poniesione koszty
(„koszty rzeczywiste”);
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b) w przypadku bezpośrednich kosztów podwykonawstwa: jako faktycznie poniesione
koszty (koszty rzeczywiste);
c) w przypadku pozostałych kosztów bezpośrednich: jako faktycznie poniesione koszty
(koszty rzeczywiste);
d) w przypadku kosztów pośrednich na podstawie stawki zryczałtowanej stosowanej
zgodnie z art. 6.2 pkt D („koszty zryczałtowane”).
Pozostałe koszty działania muszą być ponoszone przez beneficjenta. Wkłady finansowe
wniesione przez osoby trzecie i przeznaczone specjalnie na koszty kwalifikowalne w ramach
działania nie są dozwolone (z wyjątkiem wkładów finansowych dokonywanych przez
członków organizacji beneficjenta).
Ostateczna kwota dotacji – Obliczanie

5.3

„Ostateczna kwota dotacji” zależy od rzeczywistego stopnia, w jakim działanie zostało
zrealizowane zgodnie z warunkami umowy.
Kwota ta jest obliczana przez państwo członkowskie w momencie dokonywania płatności
salda według następujących kroków:
Krok 1 – Stosowanie stawki zwrotu kosztów kwalifikowalnych
Krok 2 – Ograniczenie do maksymalnej kwoty dotacji
Krok 3 – Zmniejszenie z tytułu zasady braku zysku
Krok 4 – Zmniejszenie z powodu poważnych błędów, nieprawidłowości, nadużyć
finansowych lub poważnego naruszenia obowiązków.
5.3.1

Krok 1 – Stosowanie stawki zwrotu kosztów kwalifikowalnych

Stawkę zwrotu (zob. art. 5.2) stosuje się w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych
(kosztów rzeczywistych i kosztów zryczałtowanych; zob. art. 6) zadeklarowanych przez
beneficjenta (zob. art. 15) oraz zatwierdzonych przez państwo członkowskie (zob. art. 16).
5.3.2

Krok 2 – Ograniczenie do maksymalnej kwoty dotacji

Jeżeli kwota uzyskana po kroku 1 przewyższa maksymalną kwotę dotacji określoną
w art. 5.1, zostaje ona ograniczona do tej kwoty.
5.3.3

Krok 3 – Zmniejszenie z tytułu zasady braku zysku
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Dotacja nie może generować zysku.
„Zysk” oznacza nadwyżkę kwoty otrzymanej po krokach 1 i 2 oraz łącznych wpływów
z działania w stosunku do łącznych kosztów kwalifikowalnych działania.
„Łączne koszty kwalifikowalne działania” są to skonsolidowane łączne koszty
kwalifkowalne zatwierdzone przez państwo członkowskie.
„Łączne wpływy z działania” są to skonsolidowane łączne wpływy uzyskane podczas
realizacji działania (zob. art. 3).
Za wpływy uznaje się:
a) dochód uzyskany w wyniku działania;
b) wkłady finansowe wniesione na rzecz beneficjenta przez jego członków przeznaczone
wyraźnie na koszty kwalifikowalne w ramach działania.
Za wpływy nie uznaje się jednak:
a) wkładów finansowych członków lub innych osób trzecich, jeżeli można je wykorzystać
do pokrycia kosztów innych niż koszty kwalifikowane (zob. art. 6);
b) wkładów finansowych członków lub innych osób trzecich bez obowiązku zwrotu
jakiejkolwiek kwoty niewykorzystanej na koniec okresu wskazanego w art. 3.
W przypadku uzyskania zysku zostaje on odliczony proporcjonalnie od ostatecznej stawki
zwrotu rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych zatwierdzonych przez państwo
członkowskie (w stosunku do kwoty ustalonej w wyniku kroków 1 i 2).

5.3.4

Krok 4 – Zmniejszenie z powodu istotnych błędów, nieprawidłowości, nadużyć
finansowych lub poważnego naruszenia obowiązków – Zmniejszona kwota
dotacji – Obliczanie

Jeżeli kwota dotacji zostaje zmniejszona (zob. art. 27), państwo członkowskie oblicza
zmniejszoną kwotę dotacji poprzez odjęcie kwoty zmniejszenia (obliczonej proporcjonalnie
do wagi błędów, nieprawidłowości, nadużyć finansowych lub poważnego naruszenia
obowiązków zgodnie z art. 27.2) od maksymalnej kwoty dotacji określonej w art. 5.1.
Ostateczna kwota dotacji jest niższą z następujących kwot:
-

kwotą otrzymaną w wyniku kroków 1–3; lub

-

zmniejszoną kwotą dotacji w wyniku kroku 4.
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Skorygowana ostateczna kwota dotacji – Obliczanie

5.4

Jeżeli – po dokonaniu płatności salda końcowego (w szczególności po przeprowadzeniu
kontroli, audytów lub dochodzeń; zob. art. 17) – państwo członkowskie odrzuci koszty (zob.
art. 26) lub zmniejszy dotację (zob. art. 27), oblicza ono „skorygowaną ostateczną kwotę
dotacji” na rzecz działania.
Kwota ta jest obliczana przez państwo członkowskie, na podstawie wyników tych ustaleń,
w następujący sposób:
-

w przypadku odrzucenia kosztów: poprzez zastosowanie stawki zwrotu do
skorygowanych kosztów kwalifikowalnych zatwierdzonych przez państwo
członkowskie;

-

w przypadku zmniejszenia dotacji: poprzez odjęcie kwoty zmniejszenia (obliczonej
proporcjonalnie do wagi błędów, nieprawidłowości, nadużyć finansowych lub
poważnego naruszenia obowiązków zgodnie z art. 27.2) od maksymalnej kwoty
dotacji określonej w art. 5.1.

W przypadku odrzucenia kosztów i zmniejszenia dotacji skorygowana ostateczna kwota
dotacji jest niższą z powyższych dwóch kwot.
ARTYKUŁ 6 – KOSZTY KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE
6.1

Ogólne warunki kwalifikowalności kosztów

„Koszty kwalifikowalne” są to koszty, które spełniają poniższe kryteria:
a) w przypadku kosztów rzeczywistych:
(i)

muszą zostać faktycznie poniesione przez beneficjenta;

(ii)

muszą zostać poniesione w okresie określonym w art. 3, z wyjątkiem kosztów
odnoszących się do składania [OPCJA w przypadku działań z kilkoma
okresami sprawozdawczymi i płatnościami okresowymi: raportu okresowego
za ostatni okres sprawozdawczy oraz] raportu końcowego (zob. art. 15) oraz
badania oceniającego wyniki wdrożonych środków (zob. art. 14);

(iii)

muszą zostać wskazane w szacunkowym budżecie określonym w załączniku
2;

(iv)

muszą zostać poniesione w związku z działaniem opisanym w załączniku 1
i muszą być niezbędne do jego realizacji;
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(v)

możliwa musi być ich identyfikacja i weryfikacja, w szczególności muszą być
ujmowane w księgach rachunkowych beneficjenta zgodnie ze standardami
rachunkowości obowiązującymi w kraju, w którym beneficjent ma siedzibę,
oraz zgodnie ze zwyczajową praktyką księgowania kosztów przez
beneficjenta;

(vi)

muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi w zakresie
podatków, pracy i zabezpieczenia społecznego; oraz

(vii)

muszą być racjonalne, uzasadnione i zgodne z zasadą należytego zarządzania
finansami, w szczególności jeżeli chodzi o oszczędność i wydajność;

b) w przypadku kosztów zryczałtowanych:
(i)

muszą zostać obliczone poprzez zastosowanie stawki ryczałtowej określonej
w załączniku 2; oraz

(ii)

koszty (koszty rzeczywiste), w odniesieniu do których stosowana jest stawka
ryczałtowa, muszą spełniać warunki kwalifikowalności określone
w niniejszym artykule.

Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów

6.2

Koszty są kwalifikowalne, jeżeli spełniają warunki ogólne (zob. powyżej) oraz szczegółowe
warunki określone poniżej dla każdej z następujących kategorii budżetowych:
A.
B.
C.
D.

bezpośrednie koszty personelu;
bezpośrednie koszty podwykonawstwa;
inne koszty bezpośrednie;
koszty pośrednie.

„Koszty bezpośrednie” są to koszty bezpośrednio związane z realizacją działania i w związku
z tym można je bezpośrednio przypisać temu działaniu. Nie mogą one zawierać żadnych
kosztów pośrednich (zob. pkt D poniżej).
„Koszty pośrednie” są to koszty, które nie są bezpośrednio związane z realizacją działania,
i w związku z tym nie można ich bezpośrednio przypisać temu działaniu.
A. Bezpośrednie koszty personelu
Rodzaje kwalifikowalnych kosztów personelu
A.1 Koszty personelu są kwalifikowalne, jeżeli są one związane z personelem pracującym na
rzecz beneficjenta przy realizacji działania na podstawie umowy o pracę (lub równoważnego
aktu zatrudnienia) i przypisanym do działania („koszty przypadające na pracowników (lub
równoważne)”). Koszty te muszą być ograniczone do wynagrodzeń, składek na
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ubezpieczenia społeczne, podatków i innych narzutów na wynagrodzenia, jeżeli wynikają
z prawa krajowego lub umowy o pracę (lub równoważnego aktu zatrudnienia).
Beneficjent może również ująć dodatkowe wynagrodzenie personelu przypisanego do
działania (w tym wypłaty na podstawie umów dodatkowych niezależnie od ich charakteru),
jeżeli:
a) jest ono częścią praktyki w zakresie wynagrodzeń zwyczajowo stosowanej przez
beneficjenta i jest uiszczane w jednolity sposób w przypadku gdy wymagany jest ten
sam rodzaj pracy lub ta sama wiedza specjalistyczna;
b) kryteria naliczania dodatkowych płatności są obiektywne i są standardowo stosowane
przez beneficjenta niezależnie od źródła finansowania.
A.2 Koszty dotyczące osób fizycznych pracujących na rzecz beneficjenta na podstawie
bezpośredniej umowy innej niż umowa o pracę lub oddelegowanych przez stronę trzecią
za wynagrodzeniem są kwalifikowalnymi kosztami personelu, jeżeli:
a) dana osoba pracuje pod kierownictwem beneficjenta i, o ile nie ustalono
z beneficjentem inaczej, na miejscu u beneficjenta;
b) wyniki wykonanej pracy należą do beneficjenta, oraz
c) koszty nie różnią się znacząco od kosztów personelu wykonującego podobne zadania
w ramach umowy o pracę zawartej z beneficjentem.
Obliczanie
Koszty personelu muszą być obliczane przez beneficjenta w następujący sposób:
-

w przypadku osób pracujących wyłącznie przy realizacji działania:
{stawka miesięczna za osobę
pomnożona przez
liczbę miesięcy rzeczywiście przepracowanych przy realizacji działania}.

Miesiące zadeklarowane za te osoby nie mogą zostać zgłoszone do innej dotacji UE.
„Stawkę miesięczną” oblicza się w następujący sposób:
{roczne koszty personelu na osobę
podzielone przez
12}
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przy zastosowaniu kosztów personelu za każdy pełny rok obrotowy w ramach danego okresu
sprawozdawczego. W przypadku gdy rok obrotowy nie jest zamknięty na koniec okresu
sprawozdawczego, beneficjent musi stosować stawkę miesięczną za ostatni dostępny
zamknięty rok obrotowy.
-

w przypadku pozostałych osób:
{stawka dzienna za osobę
pomnożona przez
liczbę godzin rzeczywiście przepracowanych przy realizacji działania (zaokrągloną w górę lub
w dół do najbliższej połowy dnia)}.

Możliwa musi być identyfikacja i weryfikacja zadeklarowanej liczby rzeczywiście
przepracowanych dni na osobę (zob. art. 13).
Łączna liczba dni zadeklarowanych na potrzeby dotacji UE, na osobę za rok, nie może być
wyższa od liczby dni rocznego efektywnego czasu pracy stosowanej do obliczenia stawki
dziennej. Dlatego też maksymalna liczba dni, jaką można zadeklarować w ramach dotacji, to:
{liczba dni rocznego efektywnego czasu pracy w danym roku (zob. poniżej)
pomniejszona o

łączną liczbę dni zadeklarowanych przez beneficjenta, na tę osobę za ten rok,
na potrzeby innych dotacji UE}.
„Stawkę dzienną” oblicza się w następujący sposób:
{roczne koszty personelu na osobę
podzielone przez
indywidualną liczbę dni rocznego efektywnego czasu pracy}

przy zastosowaniu kosztów personelu oraz liczby dni rocznego efektywnego czasu pracy za
każdy pełny rok obrotowy w ramach danego okresu sprawozdawczego. W przypadku gdy rok
obrotowy nie jest zamknięty na koniec okresu sprawozdawczego, beneficjent musi stosować
stawkę dzienną za ostatni dostępny zamknięty rok obrotowy.
„Indywidualna liczba dni rocznego efektywnego czasu pracy” to łączna liczba dni
rzeczywiście przepracowanych przez daną osobę w danym roku. Nie może ona obejmować
urlopów i innych nieobecności (takich jak zwolnienia chorobowe, urlop macierzyński, urlop
specjalny itp.). Może ona jednak obejmować godziny nadliczbowe i czas spędzony na
spotkaniach, szkoleniach oraz innych podobnych zajęciach.
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B. Bezpośrednie koszty podwykonawstwa (obejmujące powiązane cła, podatki i opłaty,
takie jak niepodlegający odliczeniu VAT uiszczony przez beneficjenta, który nie jest
podmiotem publicznym działającym jako organ publiczny) są kwalifikowalne, jeżeli warunki
określone w art. 10.1.1 są spełnione.
C. Inne koszty bezpośrednie
C.1 Koszty podróży i powiązane diety (obejmujące powiązane cła, podatki i opłaty, takie
jak niepodlegający odliczeniu VAT uiszczony przez beneficjenta, który nie jest podmiotem
publicznym działającym jako organ publiczny) są kwalifikowalne, jeżeli odpowiadają one
zwyczajowej praktyce beneficjenta w zakresie podróży.
C.2 Koszty amortyzacji urządzeń, infrastruktury lub innych aktywów (nowych lub
używanych) ujęte w księgach rachunkowych beneficjenta są kwalifikowalne, jeżeli aktywa te
zostały nabyte zgodnie z art. 9.1.1, a koszty zostały odpisane zgodnie z międzynarodowymi
standardami rachunkowości i zwyczajową praktyką prowadzenia księgowości przez
beneficjenta.
Koszty wynajmu lub dzierżawy urządzeń, infrastruktury lub innych aktywów (obejmujące
powiązane cła, podatki i opłaty, takie jak niepodlegający odliczeniu VAT uiszczony przez
beneficjenta, który nie jest podmiotem publicznym działającym jako organ publiczny) są
również kwalifikowalne, jeżeli nie przekraczają kosztów amortyzacji podobnych urządzeń,
infrastruktury lub aktywów i nie obejmują kosztów finansowania.
Jedyna część kosztów, która jest brana pod uwagę, to koszty odpowiadające okresowi
realizacji działania i stopniowi rzeczywistego zużycia na potrzeby działania.
C.3 Koszty innych towarów i usług (obejmujące powiązane cła, podatki i opłaty, takie jak
niepodlegający odliczeniu VAT uiszczony przez beneficjenta, który nie jest podmiotem
publicznym działającym jako organ publiczny) są kwalifikowalne, jeżeli wspomniane towary
i usługi zostały zakupione specjalnie na potrzeby działania i zgodnie z art. 9.1.1.
Takie towary lub usługi obejmują na przykład: materiały eksploatacyjne i zaopatrzenie,
upowszechnianie, ochronę wyników, świadectwa kontroli sprawozdania finansowego (jeżeli
są wymagane zgodnie z umową), tłumaczenia i publikacje.
D. Koszty pośrednie
Koszty pośrednie są kwalifikowalne, jeżeli są one deklarowane na podstawie stawki
ryczałtowej wynoszącej 4 % kwalifikowalnych kosztów personelu (zob. art. 5.2 pkt A
powyżej).
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Beneficjent otrzymujący dotację na działalność5 finansowaną z budżetu UE nie mogą
deklarować kosztów pośrednich za okres objęty dotacją na działalność.
6.3

Warunki kwalifikowalności kosztów podmiotów powiązanych

Nie dotyczy.
6.4

Koszty niekwalifikowalne

„Koszty niekwalifikowalne” są to:
a) koszty, które nie spełniają określonych powyżej warunków (art. 6.1–6.3),
w szczególności:

5

(i)

koszty związane ze stopą zwrotu z kapitału;

(ii)

zadłużenie i opłaty za obsługę zadłużenia;

(iii)

rezerwy na poczet przyszłych strat lub zobowiązań;

(iv)

należne odsetki;

(v)

wątpliwe zobowiązania;

(vi)

straty wynikające z różnic kursowych;

(vii)

opłaty bankowe pobierane przez bank beneficjenta z tytułu realizacji
przelewów państwa członkowskiego;

(viii)

nadmierne lub nieuzasadnione wydatki;

(ix)

podlegający odliczeniu podatek VAT;

(x)

koszty poniesione w czasie zawieszenia realizacji działania (zob. art. 33);

(xi)

wkłady niepieniężne wniesione przez osoby trzecie;

Definicja znajduje się w art. 121 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE,
Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie
do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002
(„rozporządzenie finansowe (UE) nr 966/2012”), (Dz.U. L 218 z 26.10.2012, s. 1): „dotacja na
działalność” oznacza bezpośredni wkład finansowy przyznawany z budżetu na zasadzie darowizny na
finansowanie funkcjonowania organu, który dąży do osiągnięcia celu leżącego w ogólnym interesie UE lub
realizuje cel należący do polityki UE lub wspierający tę politykę.
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b) koszty zadeklarowane w ramach innych dotacji UE finansowanych z budżetu UE,
w szczególności koszty pośrednie, jeżeli beneficjent już otrzymuje dotację na
działalność finansowaną z budżetu UE w tym samym okresie;
c) koszty personelu administracji krajowej (lub lokalnej), w odniesieniu do działań,
które są częścią normalnej działalności administracji (tj. podejmowanej nie tylko ze
względu na dotację);
d) koszty (w szczególności koszty podróży i utrzymania) z tytułu pracowników lub
przedstawicieli instytucji, organów lub agencji UE;
[e) OPCJA w przypadku kategorii kosztów wyraźnie wykluczonych w programie prac
i zaproszeniu do składania wniosków6: [wstawić nazwę wykluczonej kategorii
kosztów]].
6.5

Konsekwencje deklarowania kosztów niekwalifikowalnych

Zadeklarowane koszty, które nie są kwalifikowalne, zostają odrzucone (zob. art. 26).
Zadeklarowanie takich kosztów może również prowadzić do zastosowania dowolnego
z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6.
ROZDZIAŁ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
SEKCJA 1 PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DZIAŁANIA
ARTYKUŁ

7.1

7

–

OGÓLNY OBOWIĄZEK
DZIAŁANIA

PRAWIDŁOWEJ

REALIZACJI

Ogólny obowiązek prawidłowej realizacji działania

Beneficjent musi zrealizować działanie zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku 1
oraz zgodnie z postanowieniami umowy i wszystkimi obowiązkami prawnymi wynikającymi
z obowiązujących przepisów prawa unijnego, międzynarodowego i krajowego.
7.2

Skutki niewywiązania się z obowiązków

W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków
wynikających z niniejszego artykułu dotacja może zostać zmniejszona (zob. art. 27).

6

Jeżeli nie wydano zaproszenia do składania wniosków, należy to rozumieć jako „zaproszenie do złożenia
zakwalifikowanego na etapie wstępnym wniosku”.
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Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do zastosowania dowolnego
z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6.
ARTYKUŁ 8 – ZASOBY NA POTRZEBY REALIZACJI DZIAŁANIA – OSOBY
TRZECIE UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIU
Beneficjent musi dysponować odpowiednimi zasobami na potrzeby realizacji działania.
Jeżeli jest to niezbędne do realizacji działania, beneficjent może:
-

dokonywać zakupu towarów, robót i usług (zob. art. 9),

-

zlecać podwykonawcom realizację zadań związanych z działaniem opisanych
w załączniku 1 (zob. art. 10).

W tych przypadkach beneficjent zachowuje wyłączną odpowiedzialność wobec państwa
członkowskiego za realizację działania.
ARTYKUŁ 8A – REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANIEM PRZEZ
BENEFICJENTÓW NIEOTRZYMUJĄCYCH FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
Nie dotyczy
ARTYKUŁ 9 – ZAKUP TOWARÓW, ROBÓT LUB USŁUG
9.1

Zasady zakupu towarów, robót lub usług

9.1.1 Jeżeli jest to niezbędne do realizacji działania, beneficjent może dokonywać zakupu
towarów, robót lub usług.
Beneficjent musi dokonywać takich zakupów przy zapewnieniu jak najlepszej relacji jakości
do ceny lub, w stosownych przypadkach, najniższej ceny. Musi on przy tym unikać
wszelkich konfliktów interesów (zob. art. 20).
Beneficjent musi zapewnić państwu członkowskiemu, Komisji, Europejskiemu Trybunałowi
Obrachunkowemu (ETO) oraz Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych (OLAF) możliwość korzystania z praw przysługujących im na mocy art. 17 i 18
także wobec swoich wykonawców.
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9.1.2. Jeżeli beneficjent jest „podmiotem prawa publicznego” w rozumieniu dyrektywy
2004/18/WE7 (lub 2014/24/UE8), musi przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych
dotyczących zamówień publicznych.
9.2

Skutki niewywiązania się z obowiązków

W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków
wynikających z art. 9.1.1 koszty związane z danym zamówieniem zostają uznane za koszty
niekwalifikowalne (zob. art. 6) i zostają odrzucone (zob. art. 26).
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków
wynikających z art. 9.1.2 dotacja może zostać zmniejszona (zob. art. 27).
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do zastosowania dowolnego
z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6.
ARTYKUŁ 10 – REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANIEM PRZEZ
PODWYKONAWCÓW
10.1

Zasady zlecania podwykonawstwa zadań związanych z działaniem

10.1.1 Jeżeli jest to niezbędne do realizacji działania, beneficjent może zlecać
podwykonawstwo obejmujące realizację niektórych zadań związanych z działaniem
opisanych w załączniku 1.
Beneficjent musi zawierać umowy podwykonawstwa przy zapewnieniu jak najlepszej relacji
jakości do ceny lub, w stosownych przypadkach, najniższej ceny. Musi on przy tym unikać
wszelkich konfliktów interesów (zob. art. 20).
Podwykonawstwo może również zostać zlecone podmiotom, które mają powiązania
9
strukturalne z beneficjentem , ale tylko jeżeli cena jest ograniczona do kosztów rzeczywiście
poniesionych przez podmiot (tj. bez marży zysku).
Zadania do realizacji oraz szacunkowe koszty każdej umowy podwykonawstwa muszą zostać
określone w załączniku 1, a całkowite szacunkowe koszty podwykonawstwa muszą zostać
określone w załączniku 2. Umowy podwykonawstwa zawierane z podmiotami, które mają
powiązania strukturalne z beneficjentem, muszą być szczegółowo opisane w załączniku 1.
7

8

9

Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134
z 30.4.2004, s. 114).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).
„Podmioty, które mają powiązania strukturalne z beneficjentem” są podmiotami, które mają związki
z beneficjentem, zwłaszcza związki prawne lub kapitałowe, nieograniczone do danego działania ani
nienawiązane wyłącznie w celu jego realizacji.
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Państwo członkowskie może jednak zatwierdzić umowy podwykonawstwa, które nie zostały
określone w załącznikach 1 i 2, bez wprowadzania zmiany (zob. art. 39), jeżeli:
-

są one szczegółowo uzasadnione w [okresowym] raporcie merytorycznym; oraz

-

nie pociągają one za sobą zmian w umowie, które podważałyby zasadność decyzji
o udzieleniu dotacji lub naruszałyby zasadę równego traktowania kandydatów.

Beneficjent musi zapewnić państwu członkowskiemu, Komisji, Europejskiemu Trybunałowi
Obrachunkowemu (ETO) oraz Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych (OLAF) możliwość korzystania z praw przysługujących im na mocy art. 17 i 18
także wobec swoich podwykonawców.
Musi on również zapewnić, aby podwykonawcy przechowywali ewidencję kosztów.
10.1.2 Beneficjent musi zapewnić, by jego obowiązki wynikające z art. 20, 21, 22 i 30 miały
również zastosowanie do podwykonawców.
Jeżeli beneficjent jest „podmiotem prawa publicznego” w rozumieniu dyrektywy
2004/18/WE (lub 2014/24/UE), musi przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych
dotyczących zamówień publicznych.
10.2

Skutki niewywiązania się z obowiązków

W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków
wynikających z art. 10.1.1 koszty związane z daną umową podwykonawstwa zostają uznane
za koszty niekwalifikowalne (zob. art. 6) i zostają odrzucone (zob. art. 26).
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków
wynikających z art. 10.1.2 dotacja może zostać zmniejszona (zob. art. 27).
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do zastosowania dowolnego
z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6.
ARTYKUŁ 11 – REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANIEM PRZEZ
PODMIOTY POWIĄZANE
Nie dotyczy
ARTYKUŁ 11A – WSPARCIE FINANSOWE NA RZECZ OSÓB TRZECICH
Nie dotyczy
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SEKCJA 2

PRAWA I
DOTACJĄ

OBOWIĄZKI

ZWIĄZANE

Z

ZARZĄDZANIEM

ARTYKUŁ 12 – OGÓLNY OBOWIĄZEK UDZIELANIA INFORMACJI
12.1

Ogólny obowiązek przedstawiania informacji na żądanie

Beneficjent musi przedstawiać – podczas realizacji działania lub po jego realizacji –
wszystkie informacje wymagane w celu weryfikacji kwalifikowalności kosztów, prawidłowej
realizacji działania i wypełniania wszelkich pozostałych obowiązków wynikających
z umowy.
12.2

Obowiązek aktualizacji informacji oraz informowania
i okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację umowy

o wydarzeniach

Beneficjent musi aktualizować informacje przechowywane w rejestrze beneficjentów na
portalu dla uczestników, w szczególności informacje dotyczące jego nazwy, adresu,
przedstawicieli prawnych, formy prawnej i rodzaju organizacji.
Beneficjent ma obowiązek niezwłocznie poinformować państwo członkowskie o wszelkich
poniższych sytuacjach:
a) wydarzeniach, które mogą istotnie wpłynąć na realizację działania bądź interesy
finansowe UE lub spowodować opóźnienie, w szczególności:
(i)

zmianach dotyczących jego sytuacji prawnej, finansowej, technicznej,
organizacyjnej lub własnościowej;

b) okolicznościach mających wpływ na:

12.3

(i)

decyzję o przyznaniu dotacji lub

(ii)

przestrzeganie wymogów wynikających z umowy.

Skutki niewywiązania się z obowiązków

W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków
wynikających z niniejszego artykułu dotacja może zostać zmniejszona (zob. art. 27).
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do zastosowania dowolnego
z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6.
ARTYKUŁ

13.1

13

– PRZECHOWYWANIE
POTWIERDZAJĄCE

EWIDENCJI

–

DOKUMENTY

Obowiązek przechowywania ewidencji i innych dokumentów potwierdzających
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Beneficjent i podwykonawcy mają obowiązek – przez okres trzech lat po dokonaniu
płatności salda końcowego – przechowywać ewidencje i inne dokumenty potwierdzające, na
potrzeby wykazania prawidłowej realizacji działania oraz kwalifikowalności deklarowanych
przez nich kosztów.
Muszą je udostępniać na żądanie (zob. art. 12) lub w ramach kontroli, audytów lub
dochodzeń (zob. art. 17).
W trakcie kontroli, audytów, dochodzeń, sporów prawnych lub innego dochodzenia roszczeń
na podstawie umowy (zob. art. 17) beneficjent i podwykonawcy muszą przechowywać
ewidencje i inne dokumenty potwierdzające do czasu zakończenia tych procedur.
Beneficjent i podwykonawcy muszą przechowywać oryginalne dokumenty. Dokumenty
cyfrowe i przekształcone na format cyfrowy są uważane za oryginały, jeżeli są dopuszczone
na podstawie obowiązującego prawa krajowego. Państwo członkowskie może akceptować
nieoryginalne dokumenty, jeżeli uzna, że posiadają one porównywalny poziom
wiarygodności.
13.1.1 Ewidencje
technicznym

i inne

dokumenty

potwierdzające

realizację

pod

względem

Beneficjent i podwykonawcy mają obowiązek przechowywać ewidencje i inne dokumenty
potwierdzające realizację działania pod względem technicznym zgodnie z normami
przyjętymi w danej dziedzinie.
13.1.2 Ewidencje i inne dokumenty potwierdzające deklarowane koszty
Beneficjent i podwykonawcy muszą przechowywać
potwierdzające deklarowane koszty, w szczególności:

ewidencje

i inne

dokumenty

a) w odniesieniu do kosztów rzeczywistych: odpowiednie ewidencje i inne dokumenty
potwierdzające na potrzeby wykazania deklarowanych kosztów, takie jak kontrakty,
umowy podwykonawstwa, faktury i zapisy księgowe. Ponadto zwyczajowa praktyka
księgowania kosztów przez beneficjenta i podwykonawców oraz ich procedury
kontroli wewnętrznej muszą umożliwiać bezpośrednie powiązanie deklarowanych
kwot z kwotami ujętymi w jego księgach rachunkowych, jak również z kwotami
wskazanymi w dokumentach potwierdzających;
b) w odniesieniu do kosztów zryczałtowanych: odpowiednie ewidencje i inne
dokumenty potwierdzające konieczne do wykazania kwalifikowalności kosztów, do
których stosowana jest stawka ryczałtowa. Beneficjent nie musi wskazywać
pokrytych kosztów ani przedstawiać dokumentów potwierdzających (np. sprawozdań
księgowych) na potrzeby wykazania kwoty deklarowanej jako stawka ryczałtowa.
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Ponadto, w odniesieniu do kosztów personelu (deklarowanych jako koszty rzeczywiste)
beneficjent musi prowadzić ewidencję czasu pracy odnośnie do liczby deklarowanych dni.
Ewidencja czasu pracy musi mieć formę pisemną i musi być zatwierdzana co najmniej raz
w miesiącu przez osoby pracujące przy realizacji działania i ich przełożonych. W przypadku
braku wiarygodnego rozliczenia czasu pracy dotyczącego dni przepracowanych w ramach
działania państwo członkowskie może przyjąć inny dowód potwierdzający zadeklarowaną
liczbę dni, jeżeli uzna, że zapewnia on wystarczający poziom pewności.
W drodze wyjątku, w przypadku osób pracujących wyłącznie na rzecz działania, nie ma
potrzeby prowadzenia ewidencji czasu pracy, jeżeli beneficjent podpisze oświadczenie,
w którym potwierdza, że dane osoby pracowały wyłącznie na rzecz działania.
13.2

Skutki niewywiązania się z obowiązków

W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta lub jego podwykonawców
z któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszego artykułu wszelkie
niewystarczająco uzasadnione koszty zostają uznane za koszty niekwalifikowalne (zob.
art. 6) i zostają odrzucone (zob. art. 26), a dotacja może zostać zmniejszona (zob. art. 27).
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do zastosowania dowolnego
z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6.
ARTYKUŁ 14 – DOSTARCZANIE REZULTATÓW
14.1.

Obowiązek dostarczenia rezultatów

[OPCJA domyślna: Beneficjent musi dostarczyć „rezultaty” wskazane w załączniku 1.]
[OPCJA, jeżeli państwo członkowskie wymaga ciągłego monitorowania: Beneficjent musi
dostarczyć „rezultaty” wskazane w załączniku 1 zgodnie z harmonogramem i na warunkach
określonych w załączniku 8.]
14.2

Skutki niewywiązania się z obowiązków

W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków
wynikających z niniejszego artykułu państwo członkowskie może zastosować dowolny ze
środków opisanych w rozdziale 6.
ARTYKUŁ 15 – SPRAWOZDAWCZOŚĆ – WNIOSKI O PŁATNOŚĆ
15.1

Obowiązek przedkładania raportów

Beneficjent ma obowiązek przedkładać państwu członkowskiemu (zob. art. 36) raporty
merytoryczne i finansowe określone w niniejszym artykule. [OPCJA 1 w przypadku działań
obejmujących jeden okres sprawozdawczy i przy braku płatności okresowych: Niniejszy
raport obejmuje] [OPCJA 2 w przypadku działań obejmujących kilka okresów
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sprawozdawczych i płatności okresowe: Raporty te obejmują] wniosek (wnioski) o płatność
i musi być sporządzone przy zastosowaniu dostarczonych formularzy i wzorów.
15.2

Okresy sprawozdawcze

Działanie [OPCJA 1 w przypadku działań obejmujących jeden okres sprawozdawczy i przy
braku płatności okresowych: obejmuje jeden „okres sprawozdawczy” 10] [OPCJA 2
w przypadku działań obejmujących kilka okresów sprawozdawczych i płatności okresowe:
jest podzielone na następujące „okresy sprawozdawcze”11]:
- OS1: od miesiąca 1 do miesiąca [X]
[- OS2: od miesiąca [X+1] do miesiąca [Y]
- OS3: od miesiąca [Y+1] do miesiąca [Z]]
[OPCJA 1 w przypadku działań obejmujących jeden okres sprawozdawczy i przy braku
płatności okresowych: 15.3 Raporty okresowe – Wnioski o płatności okresowe
Nie dotyczy.
15.4

Raport końcowy – Wniosek o płatność salda końcowego

Beneficjent musi przedłożyć – w terminie 90 dni od końca okresu sprawozdawczego – raport
końcowy, który zawiera wniosek o płatność salda końcowego.
Raport końcowy musi obejmować następujące elementy:
a) „końcowy raport merytoryczny” (zob. załącznik 7) zawierający:
(i)

przegląd realizacji działania, w tym rezultatów określonych w załączniku 1.
Raport taki musi uwzględniać wskaźniki produktu, wyników i skutków
określone w załączniku 1 oraz zawierać wyjaśnienia uzasadniające różnice
pomiędzy stanem prac przewidzianym w załączniku 1 i stanem faktycznie
osiągniętym;

(ii)

streszczenie do publikacji;

b) „końcowy raport finansowy” zawierający:
(i)

10
11

„indywidualne sprawozdanie finansowe” (zob. załącznik 4) od beneficjenta
za dany okres sprawozdawczy.

Trwający 12 miesięcy.
Trwające po 12 miesięcy.
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Indywidualne sprawozdanie finansowe musi zawierać szczegółowe informacje
na temat kosztów kwalifikowalnych (kosztów rzeczywistych i zryczałtowanych;
zob. art. 6) w odniesieniu do każdej kategorii budżetowej (zob. załącznik 2).
Beneficjent musi deklarować wszystkie koszty kwalifikowalne, nawet jeśli –
w przypadku kosztów rzeczywistych i zryczałtowanych – przekraczają one
kwoty podane w budżecie szacunkowym (zob. załącznik 2). Kwoty, które nie
zostały zadeklarowane w indywidualnych sprawozdaniach finansowych, nie są
uwzględniane przez państwo członkowskie.
Indywidualne sprawozdanie finansowe musi również zawierać szczegółowe
informacje na temat wpływów z danego działania (zob. art. 5.3.3).
Beneficjent musi zaświadczyć, że:
-

przedstawione informacje są kompletne, wiarygodne i prawdziwe,

-

deklarowane koszty są kwalifikowalne (zob. art. 6),

-

na uzasadnienie kosztów mogą zostać przedstawione odpowiednie
ewidencje i dokumenty potwierdzające (zob. art. 13), udostępniane na
żądanie (zob. art. 12) lub w ramach kontroli, audytów i dochodzeń
(zob. art. 17), oraz

-

wszystkie wpływy zostały zadeklarowane (zob. art. 5.3.3);

(ii)

wniosek o płatność salda końcowego;

(iii)

„świadectwo kontroli sprawozdań finansowych” (sporządzone zgodnie
z międzynarodowymi standardami audytu, poparte sprawozdaniem z audytu
i zgodne z załącznikiem 5) dla beneficjenta, jeżeli:

(iv)

-

wniosek dotyczy całkowitego wkładu wynoszącego 325 000 EUR lub
więcej, w ramach zwrotu kosztów rzeczywistych oraz

-

maksymalny wkład UE określony dla beneficjenta w budżecie
szacunkowym (zob. załącznik 2) w ramach zwrotu kosztów rzeczywistych
wynosi 750 000 EUR lub więcej.

kopie stosownych faktur i dokumentów potwierdzających dowodzących
kwalifikowalności kosztów, w przypadku gdy świadectwo, o którym mowa
w pkt (iii), nie jest wymagane;

c) badanie oceniające wyniki środków informacyjnych i promocyjnych realizowanych
przez niezależny podmiot zewnętrzny i wykorzystujące wskaźniki skutków określone
w załączniku 1.
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[OPCJA 2 w przypadku działań obejmujących kilka okresów sprawozdawczych i płatności
okresowe: 15.3
Raporty okresowe – Wnioski o płatności okresowe
Beneficjent ma obowiązek przedłożyć raport okresowy w terminie 60 dni od końca każdego
okresu sprawozdawczego.
Raport okresowy musi obejmować następujące elementy:
a) „okresowy raport merytoryczny” (zob. załącznik 6) zawierający:
(i)

wyjaśnienie prac wykonanych przez beneficjenta i przegląd postępów
w realizacji celów działania, w tym rezultatów określonych w załączniku 1.
Raport taki musi uwzględniać wskaźniki wyników i rezultatu określone
w załączniku 1 oraz zawierać wyjaśnienia uzasadniające różnice pomiędzy
działaniami planowanymi do realizacji i oczekiwanymi wynikami zgodnie
z załącznikiem 1 a działaniami faktycznie zrealizowanymi;

(ii)

kopie wykorzystanych materiałów i pomocy wizualnych, które nie zostały
jeszcze przekazane państwu członkowskiemu;

b) „okresowy raport finansowy” zawierający:
(i)

„indywidualne sprawozdanie finansowe” (zob. załącznik 4) od beneficjenta
za dany okres sprawozdawczy.
Indywidualne sprawozdanie finansowe musi zawierać szczegółowe informacje
na temat kosztów kwalifikowalnych (kosztów rzeczywistych i zryczałtowanych;
zob. art. 6) w odniesieniu do każdej kategorii budżetowej (zob. załącznik 2).
Beneficjent musi deklarować wszystkie koszty kwalifikowalne, nawet jeśli –
w przypadku kosztów rzeczywistych i zryczałtowanych – przekraczają one
kwoty podane w budżecie szacunkowym (zob. załącznik 2). Kwoty, które nie
zostały zadeklarowane w indywidualnych sprawozdaniach finansowych, nie są
uwzględniane przez państwo członkowskie.
Jeżeli indywidualne sprawozdanie finansowe za dany okres sprawozdawczy
nie zostanie przedłożone, może ono zostać włączone do okresowego raportu
finansowego za następny okres sprawozdawczy.
Indywidualne sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy musi
również zawierać szczegółowe informacje na temat wpływów z działania (zob.
art. 5.3.3).
Beneficjent musi zaświadczyć, że:
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(ii)

15.4

-

przedstawione informacje są kompletne, wiarygodne i prawdziwe,

-

deklarowane koszty są kwalifikowalne (zob. art. 6),

-

na uzasadnienie kosztów mogą zostać przedstawione odpowiednie
ewidencje i dokumenty potwierdzające (zob. art. 13), udostępniane na
żądanie (zob. art. 12) lub w ramach kontroli, audytów i dochodzeń (zob.
art. 17), oraz

-

za ostatni okres sprawozdawczy: wszystkie wpływy zostały zadeklarowane
(zob. art. 5.3.3);

„świadectwo kontroli sprawozdań finansowych” (sporządzone zgodnie
z międzynarodowymi standardami audytu, poparte sprawozdaniem z audytu
i zgodne z załącznikiem 5) dla beneficjenta, jeżeli:
-

wniosek dotyczy kwoty płatności wynoszącej 325 000 EUR lub więcej
w ramach zwrotu kosztów rzeczywistych; oraz

-

maksymalny wkład UE określony dla beneficjenta w budżecie
szacunkowym (zob. załącznik 2) w ramach zwrotu kosztów
rzeczywistych wynosi 750 000 EUR lub więcej.

(iii)

kopie stosownych faktur i dokumentów potwierdzających dowodzących
kwalifikowalności kosztów, w przypadku gdy świadectwo, o którym mowa
w pkt (ii), nie jest wymagane;

(iv)

oraz – z wyjątkiem ostatniego okresu sprawozdawczego – wniosek o płatność
okresową.

Raport końcowy – Wniosek o płatność salda końcowego

Oprócz raportu okresowego za ostatni okres sprawozdawczy beneficjent ma obowiązek
przedłożyć raport końcowy w terminie 90 dni od końca ostatniego okresu sprawozdawczego.
Raport końcowy musi obejmować następujące elementy:
a) „końcowy raport merytoryczny” (zob. załącznik 7) zawierający:
(i)

(ii)

przegląd wykonanych prac i osiągniętych wyników działania, w szczególności
z wykorzystaniem wskaźników skutków określonych w załączniku 1;
streszczenie do publikacji;
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b) „końcowy raport finansowy” obejmujący „końcowe zbiorcze sprawozdanie
finansowe” konsolidujące indywidualne sprawozdania finansowe za dany okres
sprawozdawczy i obejmujące wniosek o płatność salda końcowego; oraz
c) badanie oceniające wyniki środków informacyjnych i promocyjnych realizowanych
przez niezależny podmiot zewnętrzny i wykorzystujące wskaźniki skutków określone
w załączniku 1.
15.5

Informacje na temat łącznych poniesionych wydatków

Nie dotyczy
15.6

Waluta na potrzeby sprawozdań finansowych i przeliczania na euro

Kwoty w sprawozdaniach finansowych muszą być podawane w euro, a w przypadku państw
członkowskich spoza strefy euro – również w walutach krajowych.
Do celów konwersji kwot wydatków dokonanych przez beneficjenta lub podwykonawców
przed etapem składania deklaracji dla Komisji, państwo członkowskie ustala mający
zastosowanie kurs wymiany zgodnie z przepisami krajowymi.
15.7

Język raportów

Raport(y) (w tym sprawozdanie finansowe) musi (muszą) być przedkładane w języku
umowy.
15.8

Skutki niewywiązania się z obowiązków

W przypadku gdy przedłożone raporty nie spełniają wymogów niniejszego artykułu, państwo
członkowskie może zawiesić bieg terminu płatności (zob. art. 31) oraz zastosować dowolny
z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6.
W przypadku gdy beneficjent nie dopełni swego obowiązku przedłożenia raportów oraz
jeżeli nie wywiąże się z tego obowiązku w terminie 30 dni od pisemnego przypomnienia,
państwo członkowskie może rozwiązać umowę (zob. art. 34) lub zastosować dowolny
z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6.
ARTYKUŁ 16 – PŁATNOŚCI I UREGULOWANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI
16.1

Dokonywane płatności

Następujące płatności są dokonywane na rzecz beneficjenta:
-

płatność zaliczkowa;
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-

[OPCJA w przypadku działań obejmujących kilka okresów sprawozdawczych
i płatności okresowe: jedna płatność okresowa lub większa ich liczba, na podstawie
wniosku(-ów) o płatność okresową (zob. art. 15), oraz]

-

jedna płatność salda końcowego, na podstawie wniosku o płatność salda końcowego
(zob. art. 15).

16.2

Płatność zaliczkowa – Kwota – Zabezpieczenie płatności zaliczkowych

Celem płatności zaliczkowej jest zapewnienie beneficjentowi płynności finansowej.
Płatność zaliczkowa pozostaje własnością UE do czasu płatności salda końcowego.
Kwota płatności zaliczkowej wynosi [podać kwotę (podać kwotę słownie)12 EUR].
W ciągu 30 dni od wejścia w życie niniejszej umowy beneficjent może złożyć do danego
państwa członkowskiego wniosek o wypłatę płatności zaliczkowej wraz z zabezpieczeniem
finansowym w kwocie równoważnej kwocie zaliczki i zgodnie z rozdziałem IV
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/201413.
[OPCJA w przypadku beneficjentów posiadających siedzibę w państwach członkowskich
otrzymujących pomoc finansową zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE)
nr 1144/2014: Beneficjent posiadający siedzibę w państwach członkowskich otrzymujących
pomoc finansową mogą złożyć wniosek o płatność zaliczkową w dwóch częściach:
w odniesieniu do pierwszej części wniosek musi zostać złożony w terminie przewidzianym
w poprzednim ustępie, zaś wniosek o pozostałą część zaliczki można złożyć dopiero po
rozliczeniu jej pierwszej części.]
Państwo członkowskie dokonuje – z wyjątkiem przypadku, gdy zastosowanie ma art. 32 –
płatności zaliczkowej na rzecz beneficjenta w terminie 30 dni albo licząc od 10 dni przed
datą rozpoczęcia działania (zob. art. 3) albo licząc od daty otrzymania zabezpieczenia
płatności zaliczkowej, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.
16.3

Płatności okresowe – Kwota – Obliczanie

[OPCJA 1 w przypadku działań obejmujących jeden okres sprawozdawczy i przy braku
płatności okresowych: Nie dotyczy]

Płatność zaliczkowa nie może przekroczyć 20 % maksymalnej kwoty dotacji.
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów,
zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s.
18).
12
13
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[OPCJA 2 w przypadku działań obejmujących kilka okresów sprawozdawczych i płatności
okresowe: Płatności okresowe służą zwrotowi kosztów kwalifikowalnych poniesionych na
potrzeby realizacji działania w odpowiednich okresach sprawozdawczych.
Państwo członkowskie wypłaca beneficjentowi kwotę należną jako płatność okresowa
w terminie 60 dni od otrzymania raportu okresowego (zob. art. 15.3), z wyjątkiem przypadku,
gdy zastosowanie ma art. 31 lub art. 32.
Warunkiem dokonania płatności jest zatwierdzenie raportu okresowego. Zatwierdzenie
raportu nie oznacza stwierdzenia zgodności, autentyczności, kompletności ani poprawności
zawartych w nim treści.
Kwota należna jako płatność okresowa jest obliczana przez państwo członkowskie zgodnie
z następującą procedurą:
Krok 1 – Zastosowanie stawki zwrotu
Krok 2 – Ograniczenie do 90 % maksymalnej kwoty dotacji.
16.3.1 Krok 1 – Zastosowanie stawki zwrotu
Stawkę zwrotu (zob. art. 5.2) stosuje się w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych (kosztów
rzeczywistych i kosztów zryczałtowanych; zob. art. 6) zadeklarowanych przez beneficjenta
(zob. art. 15) oraz zatwierdzonych przez państwo członkowskie (zob. powyżej) dla danego
okresu sprawozdawczego.
16.3.2 Krok 2 – Ograniczenie do 90 % maksymalnej kwoty dotacji
Całkowita kwota płatności zaliczkowej i płatności okresowych nie może przekraczać 90 %
maksymalnej kwoty dotacji określonej w art. 5.1. Maksymalną kwotę płatności okresowej
oblicza się w następujący sposób:

{90 % maksymalnej kwoty dotacji (zob. art. 5.1)
pomniejszone o
{płatność zaliczkową i wcześniejsze płatności okresowe}}].

16.4

Płatność salda końcowego – Kwota – Obliczanie

Płatność salda końcowego służy zwrotowi pozostałej części kosztów kwalifikowalnych
poniesionych przez beneficjenta na realizację działania.
Jeżeli całkowita kwota wcześniejszych płatności jest wyższa niż ostateczna kwota dotacji
(zob. art. 5.3), płatność salda końcowego przyjmuje formę obciążenia (zob. art. 28).
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Jeżeli całkowita kwota wcześniejszych płatności jest niższa od ostatecznej kwoty dotacji,
państwo członkowskie dokonuje płatności salda końcowego w terminie 60 dni od otrzymania
raportu końcowego (zob. art. 15.4), z wyjątkiem sytuacji, gdy zastosowanie ma art. 31 lub
art. 32.
Warunkiem dokonania płatności jest zatwierdzenie raportu końcowego. Zatwierdzenie
raportu nie oznacza stwierdzenia zgodności, autentyczności, kompletności ani poprawności
zawartych w nim treści.
Kwota należna jako saldo końcowe jest obliczana przez państwo członkowskie poprzez
odjęcie całkowitej kwoty ewentualnych płatności: płatności zaliczkowej i płatności
okresowych, które zostały już dokonane, od ostatecznej kwoty dotacji określonej zgodnie
z art. 5.3:

{ostateczna kwota dotacji (zob. art. 5.3)
pomniejszona o
{(ewentualne) dokonane płatności: zaliczkową i płatności okresowe}}.

Jeżeli saldo jest dodatnie, kwota zostaje wypłacona beneficjentowi.
Kwota do zapłaty może jednak zostać objęta potrąceniem – bez konieczności uzyskania
zgody beneficjenta – względem wszelkich innych kwot, które beneficjent jest winny Komisji
na podstawie budżetu UE, do wysokości maksymalnego wkładu UE określonego dla tego
beneficjenta w budżecie szacunkowym (zob. załącznik 2).
Jeżeli saldo jest ujemne, kwota zostaje odzyskana (zob. art. 28).
16.5

Powiadomienie o należnych kwotach

Przy dokonywaniu płatności państwo członkowskie oficjalnie powiadamia beneficjenta
o należnej kwocie, określając, czy dotyczy ona [OPCJA w przypadku działań obejmujących
kilka okresów sprawozdawczych i płatności okresowe: płatności okresowej lub] płatności
salda końcowego.
W przypadku płatności salda końcowego w powiadomieniu określa się również ostateczną
kwotę dotacji.
W przypadku zmniejszenia dotacji lub odzyskania kwot nienależnych powiadomienie zostaje
poprzedzone postępowaniem kontradyktoryjnym określonym w art. 27 i 28.
16.6

Waluta płatności

Nie dotyczy.
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16.7

Płatności na rzecz beneficjenta

Płatności są dokonywane na rzecz beneficjenta.
Płatności zwalniają państwo członkowskie z jego zobowiązania płatniczego.
16.8

Rachunek bankowy do dokonywania płatności

Wszystkie płatności są dokonywane na następujący rachunek bankowy:
Nazwa banku: […]
Pełna nazwa posiadacza rachunku: […]
Pełny numer rachunku (wraz z kodami banku): […]
[Kod IBAN: […]]14
16.9

Koszty przelewów płatniczych

Koszt przelewów płatniczych ponoszony jest w następujący sposób:
-

państwo członkowskie ponosi koszt opłat pobieranych z tytułu realizacji przelewów
przez jego bank,

-

beneficjent ponosi koszt opłat pobieranych z tytułu realizacji przelewów przez jego
bank,

-

strona powodująca ponowienie przelewu ponosi wszystkie koszty ponownego
przelewu.

16.10 Termin płatności
Płatności dokonywane przez państwo członkowskie uznaje się za dokonane w dniu
obciążenia nimi jego rachunku.
16.11 Skutki niewywiązania się z obowiązków
16.11.1 Jeżeli państwo członkowskie nie dokonuje płatności w terminach płatności (zob.
powyżej), stosuje się przepisy art. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)
nr 907/2014.
16.11.2 Nie dotyczy.

14

W przypadku państw, do których nie ma zastosowania kod IBAN, stosuje się kody BIC lub SWIFT.
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ARTYKUŁ 17 – KONTROLE, PRZEGLĄDY, AUDYTY I DOCHODZENIA –
PRZENIESIENIE USTALEŃ NA INNE DOTACJE
17.1
17.1.1

Kontrole, przeglądy i audyty prowadzone przez państwo członkowskie i Komisję
Prawo do przeprowadzania kontroli przez państwo członkowskie

Podczas realizacji działania lub po jego realizacji państwo członkowskie będzie kontrolować
prawidłowość realizacji działania i wywiązywanie się z obowiązków wynikających z umowy,
oceniając także rezultaty i raporty.
Państwo członkowskie może także żądać dodatkowych informacji zgodnie z art. 12.
Przedstawiane informacje muszą być dokładne, precyzyjne i kompletne oraz należy je
przekazywać w żądanym formacie, w tym w formie elektronicznej.
17.1.2

Prawo do dokonywania przeglądów

Nie dotyczy.
17.1.3

Prawo do przeprowadzania audytów przez Komisję

Na mocy rozporządzenia nr 1306/201315 oraz zgodnie z jego przepisami i określonymi w nim
procedurami Komisja może przeprowadzać kontrole na miejscu w celu sprawdzenia, czy
wydatki zostały dokonane zgodnie z prawem Unii.
17.2

Dochodzenia prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych (OLAF)

Na mocy rozporządzeń (UE, Euratom) nr 883/2013 16i (Euratom, WE) nr 2185/9617 (oraz
zgodnie z ich przepisami i określonymi w nich procedurami) Europejski Urząd ds.
Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może – w dowolnej chwili podczas realizacji
działania lub po jego realizacji – przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole i inspekcje na

15

16

17

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia
Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE)
nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r.
dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady
(Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).
Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/1996 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na
miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot
Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s.
2).
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miejscu, aby stwierdzić, czy nie doszło do nadużyć finansowych, korupcji lub innych
nielegalnych działań na szkodę interesów finansowych UE.
17.3

Kontrole i audyty prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy
(ETO)

Zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i art. 161
rozporządzenia finansowego (UE, Euratom) nr 966/201218 Europejski Trybunał
Obrachunkowy (ETO) może przeprowadzać audyty w dowolnej chwili podczas realizacji
działania lub po jego realizacji.
ETO przysługuje prawo dostępu do celów kontroli i audytów.
17.4 Kontrole, przeglądy,
międzynarodowych

audyty

i dochodzenia

w przypadku

organizacji

Nie dotyczy.
17.5

17.5.1

Skutki związane z ustaleniami w wyniku kontroli, przeglądów, audytów
i dochodzeń – Przeniesienie ustaleń na inne dotacje
Ustalenia dotyczące niniejszej dotacji

Ustalenia w wyniku kontroli, audytów lub dochodzeń przeprowadzonych w kontekście
niniejszej dotacji mogą prowadzić do: odrzucenia kosztów niekwalifikowalnych (zob.
art. 26), zmniejszenia dotacji (zob. art. 27), odzyskania kwot nienależnych (zob. art. 28) lub
do innych środków opisanych w rozdziale 6.
W wyniku odrzucenia kosztów lub zmniejszenia dotacji po dokonaniu płatności salda
końcowego otrzymuje się skorygowaną ostateczną kwotę dotacji (zob. art. 5.4).
Ustalenia w wyniku kontroli, audytów lub dochodzeń mogą prowadzić do wniosku o zmianę
załącznika 1 (zob. art. 39).
Ponadto ustalenia wynikające z dochodzenia przeprowadzonego przez OLAF mogą
prowadzić do wszczęcia postępowania karnego na podstawie przepisów krajowych.
17.5.2 Ustalenia dotyczące innych dotacji
Nie dotyczy.

18

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października
2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
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17.5.3 Procedura
Nie dotyczy.
17.6

Skutki niewywiązania się z obowiązków

W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków
wynikających z niniejszego artykułu wszelkie niewystarczająco uzasadnione koszty zostają
uznane za koszty niekwalifikowalne (zob. art. 6) i zostają odrzucone (zob. art. 26).
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do zastosowania dowolnego
z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6.
ARTYKUŁ 18 – OCENA WPŁYWU DZIAŁANIA
Nie dotyczy
POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI

SEKCJA 3

ARTYKUŁ 18a – WARUNKI REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I
PROMOCYJNEJ
18a.1 Obowiązki związane z realizacją działalności informacyjnej i promocyjnej
Realizując swoją działalność informacyjną i promocyjną, beneficjent musi spełnić
następujące warunki:
a) zapewniają, aby środki informacyjne i promocyjne były obiektywne, bezstronne
i niedyskryminacyjne;
b) zapewniają, aby w ramach środków informacyjnych i promocyjnych promowano
działanie UE (zob. art. 22);
c) w odniesieniu do wskazywania pochodzenia promowanych produktów:
(i)

zapewniają, aby działalność informacyjna
ukierunkowana na konkretne pochodzenie;

i promocyjna

nie

była

-

zapewniają, aby główny przekaz dotyczył aspektów związanych z UE (nie
zaś z określonym pochodzeniem), a w szczególności zapewniają, by:

-

wskazanie pochodzenia było uzupełnieniem głównego przekazu UE;

-

wskazanie pochodzenia nie zachęcało konsumentów do zakupu towarów
krajowych wyłącznie ze względu na ich pochodzenie, a także
przedstawione były informacje na temat szczególnych cech produktu;
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(ii)

(iii)

-

wskazanie pochodzenia zajmowało drugorzędne miejsce (tj. tekst lub
symbole odnoszące się do pochodzenia [OPCJA 1 w przypadku działań,
które dotyczą środków informacyjnych i promocyjnych w państwach
członkowskich UE: były mniej] [OPCJA 2 dla działań, które dotyczą
środków informacyjnych i promocyjnych w państwach trzecich: nie były
bardziej] widoczne niż tekst lub symbole odnoszące się do głównego
przekazu UE);

-

główny przekaz UE nie był przesłaniany materiałami związanymi ze
wskazaniem pochodzenia (takimi jak: obrazy, kolory, symbole itd.)
i materiały te były ujmowane w oddzielnej części;

wskazanie pochodzenia odnosiło się do szczebla krajowego lub wyższego (tj.
dotyczyło obszaru ponadnarodowego lub państwa członkowskiego, ale nie
niższego szczebla) — chyba że wskazanie pochodzenia jest częścią:
-

znaku graficznego regionów najbardziej oddalonych („znak graficzny
RNO”)19 lub powiązanych materiałów wizualnych;

-

krajowego systemu jakości, w którym miejsce pochodzenia występuje
w nazwie produktu;

-

pochodzenia wymienionego w nazwie produktu uznanego na podstawie
jednego z następujących systemów jakości UE:
-

chroniona nazwa pochodzenia (ChNP);

-

chronione oznaczenie geograficzne (ChOG);

-

gwarantowana tradycyjna specjalność20;

wskazanie pochodzenia było ograniczone do materiałów wizualnych (tj. nie
materiałów audio);

19

Zob. załącznik I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 179/2014 z dnia 6 listopada 2013 r.

20

uzupełniającego rozporządzenie (UE) nr 228/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
rejestru podmiotów gospodarczych, kwoty pomocy z tytułu wprowadzania produktów do obrotu poza
regionem, znaku graficznego, zwolnienia z przywozowych należności celnych w odniesieniu do niektórych
sztuk bydła i finansowania niektórych środków odnoszących się do szczególnych środków w dziedzinie
rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej (Dz.U. L 63 z 4.3.2014, s. 3).
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniające
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia
symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych
i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących
pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów
przejściowych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014, s. 17).
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d) w odniesieniu do marek:
(i)

zapewniają, aby środki informacyjne i promocyjne nie były ukierunkowane na
konkretne marki;

(ii)

zapewniają, aby – z wyjątkiem środków informacyjnych i promocyjnych
dotyczących krajowych systemów jakości zarejestrowanych jako znak
towarowy – stosowanie marki:
-

ograniczało się do:
-

prezentacji lub degustacji produktów (podczas targów,
wydarzeń z udziałem przedsiębiorców, za pośrednictwem stron
internetowych lub w punktach sprzedaży) oraz

-

drukowanych materiałów informacyjnych i promocyjnych
rozpowszechnianych podczas prezentacji i degustacji;

oraz
-

spełnione były następujące warunki:
-

stosowane są wyłącznie marki, które są objęte definicją znaków
towarowych na podstawie art. 4 i 66 rozporządzenia nr 207/200921
lub art. 2 dyrektywy 2008/95/WE22;

-

eksponowanie marki nie osłabia głównego przekazu UE,
a w szczególności:

-

21

22

-

eksponowanie marki jest drugorzędne (tj. w formacie
mniejszym od formatu głównego przekazu UE);

-

główny przekaz UE nie jest przesłonięty materiałami
dotyczącymi marki, takimi jak: obrazy, kolory, symbole itp);

wskazanie marki jest ograniczone do materiałów wizualnych (tj.
nie materiałów audio);

Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku
towarowego (Dz.U. L 78 z 24.3.2009, s. 1).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299
z 8.11.2008, s. 25).
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-

wszyscy członkowie danej organizacji beneficjenta otrzymali
równe szanse eksponowania swoich marek i są one eksponowane
razem w równie widoczny sposób, w miejscu innym niż to
poświęcone głównemu przekazowi UE;

-

marki są eksponowane w następujący sposób:
-

w przypadku targów, wydarzeń z udziałem przedsiębiorców lub
w punktach sprzedaży:
-

wszystkie marki razem na banerze znajdującym się
z przodu stoiska, przy czym baner nie przekracza 5 %
całkowitej powierzchni przedniej części stoiska (lub
odpowiednio mniej, jeżeli wymieniono mniej niż 5 marek)

albo
-

-

indywidualnie dla każdej marki, w neutralny i identyczny
sposób, na osobnych i jednakowych segmentach struktury
wystawienniczej, z przodu stoiska, przy czym powierzchnia
eksponowanej marki nie może przekraczać 5 % całkowitej
powierzchni przedniej części stoiska (lub odpowiednio
mniej, jeżeli wymieniono mniej niż 5 marek);

w przypadku stron internetowych: wszystkie marki razem:
-

na banerze znajdującym się w dolnej części strony:
-

przy czym baner nie przekracza 5 % całkowitej
powierzchni strony internetowej (lub odpowiednio
mniej, jeżeli wymieniono mniej niż 5 marek) oraz

-

każda marka jest mniejsza niż symbol UE (zob. art. 22);

albo
-

-

na wydzielonej stronie internetowej odrębnej w stosunku do
strony głównej, w neutralny i identyczny sposób dla każdej
marki;

w przypadku drukowanych materiałów informacyjnych
i promocyjnych rozpowszechnianych podczas prezentacji
i degustacji: wszystkie marki razem na banerze znajdującym się
na dole strony, przy czym baner nie przekracza 5 % całkowitej
powierzchni strony (lub odpowiednio mniej, jeżeli wymieniono
mniej niż 5 marek);
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e) w odniesieniu do oświadczeń zdrowotnych (np. informacje na temat wpływu
produktu na zdrowie):
(i)

zapewniają, aby oświadczenie zdrowotne [OPCJA 1 w przypadku działań,
które dotyczą środków informacyjnych i promocyjnych w państwach
członkowskich UE: było zgodne z załącznikiem do rozporządzenia
nr 1924/200623 lub było zatwierdzone przez krajowy organ odpowiedzialny za
zdrowie publiczne w państwie członkowskim, w którym prowadzone są
działania] [OPCJA 2 w przypadku działań, które dotyczą środków
informacyjnych i promocyjnych w państwach spoza UE: było zatwierdzone
przez właściwy organ krajowy odpowiedzialny za zdrowie publiczne
w państwie, w którym prowadzone są działania.][;][.]

f) [OPCJA 1 w przypadku działań, które dotyczą środków informacyjnych
i promocyjnych w państwach członkowskich UE: zapewniają, aby środki
informacyjne i promocyjne dotyczące krajowego systemu jakości koncentrowały się
na systemie a nie na poszczególnych produktach (tj. poszczególne produkty są jedynie
wykorzystywane do zilustrowania systemu i stanowią drugorzędną informację, nie
osłabiając głównego przekazu UE).]
…………………………………………………………………………………………………..
18a.2 Skutki niewywiązania się z obowiązków
W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków
wynikających z niniejszego artykułu dotacja może zostać zmniejszona (zob. art. 27).
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do zastosowania dowolnego
z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6.
ARTYKUŁ 19 – WCZEŚNIEJ ISTNIEJĄCE PRAWA I WŁASNOŚĆ WYNIKÓW
(W TYM PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I
PRZEMYSŁOWEJ)
19.1 Wcześniej istniejące prawa i prawa dostępu do wcześniej istniejących praw
W przypadku praw własności przemysłowej i intelektualnej (w tym praw osób trzecich)
istniejących przed zawarciem umowy, beneficjent musi sporządzić wykaz tych wcześniej
istniejących praw własności przemysłowej i intelektualnej, określając właściciela i wszelkie
osoby mające prawo do korzystania z nich.

23

Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie
oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9).
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Beneficjent musi – przed rozpoczęciem działania – przedstawić ten wykaz państwu
członkowskiemu.
19.2 Własność wyników i prawa do korzystania z nich
Wyniki działania (w tym raporty i inne dokumenty z nim związane) są własnością
beneficjenta.
Beneficjent musi zapewnić Komisji prawo do korzystania z wyników ich działalności
w zakresie komunikacji zgodnie z art. 22.
19.3

Skutki niewywiązania się z obowiązków

W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków
wynikających z niniejszego artykułu dotacja może zostać zmniejszona (zob. art. 27).
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do zastosowania dowolnego
z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6.
ARTYKUŁ 20 – KONFLIKT INTERESÓW
20.1

Obowiązek niedopuszczania do konfliktu interesów

Beneficjent zobowiązany jest podjąć wszelkie działania w celu niedopuszczenia do sytuacji
zagrażającej – z przyczyn związanych z interesem gospodarczym, przynależnością polityczną
lub narodową, więziami rodzinnymi lub uczuciowymi lub jakimikolwiek innymi wspólnymi
interesami – bezstronnej i obiektywnej realizacji działania („konflikt interesów”).
Musi on niezwłocznie oficjalnie powiadomić państwo członkowskie o każdej sytuacji
prowadzącej lub mogącej prawdopodobnie doprowadzić do konfliktu interesów, a także
natychmiast poczynić wszelkie niezbędne kroki w celu naprawienia tej sytuacji.
Państwo członkowskie ma prawo sprawdzać, czy poczynione kroki są wystarczające, i może
zażądać przeprowadzenia w określonym terminie dodatkowych działań.
20.2

Skutki niewywiązania się z obowiązków

W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków
wynikających z niniejszego artykułu dotacja może zostać zmniejszona (zob. art. 27),
a umowa o dotację rozwiązana (zob. art. 34).
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do zastosowania dowolnego
z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6.
ARTYKUŁ 21 – POUFNOŚĆ
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21.1

Ogólny obowiązek zachowania poufności

W trakcie realizacji działania oraz w ciągu trzech lat od wypłaty salda końcowego strony
mają obowiązek traktowania jako poufne wszelkich danych, dokumentów i innych
materiałów (w jakiejkolwiek formie) określonych jako poufne w momencie ich udostępnienia
(„informacje poufne”).
Strony mogą wykorzystywać informacje poufne w celu realizacji umowy.
Obowiązki dotyczące zachowania poufności tracą moc wiążącą, jeżeli:
a) strona udostępniająca dane informacje wyraża zgodę na zwolnienie drugiej strony
z tych obowiązków;
b) informacje te stały się ogólnie i publicznie dostępne, bez niedopełnienia
jakiegokolwiek obowiązku zachowania poufności;
c) udostępnienie takich poufnych informacji jest wymagane w świetle prawa unijnego
lub krajowego.
21.2

Skutki niewywiązania się z obowiązków

W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków
wynikających z niniejszego artykułu dotacja może zostać zmniejszona (zob. art. 27).
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do zastosowania dowolnego
z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6.
ARTYKUŁ 22 – PROMOWANIE DZIAŁANIA – EKSPONOWANIE INFORMACJI
O FINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
22.1

Działalność w zakresie komunikacji prowadzona przez beneficjenta

22.1.1 Ogólny obowiązek promowania działania i jego wyników
Beneficjent ma obowiązek promowania działania i jego wyników.
22.1.2 Informacje na temat finansowania ze środków unijnych – Obowiązek i prawo
wykorzystywania emblematu UE – Obowiązek i prawo wykorzystywania napisu
„Enjoy, it’s from Europe!” („Smacznego, to z Europy”)
22.1.2.1 Wszystkie wykorzystane materiały informacyjne i promocyjne muszą być opatrzone
emblematem UE oraz następującym tekstem w języku(-ach) rynku(-ów) docelowego(-ych)
[tłum. KAMPANIA FINANSOWANA PRZY WSPARCIU UNII EUROPEJSKIEJ]:
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Jeżeli emblemat UE jest umieszczony w zestawieniu z innymi logo beneficjenta, musi on być
odpowiednio wyeksponowany.
W przypadku mediów wizualnych emblemat i tekst należy umieścić w widoczny sposób na
początku, w trakcie lub na końcu przekazu. W przypadku mediów audio tekst musi być
wyraźnie słyszalny na końcu przekazu.
Na potrzeby wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z niniejszego artykułu
beneficjent może wykorzystywać emblemat UE bez konieczności uzyskania uprzedniej
zgody Komisji.
Nie oznacza to jednak przyznania mu prawa do jego wykorzystywania na zasadzie
wyłączności.
Ponadto beneficjentowi nie wolno zawłaszczać emblematu UE ani żadnego innego
podobnego znaku handlowego bądź logo poprzez rejestrację ani w jakikolwiek inny sposób.
22.1.2.2 Wszystkie wizualne materiały informacyjne i promocyjne muszą być opatrzone
napisem „Enjoy, it’s from Europe!” („Smacznego, to z Europy”)

który musi być:
-

napisany w języku angielskim z możliwością przetłumaczenia tekstu w przypisie;

-

umieszczony pionowo;

-

kolorowy (pomarańczowy = 8-M74-Y90-K0) lub czarno-biały (kolor
pomarańczowy zastąpiony czarnym K100, a kolor niebieski zastąpiony szarym
K60);

-

wielkości proporcjonalnej do wielkości materiału, na którym występuje.

W zależności od tematyki kampanii podpisowi może towarzyszyć jeden z następujących
tekstów:
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Tematyka
Środowisko naturalne

Tekst
Unia Europejska wspiera kampanie promujące poszanowanie
środowiska naturalnego.

Jakość i bezpieczeństwo Unia Europejska wspiera kampanie promujące wysokojakościowe
żywności
produkty rolne.
Zdrowie

Unia Europejska wspiera kampanie promujące zdrowy styl życia.

Różnorodność

Unia Europejska wspiera kampanie promujące dużą różnorodność
produktów rolnych.

Tradycja

Unia Europejska wspiera kampanie promujące tradycje rolnicze.

Podpis nie może zastępować emblematu UE (lub towarzyszącego mu tekstu, zob. powyżej).
22.1.3 Zastrzeżenie prawne wyłączające odpowiedzialność Komisji
Wszelkiego rodzaju wizualne materiały informacyjne i promocyjne – z wyjątkiem małych
materiałów promocyjnych (np. małych gadżetów, takich jak długopisy) oraz małych reklam
(np. internetowych banerów reklamowych) – muszą zawierać następujące zastrzeżenie:
„Treść niniejszej kampanii promocyjnej odzwierciedla wyłącznie poglądy jej autora i podlega
jego wyłącznej odpowiedzialności. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne
ewentualne wykorzystanie zawartych w kampanii informacji”.

Na stronach internetowych takie zastrzeżenie należy zawrzeć w części dotyczącej informacji
prawnych. W przypadku mediów społecznościowych powinno ono zostać zamieszczone
w sekcji zawierającej informacje o użytkowniku konta.
22.2

Działalność w zakresie komunikacji

22.2.1 Prawo do wykorzystywania
dostarczonych przez beneficjenta

materiałów,

dokumentów

lub

informacji

Komisja może wykorzystywać informacje odnoszące się do działania, dokumenty,
w szczególności streszczenia na potrzeby publikacji i rezultatów udostępnianych publicznie,
jak również wszelkie inne materiały, takie jak fotografie lub materiały audiowizualne,
otrzymane (również w formie elektronicznej) od beneficjenta.
Nie ma to wpływu na obowiązki w zakresie poufności określone w art. 21, które w dalszym
ciągu mają zastosowanie.
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Prawo do wykorzystywania materiałów, dokumentów i informacji dostarczonych przez
beneficjenta obejmuje:
a) użycie na potrzeby własne (w szczególności udostępnianie ich osobom pracującym
dla Komisji lub dla jakiejkolwiek innej instytucji, organu, urzędu lub agencji UE lub
organu bądź instytucji w państwie członkowskim UE; oraz kopiowanie lub
powielanie ich w całości lub części, w nieograniczonych ilościach);
b) rozpowszechnianie na użytek ogółu społeczeństwa (w szczególności publikowanie
w wersji papierowej oraz w formacie elektronicznym lub cyfrowym, zamieszczanie
w internecie jako pliku do pobrania lub odczytu, transmisję przy użyciu dowolnego
kanału, udostępnianie lub prezentowanie publiczne, przekazywanie za pośrednictwem
prasowych serwisów informacyjnych lub umieszczanie w dostępnych szerokiemu
gronu odbiorców bazach danych i skorowidzach);
c) edytowanie lub przeredagowywanie na potrzeby działalności w zakresie
komunikacji i promocji (w tym skracanie, streszczanie, wstawianie dodatkowych
elementów (takich jak metadane, legendy i inne elementy graficzne, wizualne,
dźwiękowe lub tekstowe), sporządzanie wyciągów (np. plików audio lub wideo),
dzielenie na części, wykorzystanie przy tworzeniu zestawień);
d) tłumaczenie pisemne;
e) udzielanie dostępu, bez prawa do powielania czy wykorzystywania, w odpowiedzi
na wnioski indywidualne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/200124;
f) przechowywanie w formie papierowej, elektronicznej lub innej;
g) archiwizację zgodnie ze stosownymi zasadami zarządzania dokumentami; oraz
h) prawo do upoważniania osób trzecich do działania w jej imieniu lub do udzielania
osobom trzecim sublicencji na sposoby wykorzystania określone w lit. b), c), d) i f),
jeśli jest to niezbędne do działalności w zakresie komunikacji i promocji prowadzonej
przez Komisję.
Jeżeli prawo do wykorzystywania podlega ograniczeniom wynikającym z praw osób trzecich
(w tym personelu beneficjenta), beneficjent musi zapewnić zgodność wykonywania tego
prawa z jego obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy (w szczególności poprzez
uzyskanie niezbędnej zgody osób trzecich, których to dotyczy).

24

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie
publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001,
s. 43).
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W stosownych przypadkach Komisja zamieszcza następujące informacje (jeżeli zostały one
dostarczone przez beneficjenta):
„© – [rok] – [nazwa właściciela praw autorskich]. Wszelkie prawa zastrzeżone. Licencja udzielona
Komisji Europejskiej na określonych warunkach”.

22.3

Skutki niewywiązania się z obowiązków

W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków
wynikających z niniejszego artykułu dotacja może zostać zmniejszona (zob. art. 27).
Niewywiązanie się z tych obowiązków może również prowadzić do zastosowania dowolnego
z pozostałych środków opisanych w rozdziale 6.
ARTYKUŁ 23 – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
23.1

Przetwarzanie danych osobowych przez Komisję i państwo członkowskie

Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane przez Komisję w ramach umowy zgodnie
z rozporządzeniem nr 45/200125 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego
w zakresie ochrony danych (w tym wymogami dotyczącymi pozwoleń lub zawiadomień).
Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane przez państwo członkowskie w ramach umowy
zgodnie z przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych (w tym wymogami dotyczącymi
pozwoleń lub zawiadomień).
23.2

Przetwarzanie danych osobowych przez beneficjenta

Beneficjent ma obowiązek przetwarzania danych osobowych w ramach umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego w zakresie ochrony danych (w
tym wymogami dotyczącymi pozwoleń lub zawiadomień).
Beneficjent może udzielić swemu personelowi dostępu wyłącznie do danych, które są
niezbędne do celów realizacji umowy, zarządzania nią i jej monitorowania.
Beneficjent ma obowiązek informowania osób wchodzących w skład personelu, których dane
osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Komisję, o tym fakcie.
23.3

25

Skutki niewywiązania się z obowiązków

Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe
i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).
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W przypadku niewywiązania się przez beneficjenta z któregokolwiek z obowiązków
wynikających z art. 23.2 państwo członkowskie może zastosować dowolny ze środków
opisanych w rozdziale 6.
ARTYKUŁ 24 – CESJA ROSZCZEŃ O PŁATNOŚĆ ZE ŚRODKÓWAGENCJI
Nie dotyczy.
ROZDZIAŁ 5 ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ BENEFICJENTA
ARTYKUŁ 25 — ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ BENEFICJENTA
25.1

Rola i odpowiedzialność wobec państwa członkowskiego

Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za realizację działania i przestrzeganie
postanowień umowy.
Beneficjent ma obowiązek:
a) monitorować, czy działanie jest realizowane prawidłowo (zob. art. 7);
b) bezzwłocznie informować państwo członkowskie o wszelkich zdarzeniach lub
okolicznościach, które mogą mieć istotny wpływ na realizację działania lub ją
opóźnić (zob. art. 12);
c) dostarczać państwu członkowskiemu rezultaty i przedkładać mu odpowiednie raporty
(zob. art. 14 i 15);
d) przedkładać państwu członkowskiemu w odpowiednim czasie wszelkie wymagane
dokumenty i informacje;
oraz nie może zlecać w ramach podwykonawstwa żadnego z wyżej wymienionych zadań.
25.2

Wewnętrzny podział ról i odpowiedzialności

Nie dotyczy.
25.3

Uzgodnienia wewnętrzne między beneficjentami – umowa konsorcyjna

Nie dotyczy.
ROZDZIAŁ 6 ODRZUCENIE KOSZTÓW – ZMNIEJSZENIE DOTACJI –
ODZYSKIWANIE
KWOT
NIENALEŻNYCH
–
KARY
–
ODSZKODOWANIA – ZAWIESZENIE – ROZWIĄZANIE – SIŁA
WYŻSZA
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SEKCJA

1

ODRZUCENIE KOSZTÓW – ZMNIEJSZENIE DOTACJI
ODZYSKIWANIE KWOT NIENALEŻNYCH – KARY

–

ARTYKUŁ 26 – ODRZUCENIE KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH
26.1

Warunki

W momencie dokonywania [OPCJA w przypadku działań obejmujących kilka okresów
sprawozdawczych i płatności okresowe: płatności okresowej,] płatności salda końcowego
lub w późniejszym terminie państwo członkowskie odrzuca wszelkie koszty uznane za
niekwalifikowalne (zob. art. 6), w szczególności w wyniku kontroli, audytów lub dochodzeń
(zob. art. 17).
26.2

Odrzucenie kosztów niekwalifikowalnych – Obliczanie – Procedura

Koszty niekwalifikowalne odrzuca się w całości.
Jeżeli odrzucenie kosztów nie prowadzi do odzyskania kwot nienależnych (zob. art. 28),
państwo członkowskie powiadamia oficjalnie beneficjenta o odrzuceniu kosztów, wysokości
odrzuconych kwot i powodach ich odrzucenia (w stosownych przypadkach powiadomieniu
temu towarzyszy powiadomienie o kwotach należnych, zob. art. 16.5). Beneficjent może –
w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia – oficjalnie zgłosić państwu
członkowskiemu sprzeciw wobec odrzucenia, podając przy tym uzasadnienie.
Jeżeli odrzucenie kosztów prowadzi do odzyskania kwot nienależnych, państwo
członkowskie po przeprowadzeniu postępowania kontradyktoryjnego przesyła pismo
wstępne, o którym mowa w art. 28.
26.3

Skutki

Jeżeli państwo członkowskie odrzuca koszty w chwili dokonywania [OPCJA w przypadku
działań obejmujących kilka okresów sprawozdawczych i płatności okresowe: płatności
okresowej lub] płatności salda końcowego, odlicza je ono od łącznych kosztów
kwalifikowalnych działania zadeklarowanych w [okresowym sprawozdaniu finansowym lub]
końcowym zbiorczym sprawozdaniu finansowym (zob. art. 15.3 i 15.4). Następnie oblicza
ono kwotę [płatności okresowej lub] płatności salda końcowego zgodnie z art. 16.3 lub 16.4.
[OPCJA w przypadku działań obejmujących kilka okresów sprawozdawczych i płatności
okresowe: Jeśli państwo członkowskie – po dokonaniu płatności okresowej, ale przed
dokonaniem płatności salda końcowego – odrzuca koszty zadeklarowane w okresowym
sprawozdaniu finansowym, odlicza je ono od łącznych kosztów kwalifikowalnych działania
zadeklarowanych w następnym okresowym sprawozdaniu finansowym lub w końcowym
zbiorczym sprawozdaniu finansowym. Następnie oblicza ono kwotę płatności okresowej lub
płatności salda końcowego zgodnie z art. 16.3 lub 16.4.]
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Jeśli państwo członkowskie odrzuca koszty po dokonaniu płatności salda końcowego,
odlicza ono kwotę odrzuconych kosztów od łącznych kosztów kwalifikowalnych
zadeklarowanych w końcowym zbiorczym sprawozdaniu finansowym. Następnie oblicza ono
skorygowaną ostateczną kwotę dotacji zgodnie z art. 5.4.
ARTYKUŁ 27 – ZMNIEJSZENIE DOTACJI
27.1

Warunki

Państwo członkowskie może – w momencie dokonywania płatności salda końcowego lub
w terminie późniejszym – zmniejszyć maksymalną kwotę dotacji (zob. art. 5.1), jeżeli
beneficjent (lub osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania go lub podejmowania
decyzji w jego imieniu) dopuścił się poważnych błędów, nieprawidłowości bądź nadużyć
finansowych lub poważnego naruszenia obowiązków w ramach wykonywania umowy lub
w trakcie postępowania o przyznanie dotacji (obejmującego nieprawidłową realizację
działania, przedkładanie fałszywych informacji, nieprzedstawianie wymaganych informacji,
naruszenie zasad etycznych).
27.2

Kwota do zmniejszenia – Obliczanie – Procedura

Kwota dotacji zostaje zmniejszona proporcjonalnie do wagi błędów, nieprawidłowości,
nadużyć finansowych lub naruszenia obowiązków.
Przed zmniejszeniem kwoty dotacji państwo członkowskie oficjalnie powiadamia o tym
beneficjenta za pomocą „pisma wstępnego”, w którym:
-

informuje go o zamiarze i przyczynach zmniejszenia dotacji, a także o kwocie, o jaką
dotacja ma być zmniejszona, oraz

-

wzywa go do przedstawienia uwag w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia.

Jeśli państwo członkowskie nie otrzyma żadnych uwag lub pomimo otrzymanych uwag
podejmie decyzję o dokonaniu zmniejszenia, oficjalnie przekazuje potwierdzenie
zmniejszenia dotacji (w stosownych przypadkach razem z powiadomieniem o kwotach
należnych, zob. art. 16).
27.3

Skutki

Jeśli państwo członkowskie zmniejsza dotację w momencie dokonywania płatności salda
końcowego, oblicza ono zmniejszoną kwotę dotacji na działanie, a następnie ustala kwotę
należną jako płatność salda końcowego (zob. art. 5.3.4 i 16.4).
Jeśli państwo członkowskie zmniejsza dotację po dokonaniu płatności salda końcowego,
oblicza ono skorygowaną ostateczną kwotę dotacji przysługującą zainteresowanemu
beneficjentowi (zob. art. 5.4). Jeżeli skorygowana ostateczna kwota dotacji jest niższa niż
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ostateczna kwota dotacji (zob. art. 5.3), państwo członkowskie odzyskuje różnicę (zob.
art. 28).
ARTYKUŁ 28 – ODZYSKANIE KWOT NIENALEŻNYCH
28.1

Kwota podlegająca odzyskaniu – Obliczanie – Procedura

W momencie dokonywania płatności salda końcowego lub w terminie późniejszym
państwo członkowskie występuje o zwrot wszelkich kwot, które zostały wypłacone, lecz nie
są kwotami należnymi w świetle umowy.
28.1.1 Odzyskiwanie nienależnej kwoty w momencie dokonywania płatności salda
końcowego
Jeśli płatność salda końcowego przyjmuje postać wezwania do zwrotu kwoty nienależnej
(zob. art. 16.4), państwo członkowskie powiadamia o tym oficjalnie beneficjenta za pomocą
„pisma wstępnego”, w którym:
-

informuje go o zamiarze i przyczynach odzyskania kwoty nienależnej, a także
o kwocie należnej jako saldo,

-

wzywa go do przedstawienia uwag w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia.

Jeśli państwo członkowskie nie otrzyma żadnych uwag lub pomimo otrzymanych uwag
podejmie decyzję o odzyskaniu nienależnie wypłaconej kwoty, potwierdza ono wysokość
kwoty podlegającej odzyskaniu i oficjalnie przekazuje beneficjentowi notę debetową wraz
z warunkami i terminem płatności (czemu towarzyszy powiadomienie o kwotach należnych,
zob. art. 16.5).
Jeżeli w terminie określonym w nocie debetowej nie dokonano płatności, państwo
członkowskie odzyskuje kwotę, na którą opiewa nota:
a) w drodze jej potrącenia – bez konieczności uzyskania zgody beneficjenta –
z jakiejkolwiek kwoty należnej beneficjentowi przez Komisję z budżetu UE;
b) w drodze wykorzystania zabezpieczenia finansowego (zob. art. 16.2);
c) w drodze wystąpienia z powództwem (zob. art. 41).
Jeżeli w terminie określonym w nocie debetowej nie dokonano płatności, do kwoty
podlegającej odzyskaniu (zob. powyżej) dolicza się odsetki za opóźnienie w płatnościach
naliczane począwszy od dnia następującego po terminie płatności określonym w nocie
debetowej do dnia (włącznie), w którym państwo członkowskie otrzymało płatność całej
kwoty.
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Odsetki za opóźnienia w płatnościach oznaczają stopę stosowaną przez Europejski Bank
Centralny (EBC) w odniesieniu do jego głównych operacji refinansowania w euro („stopa
referencyjna”), powiększoną o trzy i pół punktu procentowego, opublikowaną w serii C
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, obowiązującą w pierwszym dniu miesiąca,
w którym upływa termin płatności.
Częściowe płatności pokrywają w pierwszej kolejności wydatki, opłaty i odsetki za
opóźnienie w płatnościach, a dopiero w drugiej kolejności kwotę główną.
Opłaty bankowe związane z odzyskaniem kwoty roszczenia ponosi beneficjent, chyba że
zastosowanie mają przepisy dyrektywy 2007/64/WE.
28.1.2 Odzyskiwanie nienależnej kwoty po dokonaniu płatności salda końcowego
Jeżeli – po dokonaniu płatności salda końcowego – państwo członkowskie skorygowało
ostateczną kwotę dotacji na realizację działania (zob. art. 5.4), w wyniku odrzucenia kosztów
lub zmniejszenia dotacji, a skorygowana ostateczna kwota dotacji jest niższa niż ostateczna
kwota dotacji (zob. art. 5.3), państwo członkowskie występuje o zwrot różnicy do
beneficjenta.
Państwo członkowskie oficjalnie przekazuje beneficjentowi powiadomienie w formie pisma
wstępnego, w którym:
-

informuje go o zamiarze i przyczynach odzyskania kwoty nienależnej, wysokości tej
kwoty, oraz

-

wzywa go do przedstawienia uwag w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia.

Jeśli państwo członkowskie nie otrzyma żadnych uwag lub pomimo otrzymanych uwag
podejmie decyzję o odzyskaniu nienależnie wypłaconej kwoty, potwierdza ono wysokość
kwoty podlegającej odzyskaniu i oficjalnie przekazuje beneficjentowi notę debetową.
W nocie tej określa się również warunki i termin płatności.
Jeżeli w terminie określonym w nocie debetowej nie dokonano płatności, państwo
członkowskie odzyskuje kwotę, na którą opiewa nota:
a) w drodze jej potrącenia – bez konieczności uzyskania zgody beneficjenta –
z jakiejkolwiek kwoty należnej beneficjentowi przez Komisję z budżetu UE;
b) w drodze wystąpienia z powództwem (zob. art. 41).
Jeżeli w terminie określonym w nocie debetowej nie dokonano płatności, do kwoty
podlegającej odzyskaniu (zob. powyżej) dolicza się odsetki za opóźnienie w płatnościach
w wysokości określonej w art. 28.1.1, naliczane począwszy od dnia następującego po
terminie płatności określonym w nocie debetowej do dnia (włącznie), w którym państwo
członkowskie otrzymało płatność całej kwoty.
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Częściowe płatności pokrywają w pierwszej kolejności wydatki, opłaty i odsetki za
opóźnienie w płatnościach, a dopiero w drugiej kolejności kwotę główną.
Opłaty bankowe związane z odzyskaniem kwoty roszczenia ponosi beneficjent, chyba że
zastosowanie mają przepisy dyrektywy 2007/64/WE.
ARTYKUŁ 29 – KARY ADMINISTRACYJNE
29.1

Warunki

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1829 państwa
członkowskie nakładają kary administracyjne, jeżeli beneficjent:
a) dopuścił się nieprawidłowości lub
b) został uznany za winnego poważnego naruszenia swoich obowiązków w procedurze
wyboru dotyczącej działania lub przy realizacji działania na podstawie umowy.
Beneficjent jest odpowiedzialny za zapłacenie nałożonych na niego kar.
29.2

Czas trwania – Wysokość kary – Obliczanie

W przypadku nieprawidłowości beneficjent zwraca dwukrotność różnicy między kwotą
początkowo wypłaconą lub wnioskowaną a kwotą rzeczywiście należną.
W przypadku poważnego uchybienia, w szczególności ponownego wystąpienia
nieprawidłowości, o których mowa w art. 29.1 lit. a), lub jeżeli beneficjent został uznany za
winnego poważnego naruszenia swoich obowiązków w procedurze wyboru dotyczącej
działania lub przy realizacji działania na podstawie umowy, o czym mowa w art. 29.1 lit. b),
beneficjent zostanie wykluczony z prawa uczestnictwa w danych środkach informacyjnych
i promocyjnych na okres trzech lat od dnia stwierdzenia naruszenia.
29.3

Procedura

Przed nałożeniem kary państwo członkowskie oficjalnie powiadamia zainteresowanego
beneficjenta, a w przedmiotowym powiadomieniu:
-

informuje go o zamiarze i przyczynach nałożenia kary, a także o czasie jej trwania lub
jej wysokości, oraz

-

wzywa go do przedstawienia uwag w terminie 30 dni.

Jeśli państwo członkowskie nie otrzyma żadnych uwag lub podejmie decyzję o nałożeniu
kary pomimo otrzymanych uwag, oficjalnie przekazuje beneficjentowi potwierdzenie
nałożenia kary oraz – w przypadku kar finansowych – odlicza kwotę kary od kwoty płatności
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salda końcowego lub przekazuje oficjalnie beneficjentowi notę debetową, określając kwotę
podlegającą zwrotowi oraz warunki i termin płatności.
Jeżeli w terminie określonym w nocie debetowej nie dokonano płatności, państwo
członkowskie może odzyskać kwotę, na którą opiewa nota:
a)
w drodze jej potrącenia – bez konieczności uzyskania zgody beneficjenta –
z jakiejkolwiek kwoty należnej beneficjentowi przez Komisję z budżetu UE;
b)

w drodze wystąpienia z powództwem (zob. art. 41).

Jeżeli w terminie określonym w nocie debetowej nie dokonano płatności, do kwoty
podlegającej odzyskaniu (zob. powyżej), dolicza się odsetki za opóźnienia w płatnościach
w wysokości określonej w art. 28.1.1, naliczane począwszy od dnia następującego po
terminie płatności określonym w nocie debetowej do dnia (włącznie), w którym państwo
członkowskie otrzymało płatność całej kwoty.
Częściowe płatności pokrywają w pierwszej kolejności wydatki, opłaty i odsetki za
opóźnienie w płatnościach, a dopiero w drugiej kolejności kwotę główną.
Opłaty bankowe związane z odzyskaniem kwoty roszczenia ponosi beneficjent, chyba że
zastosowanie mają przepisy dyrektywy 2007/64/WE.
SEKCJA 2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
ARTYKUŁ 30 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
30.1

Odpowiedzialność państwa członkowskiego oraz Komisji

Ani państwo członkowskie ani Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody
wyrządzone beneficjentowi lub osobom trzecim w następstwie wykonania umowy, w tym
wynikłe z poważnego zaniedbania.
Ani państwo członkowskie ani Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody
spowodowane przez beneficjenta lub którąkolwiek z osób trzecich zaangażowanych
w działanie, powstałe w następstwie wykonania umowy.
30.2

Odpowiedzialność beneficjenta

30.2.1 Warunki
Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej (zob. art. 35), beneficjent musi
zrekompensować państwu członkowskiemu wszelkie szkody poniesione przez nie w wyniku
realizacji działania lub w związku z tym, że działanie nie było realizowane w pełnej
zgodności z umową.
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Beneficjent jest odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania, którego dotyczy roszczenie
skierowane pod jego adresem.
30.2.2 Kwota odszkodowania – Obliczanie
Kwota roszczenia odszkodowawczego, z którym państwo członkowskie może wystąpić do
beneficjenta, odpowiada szkodzie przez niego spowodowanej.
30.2.3 Procedura
Przed wystąpieniem z roszczeniem odszkodowawczym państwo członkowskie oficjalnie
powiadamia beneficjenta:
-

informując go o zamiarze i przyczynach wystąpienia
odszkodowawczym, a także o kwocie roszczenia, oraz

-

wzywając go do przedstawienia uwag w terminie 30 dni.

z roszczeniem

Jeżeli państwo członkowskie nie otrzyma żadnych uwag lub pomimo otrzymanych uwag
podejmie decyzję o wystąpieniu z roszczeniem odszkodowawczym, przekazuje oficjalnie
potwierdzenie wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym oraz notę debetową,
określając kwotę podlegającą zwrotowi oraz warunki i termin płatności.
Jeżeli w terminie określonym w nocie debetowej nie dokonano płatności, państwo
członkowskie może odzyskać kwotę, na którą opiewa nota:
a) w drodze jej potrącenia – bez konieczności uzyskania zgody beneficjenta –
z jakiejkolwiek kwoty należnej beneficjentowi przez Komisję z budżetu UE;
b) w drodze wystąpienia z powództwem (zob. art. 41).
Jeżeli w terminie określonym w nocie debetowej nie dokonano płatności, do kwoty
podlegającej odzyskaniu (zob. powyżej), dolicza się odsetki za opóźnienia w płatnościach
w wysokości określonej w art. 28.1.1, naliczane począwszy od dnia następującego po
terminie płatności określonym w nocie debetowej do dnia (włącznie), w którym państwo
członkowskie otrzymało płatność całej kwoty.
Częściowe płatności pokrywają w pierwszej kolejności wydatki, opłaty i odsetki za
opóźnienie w płatnościach, a dopiero w drugiej kolejności kwotę główną.
Opłaty bankowe związane z odzyskaniem kwoty roszczenia ponosi beneficjent, chyba że
zastosowanie mają przepisy dyrektywy 2007/64/WE.
SEKCJA 3 ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE
ARTYKUŁ 31 – ZAWIESZENIE TERMINU PŁATNOŚCI
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31.1

Warunki

Państwo członkowskie może – w dowolnym momencie – zawiesić termin płatności (zob.
art. 16.2–16.4), jeżeli wniosek o płatność (zob. art. 15) nie może zostać zatwierdzony
w związku z tym, iż:
a) jest on niezgodny z postanowieniami umowy (zob. art. 15);
b) nie przedłożono raportów merytorycznych ani finansowych bądź są one niekompletne
lub niezbędne są dodatkowe informacje; lub
c) istnieją wątpliwości co do kwalifikowalności kosztów zadeklarowanych
w sprawozdaniu(-ach) finansowym(-ych) i konieczne są dodatkowe kontrole, audyty
lub dochodzenia.
31.2

Procedura

Państwo członkowskie
uzasadnienie.

oficjalnie

powiadamia

beneficjenta

o zawieszeniu,

podając

Zawieszenie staje się skuteczne w dniu przesłania powiadomienia przez państwo
członkowskie (zob. art. 36).
Jeżeli warunki uzasadniające zawieszenie terminu płatności nie są już spełnione, zawieszenie
zostaje zniesione i bieg terminu płatności zostaje wznowiony.
Jeżeli zawieszenie trwa dłużej niż dwa miesiące, beneficjent może zwrócić się do państwa
członkowskiego z zapytaniem, czy zawieszenie będzie kontynuowane.
Jeżeli termin płatności został zawieszony z powodu braku zgodności raportów
merytorycznych lub finansowych z odpowiednimi wymogami (zob. art. 15) i nie przedłożono
skorygowanych raportów ani sprawozdań lub przedłożone skorygowane raporty bądź
sprawozdania także zostały odrzucone, państwo członkowskie może również rozwiązać
umowę (zob. art. 34.3.1 lit. i)).
ARTYKUŁ 32 – ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI
32.1

Warunki

Państwo członkowskie może – w dowolnym momencie – zawiesić, w całości lub w części,
płatność zaliczkową [OPCJA w przypadku działań obejmujących kilka okresów
sprawozdawczych i płatności okresowe: i płatności okresowe] lub płatność salda końcowego,
jeżeli beneficjent (lub osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania go lub podejmowania
decyzji w jego imieniu) dopuścił się lub podejrzewa się go o dopuszczenie się poważnych
błędów, nieprawidłowości bądź nadużyć finansowych lub poważnego naruszenia
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obowiązków w ramach wykonywania umowy lub w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia (obejmującego nieprawidłową realizację działania, przedkładanie fałszywych
informacji, nieprzedstawianie wymaganych informacji, naruszenie zasad etycznych).
Jeżeli zawieszenie dotyczy płatności salda końcowego, płatność (lub odzyskanie) kwot
nienależnych w odpowiedniej wysokości – po zniesieniu zawieszenia – uznaje się za płatność
salda końcowego na zakończenie działania.
32.2

Procedura

Przed zawieszeniem płatności państwo członkowskie przekazuje beneficjentowi oficjalne
powiadomienie:
-

informując go o zamiarze i przyczynach zawieszenia płatności; oraz

-

wzywając go do przedstawienia uwag w terminie 30 dni od otrzymania
powiadomienia.

Jeżeli państwo członkowskie nie otrzyma żadnych uwag lub mimo otrzymanych uwag
podejmie decyzję o kontynuowaniu procedury, oficjalnie przekazuje potwierdzenie
zawieszenia. W innych przypadkach oficjalnie powiadamia, że procedura zawieszenia
płatności nie będzie kontynuowana.
Zawieszenie staje się skuteczne w dniu przesłania potwierdzenia przez państwo
członkowskie.
Jeżeli spełnione są warunki wznowienia płatności, zawieszenie zostaje zniesione. Państwo
członkowskie oficjalnie powiadamia beneficjenta.
[OPCJA w przypadku działań obejmujących kilka okresów sprawozdawczych i płatności
okresowe: W okresie obowiązywania zawieszenia raport(-y) okresowy(-e) za wszystkie okresy
sprawozdawcze z wyjątkiem ostatniego (zob. art. 15.3) nie mogą zawierać sprawozdania
finansowego beneficjenta. Beneficjent musi włączyć je do kolejnego raportu okresowego
przedkładanego po zniesieniu zawieszenia lub – jeżeli zawieszenia nie zniesiono przed
zakończeniem działania – do ostatniego raportu okresowego.]
Beneficjent może zawiesić realizację działania (zob. art. 33.1) lub rozwiązać umowę (zob.
art. 34.1 i 34.2).
ARTYKUŁ 33 – ZAWIESZENIE REALIZACJI DZIAŁANIA
33.1

Zawieszenie realizacji działania następujące z inicjatywy beneficjenta

33.1.1 Warunki
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Beneficjent może zawiesić realizację działania lub dowolnej jego części, jeżeli wyjątkowe
okoliczności – w szczególności siła wyższa (zob. art. 35) – sprawiają, że realizacja działania
jest niemożliwa lub nadmiernie trudna.
33.1.2 Procedura
Beneficjent musi niezwłocznie oficjalnie powiadomić państwo członkowskie o zawieszeniu
realizacji działania (zob. art. 36), podając:
-

uzasadnienie oraz

-

przewidywaną datę wznowienia realizacji działania.

Zawieszenie staje się skuteczne w dniu otrzymania powiadomienia przez państwo
członkowskie.
Z chwilą gdy okoliczności umożliwiają wznowienie realizacji działania, beneficjent musi
niezwłocznie oficjalnie powiadomić państwo członkowskie i zwrócić się o zmianę umowy
w celu określenia daty, z którą ma nastąpić wznowienie działania, przedłużenia okresu
realizacji działania oraz dokonania innych zmian niezbędnych dla dostosowania działania do
nowej sytuacji (zob. art. 39) – chyba że umowa została rozwiązana (zob. art. 34).
Zawieszenie zostaje zniesione ze skutkiem od daty wznowienia realizacji działania
określonej w zmianie umowy. Data ta może być wcześniejsza niż data wejścia w życie
zmiany.
Koszty poniesione w okresie zawieszenia realizacji działania nie stanowią kosztów
kwalifikowalnych (zob. art. 6).
33.2

Zawieszenie
realizacji
członkowskiego

działania

następujące

z inicjatywy

państwa

33.2.1 Warunki
Państwo członkowskie może zawiesić realizację działania lub dowolnej jego części, jeżeli
beneficjent (lub osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania go lub podejmowania
decyzji w jego imieniu) dopuścił się lub podejrzewa się go o dopuszczenie się poważnych
błędów, nieprawidłowości bądź nadużyć finansowych lub poważnego naruszenia
obowiązków w ramach wykonywania umowy lub w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia (obejmującego nieprawidłową realizację działania, przedkładanie fałszywych
informacji, nieprzedstawianie wymaganych informacji, naruszenie zasad etycznych).
33.2.2 Procedura
Przed zawieszeniem realizacji działania państwo członkowskie przekazuje beneficjentowi
oficjalne powiadomienie:
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-

informując go o zamiarze i przyczynach zawieszenia realizacji działania oraz

-

wzywając go do przedstawienia uwag w terminie 30 dni od otrzymania
powiadomienia.

Jeżeli państwo członkowskie nie otrzyma żadnych uwag lub mimo otrzymanych uwag
podejmie decyzję o kontynuowaniu procedury, oficjalnie przekazuje potwierdzenie
zawieszenia. W innych przypadkach oficjalnie powiadamia, że procedura nie będzie
kontynuowana.
Zawieszenie staje się skuteczne piątego dnia po otrzymaniu potwierdzenia przez
beneficjenta (lub w późniejszej dacie określonej w potwierdzeniu).
Zawieszenie zostaje zniesione, jeżeli spełnione są warunki wznowienia realizacji działania.
Beneficjent zostaje oficjalnie powiadomiony o zniesieniu zawieszenia, a umowa zostaje
zmieniona w celu określenia daty, z którą ma nastąpić wznowienie działania, przedłużenia
okresu realizacji działania oraz dokonania innych zmian niezbędnych dla dostosowania
działania do nowej sytuacji (zob. art. 39) – chyba że umowa została już rozwiązana (zob.
art. 34).
Zawieszenie zostaje zniesione ze skutkiem od daty wznowienia realizacji działania określonej
w zmianie umowy. Data ta może być wcześniejsza niż data wejścia w życie zmiany.
Koszty poniesione w okresie zawieszenia realizacji działania nie stanowią kosztów
kwalifikowalnych (zob. art. 6).
Beneficjentowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze w związku z zawieszeniem
realizacji działania przez państwo członkowskie (zob. art. 30).
Zawieszenie realizacji działania nie narusza prawa państwa członkowskiego do rozwiązania
umowy (zob. art. 34), zmniejszenia dotacji lub odzyskania kwot nienależnie wypłaconych
(zob. art. 27 i 28).
ARTYKUŁ 34 – ROZWIĄZANIE UMOWY
34.1

Rozwiązanie umowy następujące z inicjatywy beneficjenta

34.1.1 Warunki i procedura
Beneficjent może rozwiązać umowę.
Beneficjent musi oficjalnie powiadomić państwo członkowskie o rozwiązaniu umowy (zob.
art. 36), podając:
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-

uzasadnienie oraz

-

datę, z którą rozwiązanie umowy staje się skuteczne. Ta data musi być późniejsza od
daty powiadomienia.

W przypadku braku uzasadnienia lub jeżeli państwo członkowskie uważa, że przedstawione
uzasadnienie jest niewystarczające do rozwiązania umowy, uznaje się, że umowa została
„rozwiązana w sposób nieprawidłowy”.
Rozwiązanie umowy staje się skuteczne w dniu określonym w powiadomieniu.
34.1.2 Skutki
Beneficjent musi – w terminie 90 dni od dnia, w którym rozwiązanie umowy staje się
skuteczne, przekazać [OPCJA w przypadku działań obejmujących kilka okresów
sprawozdawczych i płatności okresowe: raport okresowy (za bieżący okres sprawozdawczy
do dnia rozwiązania umowy, zob. art. 15.3) oraz] raport końcowy (zob. art. 15.4).
Jeżeli państwo członkowskie nie otrzyma raportu(-ów) w terminie (zob. powyżej), [OPCJA 1
w przypadku działań obejmujących jeden okres sprawozdawczy i przy braku płatności
okresowych: koszty nie zostaną uwzględnione] [OPCJA 2 w przypadku działań
obejmujących kilka okresów sprawozdawczych i płatności okresowe uwzględnia się jedynie
koszty wskazane w zatwierdzonym raporcie okresowym].
Państwo członkowskie oblicza ostateczną kwotę dotacji (zob. art. 5.3) oraz saldo końcowe
(zob. art. 16.4) na podstawie przedłożonego(-ych) raportu(-ów). Jedynie koszty poniesione do
dnia rozwiązania umowy stanowią koszty kwalifikowalne (zob. art. 6). Koszty dotyczące
zamówień, których wykonanie przypada po rozwiązaniu umowy, nie stanowią kosztów
kwalifikowalnych.
Nieprawidłowe rozwiązanie umowy może prowadzić do zmniejszenia dotacji (zob. art. 27).
Po rozwiązaniu umowy obowiązki beneficjenta (w szczególności wynikające z postanowień
art. 15, 17 i 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 i 28) mają w dalszym ciągu zastosowanie.
34.2

Zakończenie uczestnictwa co najmniej jednego beneficjenta z inicjatywy
beneficjentów

Nie dotyczy.
34.3

Rozwiązanie umowy następujące z inicjatywy państwa członkowskiego

34.3.1 Warunki
Państwo członkowskie może rozwiązać umowę, jeżeli:
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a) nie dotyczy;
b) zmiana sytuacji beneficjenta pod względem prawnym, finansowym, technicznym,
organizacyjnym lub w zakresie praw własności może mieć istotny negatywny wpływ
na realizację działania bądź istotnie opóźniać realizację działania lub podważać
zasadność decyzji o udzieleniu dotacji;
c) nie dotyczy;
d) realizacja działania jest niemożliwa w związku z działaniem siły wyższej (zob.
art. 35) lub została zawieszona przez beneficjenta (zob. art. 33.1); oraz:
(i)

wznowienie realizacji działania jest niemożliwe, albo

(ii)

zmiany wymagane w umowie podważałyby zasadność decyzji o udzieleniu
dotacji lub naruszały zasadę równego traktowania wnioskodawców;

e) beneficjent ogłosił upadłość lub znajduje się w stanie likwidacji, znajduje się pod
zarządem sądowym, zawarł ugodę z wierzycielami, zawiesił działalność gospodarczą
lub jest przedmiotem innego podobnego postępowania lub innej podobnej procedury
przewidzianej w przepisach krajowych;
f) beneficjent (lub osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania go lub podejmowania
decyzji w jego imieniu) dopuścił się uchybienia zawodowego dowiedzionego za
pomocą wszelkich właściwych środków;
g) beneficjent nie przestrzega obowiązujących przepisów krajowych w zakresie
opodatkowania i zabezpieczenia społecznego;
h) beneficjent (lub osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania go lub podejmowania
decyzji w jego imieniu) dopuścił się nadużycia finansowego, korupcji, udziału
w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy lub jakiegokolwiek innego
działania niezgodnego z prawem;
i) beneficjent (lub osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania go lub podejmowania
decyzji w jego imieniu) dopuścił się:
(i)

istotnych błędów, nieprawidłowości bądź nadużyć finansowych; lub

(ii)

poważnego naruszenia obowiązków w ramach wykonywania umowy lub
w trakcie procedury przyznania dotacji (obejmującego nieprawidłową
realizację
działania,
przedkładanie
fałszywych
informacji,
nieprzedstawianie wymaganych informacji, naruszenie zasad etycznych);

j) nie dotyczy;
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k) nie dotyczy.
34.3.2 Procedura
Przed rozwiązaniem umowy państwo członkowskie oficjalnie powiadamia beneficjenta:
-

informując go o zamiarze
uczestnictwa; oraz

i przyczynach

rozwiązania

umowy/zakończenia

- wzywając go do przedstawienia uwag oraz – w przypadku lit. i) ppkt (ii) powyżej –
do poinformowania państwa członkowskiego o środkach zastosowanych w celu
wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy, w terminie 30 dni od
otrzymania powiadomienia.
Jeżeli państwo członkowskie nie otrzyma żadnych uwag lub pomimo otrzymanych uwag
podejmie decyzję o kontynuowaniu procedury, oficjalnie przekazuje beneficjentowi
potwierdzenie rozwiązania umowy lub zakończenia uczestnictwa oraz datę, w której staje się
ono skuteczne. W innych przypadkach oficjalnie powiadamia, że procedura nie będzie
kontynuowana.
Rozwiązanie umowy/zakończenie uczestnictwa staje się skuteczne:
-

w przypadkach, o których mowa w lit. b), e), g) oraz lit. i) ppkt (ii) powyżej: w dniu
określonym w przekazanym potwierdzeniu (zob. powyżej);

-

w przypadkach, o których mowa w lit. d), f), h) oraz lit. i) ppkt (i) powyżej: w dniu
następującym po dniu otrzymania potwierdzenia przez beneficjenta.

34.3.3 Skutki
Beneficjent musi – w terminie 90 dni od dnia, w którym rozwiązanie umowy staje się
skuteczne, przekazać [OPCJA w przypadku działań obejmujących kilka okresów
sprawozdawczych i płatności okresowe: raport okresowy (za ostatni bieżący okres
sprawozdawczy do dnia rozwiązania umowy, zob. art. 15.3) oraz] raport końcowy (zob.
art. 15.4).
Jeżeli umowa zostaje rozwiązana w związku z niedopełnieniem obowiązku przedłożenia
raportu(-ów) (zob. art. 15.8 i 34.3.1 lit. i)), beneficjent nie może przedkładać jakichkolwiek
raportów po rozwiązaniu umowy.
Jeżeli państwo członkowskie nie otrzyma raportu(-ów) w terminie (zob. powyżej), [OPCJA 1
w przypadku działań obejmujących jeden okres sprawozdawczy i przy braku płatności
okresowych: koszty nie zostaną uwzględnione] [OPCJA 2 w przypadku działań
obejmujących kilka okresów sprawozdawczych i płatności okresowe uwzględnia się jedynie
koszty wskazane w zatwierdzonym raporcie okresowym].
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Państwo członkowskie oblicza ostateczną kwotę dotacji (zob. art. 5.3) oraz saldo końcowe
(zob. art. 16.4) na podstawie przedłożonego(-ych) raportu(-ów). Jedynie koszty poniesione do
dnia, w którym rozwiązanie umowy staje się skuteczne, stanowią koszty kwalifikowalne
(zob. art. 6). Koszty dotyczące zamówień, których wykonanie przypada po rozwiązaniu
umowy, nie stanowią kosztów kwalifikowalnych.
Nie narusza to prawa państwa członkowskiego do zmniejszenia dotacji (zob. art. 27) lub do
nałożenia kar administracyjnych (art. 29).
Beneficjentowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze w związku z rozwiązaniem
umowy przez państwo członkowskie (zob. art. 30).
Po rozwiązaniu umowy obowiązki beneficjenta (w szczególności wynikające z postanowień
art. 15, 17 i 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 i 28) mają w dalszym ciągu zastosowanie.
SEKCJA 4 SIŁA WYŻSZA
ARTYKUŁ 35 – SIŁA WYŻSZA
„Siła wyższa” oznacza każdą sytuację lub każde zdarzenie, które:
-

uniemożliwia którejkolwiek ze stron wypełnienie jej obowiązków wynikających
z umowy,

-

stanowi nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację pozostającą poza kontrolą stron,

-

nie wynika z błędu lub zaniedbania z ich strony (lub ze strony osób trzecich
zaangażowanych w działanie), oraz

-

okazuje się nieuniknione mimo zachowania wszelkiej należytej staranności.

Za siłę wyższą nie uznaje się:
-

przypadków niewykonania usługi, usterek urządzeń i wad materiałów lub opóźnień
w ich dostawie (o ile nie stanowią bezpośredniego następstwa działania siły wyższej),

-

sporów pracowniczych lub strajków, ani

-

problemów finansowych.

O każdej sytuacji stanowiącej działanie siły wyższej należy niezwłocznie oficjalnie
powiadomić drugą stronę, informując o jej charakterze, prawdopodobnym czasie trwania
i przewidywalnych skutkach.
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Strony muszą niezwłocznie poczynić wszelkie niezbędne kroki w celu ograniczenia szkód
wynikających z działania siły wyższej i podjąć wszelkie możliwe starania o jak najszybsze
wznowienie realizacji działania.
Żadna ze stron nie może zostać uznana za niewywiązującą się ze swoich obowiązków
wynikających z umowy, jeżeli ich wypełnienie uniemożliwiła jej siła wyższa.
ROZDZIAŁ 7

PRZEPISY KOŃCOWE

ARTYKUŁ 36 – KOMUNIKACJA MIĘDZY STRONAMI
Forma i środki komunikacji

36.1

Komunikaty przekazywane w ramach wykonania umowy (informacje, wnioski, przedkładane
dokumenty, „oficjalne powiadomienia” itp.) muszą:
-

mieć formę pisemną,

-

być opatrzone numerem umowy oraz

-

być przesłane przy zastosowaniu formularzy i wzorów, jeżeli takie dostarczono.

Strony powinny korzystać z komunikacji drogą elektroniczną z wyjątkiem oficjalnych
powiadomień.
Oficjalne powiadomienia muszą być przekazywane listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru („oficjalne powiadomienie na piśmie”).
36.2

Data komunikatu

Uznaje się, że komunikat został wydany w chwili, w której jest przesyłany przez stronę
będącą jego nadawcą (tj. w dniu i godzinie, w których jest przesyłany).
Oficjalne powiadomienie na piśmie przesłane listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru uznaje się za dokonane:
-

w dniu doręczenia zarejestrowanym przez pocztę, albo

-

w wyznaczonym terminie odbioru w urzędzie pocztowym.

36.3

Adresy na potrzeby komunikacji

Oficjalne powiadomienia na piśmie kierowane do państwa członkowskiego muszą być
przesyłane na następujący adres:
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Państwo członkowskie
[uzupełnić] Organ
Adres
E-mail: [uzupełnić]
Oficjalne powiadomienia na piśmie kierowane do beneficjenta muszą być przesyłane na ich
oficjalny adres dostępny w rejestrze beneficjentów na portalu dla uczestników.
ARTYKUŁ 37 – WYKŁADNIA UMOWY
37.1

Pierwszeństwo postanowień zawartych
postanowieniami zawartymi w załącznikach

w warunkach

umowy

przed

Postanowienia niniejszych warunków umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami
zawartymi w załącznikach do niej.
Załącznik 2 ma pierwszeństwo przed załącznikiem 1.
37.2

Przywileje i immunitety

Nie dotyczy.
ARTYKUŁ 38 – OBLICZANIE OKRESÓW, DAT I TERMINÓW
Zgodnie z rozporządzeniem (EWG, Euratom) nr 1182/7126 okresy wyrażone w dniach,
miesiącach lub latach nalicza się od chwili zaistnienia wydarzenia rozpoczynającego bieg
terminu.
Do takich okresów nie zalicza się dnia, w którym miało miejsce to wydarzenie.
ARTYKUŁ 39 – ZMIANY UMOWY
39.1

Warunki

Umowa może zostać zmieniona, chyba że pociąga to za sobą zmiany w umowie, które
prowadziłyby do podważenia zasadności decyzji o udzieleniu dotacji lub naruszenia zasady
równego traktowania wnioskodawców.
Wniosek o zmianę umowy może złożyć każda ze stron.
39.2

26

Procedura

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające
zastosowanie do okresów, dat i terminów (Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1).
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Strona wnioskująca o zmianę musi złożyć wniosek o zmianę umowy (zob. art. 36).
Wniosek o zmianę umowy musi zawierać:
-

uzasadnienie oraz

-

odpowiednie dokumenty uzupełniające.

Państwo członkowskie może zażądać dodatkowych informacji.
Jeżeli strona będąca odbiorcą wniosku wyraża zgodę na zmianę, musi podpisać zmianę
w terminie 45 dni od otrzymania powiadomienia (lub ewentualnych dodatkowych informacji,
których zażądało państwo członkowskie). Jeżeli strona będąca odbiorcą wniosku nie wyraża
zgody na zmianę, musi w tym samym terminie oficjalnie powiadomić o braku zgody. Termin
ten może zostać przedłużony, jeżeli jest to konieczne do oceny wniosku. Jeżeli
w wyznaczonym terminie nie otrzymano żadnego powiadomienia, wniosek uznaje się za
odrzucony.
Zmiana wchodzi w życie w dniu podpisania przez stronę będącą odbiorcą wniosku.
Zmiana staje się skuteczna w dniu uzgodnionym przez strony lub, w przypadku braku
takiego uzgodnienia, w dniu, w którym zmiana wchodzi w życie.
ARTYKUŁ 40 – PRZYSTĄPIENIE DO UMOWY
Nie dotyczy.
ARTYKUŁ 41 – PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
41.1

Prawo właściwe

Niniejsza umowa podlega obowiązującym przepisom
uzupełnionym przepisami prawa państwa członkowskiego.
41.2

unijnym,

w razie

potrzeby

Rozstrzyganie sporów

Jeżeli spór dotyczący wykładni, stosowania lub ważności umowy nie może zostać
rozstrzygnięty polubownie, wyłączną właściwość posiadają odpowiednie państwa
członkowskiego.
ARTYKUŁ 42 – WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY
Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez państwo członkowskie lub
beneficjenta, w zależności od tego, która data jest późniejsza.
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PODPISY
W imieniu beneficjenta

W imieniu państwa członkowskiego

[stanowisko/imię/nazwisko]

[imię/nazwisko]

Sporządzono w [miejscowość], dnia [data]

Sporządzono w [miejscowość], dnia
[data]
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ZAŁĄCZNIK 1
OPIS DZIAŁANIA – Część B wniosku
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i Format
wydruku: A4,
orientacja pozioma

WZÓR ZAŁĄCZNIKA 2 DO UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI JEDNEMU BENEFICJENTOWI - PROGRAMY PROSTE

SZACUNKOWY BUDŻET DZIAŁANIA
Szacunkowe koszty kwalifikowalne

1

B. Bezpośrednie
A. Bezpośrednie koszty
koszty
C. Inne koszty
personelu
podwykonawstw bezpośrednie
a

A.1 Pracowni cy (l ub kos zty
równoważne)
A.2 Os oby fi zyczne
pracujące na pods tawi e
bezpoś redni ej umowy l ub
os oby oddel egowane

Kategori a kos ztów7

Wkład UE

(w podziale na kategorie budżet.)

D. Koszty
pośrednie

2

Koszty ogółem

Szacunkowe wpływy z działania

Stawka
zwrotu %

Maksymalny
3

4

wkład UE

Zyski
Wkład fnansowy
wygenero wniesiony na rzecz
wane w
beneficjenta przez
ramach
6
jego członków
działania

Maksymalna
kwota
dotacji

5

Ogółem
wpływy z
działania

C.1 Podróże
C.2 Sprzęt
C.3 Inne towary i
us ługi
Zryczałtowane8

Rzeczywi s te

Rzeczywi s te

Rzeczywi s te

a

b

c

4%
d=
0,04 * a

e=
a+ b + c + d

f

g=f*e

h

(i )

i

Ogółem beneficjent
[beneficjent - nazwa
skrócona]
1

Zob. art. 6 - warunki kwalifikowalności.

2

Wnioskowane koszty pośrednie nie mogą obejmować żadnych kwot objętych dotacją na działalność (otrzymaną w ramach programu finansowania UE lub Euratom).
Beneficjent, który otrzymał dotację na działalność w trakcie okresu realizacji działania, nie może ubiegać się o zwrot jakichkolwiek kosztów pośrednich za rok (lata)/okres(-y)
sprawozdawczy(-e) objęte dotacją na działalność (zob. art. 6.2 pkt D).
3

Zob. art. 5.2 - stawka(-i) zwrotu.

4

Jest to teoretyczna kwota wkładu UE obliczona przez pomnożenie łącznych kosztów beneficjenta przez stawkę zwrotu (zob. art. 5.2). Ta teoretyczna kwota jest ograniczona
przez „maksymalną kwotę dotacji”.
5

„Maksymalna kwota dotacji” jest zwykle równoważna wnioskowanej dotacji, ale może być także niższa.

6

W przypadku dotacji na proste programy w zakresie promowania produktów rolnych dopuszcza się jedynie wkłady finansowe wnoszone na rzecz beneficjenta przez jego
członków. Wkłady finansowe wnoszone przez strony trzecie inne niż członkowie NIE są dopuszczalne.
7
8

Zob. art. 5.2 - kategorie kosztów.
Stawka zryczałtowana : 4% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów personelu (zob. art. 6.2 pkt D).
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ZAŁĄCZNIK 3

FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA BENEFICJENTÓW DO UMOWY O UDZIELENIE
DOTACJI
Nie dotyczy.
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i Format
WZÓR ZAŁĄCZNIKA 4 DO UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI JEDNEMU BENEFICJENTOWI - PROGRAMY PROSTE

wydruku: A4,
orientacja

SPRAWOZDANIE FINANSOWE [BENEFICJENTA] [nazwa] ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY [okres sprawozdawczy]
Koszty kwalifikowalne

A. Bezpośrednie
koszty personelu

1

Wpływy

(w podziale na kategorie budżetowe)

B. Bezpośrednie
koszty
podwykonawstw
a

C. Inne koszty
bezpośrednie

D. Koszty
pośrednie

2

Łącznie koszty

Zyski
wygenerowane
w ramach
działania

Wkłady
finansowe
wniesione na
rzecz
beneficjenta
przez jego

Wkład UE

Wpływy ogółem

Stawka zwrotu
%

4

Maksymalny wkład Wnioskowany wkład
UE

5

UE 6

3

członków
A.1 Pracownicy (lub
koszty równoważne)
A.2 Osoby fizyczne
pracujące na podstawie
bezpośredniej umowy

C.1 Podróże

C.2 Sprzęt

i osoby oddelegowane

Kategoria kosztów7

C.3 Inne towary i
usługi

Rzeczywiste

Rzeczywiste

Rzeczywiste

Zryczałtowane8

a

b

c

d=
0,04 * a

e=
a+ b + c + d

f

g

h= f + g

1

j

k

[beneficjent - nazwa
skrócona]

Beneficjent niniejszym potwierdza, że:
przedstawione informacje są pełne, wiarygodne i prawdziwe;
zadeklarowane koszty są kwalifikowalne (zob. art. 6);
koszty mogą zostać udokumentowane za pomocą odpowiednich ewidencji i dokumentów potwierdzających, które zostaną przedstawione na żądanie lub w kontekście kontroli, audytów i dochodzeń (zob. art. 12, 13 i 17);
w odniesieniu do ostatniego okresu sprawozdawczego: zadeklarowano wszystkie zyski (zob. art. 5.3.3).
i Należy zadeklarować WSZYSTKIE koszty kwalifikowalne, nawet jeżeli przekraczają one szacunkowy budżet (zob. załącznik 2). Jedynie kwoty zadeklarowane w indywidualnych sprawozdaniach finansowych mogą być później wzięte pod uwagę, jeżeli inne koszty
okażą się niekwalifikowalne.
1

Zob. art. 6 - warunki kwalifikowalności.

2

Wnioskowane koszty pośrednie nie mogą obejmować żadnych kwot objętych dotacją na działalność (otrzymaną w ramach programu finansowania UE lub Euratom). Beneficjent, który otrzymał dotację na działalność w trakcie okresu realizacji działania, nie może
ubiegać się o zwrot jakichkolwiek kosztów pośrednich za rok (lata)/okres(-y) sprawozdawczy(-e) objęte dotacją na działalność (zob. art. 6.2 pkt D).
3

W przypadku dotacji na proste programy w zakresie promowania produktów rolnych dopuszcza się jedynie wkłady finansowe wnoszone na rzecz beneficjenta przez jego członków. Wkłady finansowe wnoszone przez strony trzecie inne niż członkowie NIE są
dopuszczalne.
4
5
6
7
8

Zob. art. 5.2 - stawka(-i) zwrotu.
Jest to teoretyczna kwota wkładu UE obliczona przez pomnożenie łącznych zadeklarowanych kosztów przez stawkę zwrotu.
Można ubiegać się o kwotę równoważną „maksymalnej kwocie dotacji”, ale dotacja może być także niższa.
Zob. art. 5 - kategorie kosztów.
Stawka zryczałtowana : 4% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów personelu (zob. art. 6.2.D).
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ZAŁĄCZNIK 5
WZÓR ŚWIADECTWA KONTROLI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (CFS)

Niniejszy dokument przedstawia:

1.

-

cele i zakres niezależnego sprawozdania z faktycznych ustaleń w sprawie kosztów
zadeklarowanych na podstawie umowy o udzielenie dotacji finansowanej przez UE
w ramach prostego programu w zakresie promowania produktów rolnych; oraz

-

wzór świadectwa kontroli sprawozdania finansowego (CFS).

Kontekst i zakres

[OPCJA 1 w przypadku działań obejmujących jeden okres sprawozdawczy i przy braku
płatności okresowych: W terminie 90 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego
beneficjent musi przedłożyć państwu członkowskiemu raport końcowy, który powinien
obejmować (oprócz innych dokumentów i o ile nie określono inaczej w art. 15 umowy
o udzielenie dotacji) poświadczone sprawozdanie finansowe (CFS, zob. model
proponowany poniżej), jeżeli:
-

wniosek beneficjenta dotyczy kwoty płatności wynoszącej 325 000 EUR lub więcej
w ramach zwrotu kosztów rzeczywistych oraz

-

maksymalny wkład UE określony dla beneficjenta w budżecie szacunkowym (zob.
załącznik 2) w ramach zwrotu kosztów rzeczywistych wynosi 750 000 EUR lub
więcej.]

[OPCJA 2 w przypadku działań obejmujących kilka okresów sprawozdawczych i płatności
okresowe: W terminie 60 dni od zakończenia każdego okresu sprawozdawczego beneficjent
musi przedłożyć państwu członkowskiemu raport okresowy, który powinien obejmować
(oprócz innych dokumentów i o ile nie określono inaczej w art. 15 umowy o udzielenie
dotacji) poświadczone sprawozdanie finansowe (CFS, zob. model proponowany poniżej),
jeżeli:
-

wniosek beneficjenta dotyczy kwoty płatności wynoszącej 325 000 EUR lub więcej
w ramach zwrotu kosztów rzeczywistych oraz

-

maksymalny wkład UE określony dla beneficjenta w budżecie szacunkowym (zob.
załącznik 2) w ramach zwrotu kosztów rzeczywistych wynosi 750 000 EUR lub
więcej.]
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Celem audytu, na którym opiera się CFS, jest zapewnienie państwu członkowskiemu
„wystarczającej pewności”1, że koszty zadeklarowane jako koszty kwalifikowalne w ramach
dotacji (oraz, w stosownych przypadkach, zyski uzyskane w trakcie działania) są zgłaszane
przez beneficjenta zgodnie z właściwymi prawnymi i finansowymi postanowieniami umowy
o udzielenie dotacji.
Zakres audytu ogranicza się do weryfikacji kosztów kwalifikowalnych ujętych w CFS. Audyt
musi być prowadzony zgodnie z pkt 3 poniżej.
Audytorzy poświadczający muszą przeprowadzać audyty zgodnie z ogólnie przyjętymi
standardami audytu i muszą określić, które standardy były stosowane. Należy pamiętać, że
w celu wydania CFS, są oni zobowiązani do przeprowadzenia audytu zgodności, a nie
badania ustawowego. Kryteria kwalifikowalności określone w umowie o udzielenie dotacji
mają zawsze pierwszeństwo przed normalną praktyką w zakresie rachunkowości.
Od beneficjenta i audytora oczekuje się zgłoszenia wszelkich zapytań dotyczących danych
faktycznych lub szczegółowych obliczeń, zanim sprawozdanie finansowe oraz towarzyszące
mu świadectwo zostaną przedłożone. Zaleca się również, by beneficjent uwzględniał wstępne
uwagi i sugestie audytora, co umożliwi uniknięcie wydania opinii z zastrzeżeniem lub
ograniczenie zakresu zastrzeżeń.
Z uwagi na to, że świadectwo jest głównym źródłem pewności w odniesieniu do zestawień
poniesionych wydatków i płatności, łatwiej jest uznawać kwoty za kwalifikowalne, jeżeli
przedkładane świadectwo nie zawiera zastrzeżeń.
Przedstawienie świadectwa nie wpływa na prawo państwa członkowskiego do
przeprowadzania własnych ocen lub audytów. Płatność zwrotu kosztów objęta świadectwem
nie uniemożliwia jednak państwu członkowskiemu, Komisji, Europejskiemu Urzędowi ds.
Zwalczania Nadużyć Finansowych i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu
przeprowadzania kontroli, audytów i dochodzeń zgodnie z art. 17 umowy o udzielenie dotacji.
Państwo członkowskie oczekuje, że świadectwa wydawane przez audytorów będą zgodne
z najwyższymi standardami zawodowymi.
Audytorzy, którzy mogą wydawać świadectwa

2.

Beneficjent może wybrać wykwalifikowanego audytora zewnętrznego, w tym audytora
zewnętrznego, z którym zwykle współpracuje, pod warunkiem że:
-

1

audytor zewnętrzny jest niezależny od beneficjenta; oraz

Oznacza to wysoki stopień pewności.
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-

przestrzegane są przepisy dyrektywy 2006/43/WE2.

Niezależność jest jedną z tych cech, które pozwalają audytorowi na bezstronną i obiektywną
ocenę ustalonych faktów w celu uzyskania opinii lub decyzji. Oznacza to również, że audytor
pracuje bez jakichkolwiek wskazówek lub ingerencji ze strony beneficjenta.
Uznaje się, że audytorzy świadczą usługi na rzecz beneficjenta na podstawie umowy na
zakup usług w rozumieniu art. 9 umowy o udzielenie dotacji. Oznacza to, że koszty CFS
mogą być zwykle uznane za koszty poniesione na realizację działania, jeżeli spełnione są
zasady kwalifikowalności kosztów określone w art. 6 i 9.1.1 umowy o udzielenie dotacji (w
szczególności: najlepszy stosunek wartości do ceny oraz brak konfliktu interesów; zob. także
poniżej kwalifikowalność kosztów innych towarów i usług). Jeżeli beneficjent korzysta
z usług audytora zewnętrznego, z którym zwykle współpracuje, zakłada się, że zawarli oni już
porozumienie, które jest zgodne z tymi przepisami i nie ma obowiązku poszukiwania nowych
ofert. Jeżeli beneficjent korzysta z usług audytora zewnętrznego, z którym zwykle nie
współpracuje, takiego audytora należy wybrać zgodnie z zasadami określonymi w art. 9.1.1.
Organy publiczne mogą wybrać audytora zewnętrznego lub właściwego urzędnika
państwowego. W takim przypadku niezależność audytora jest zwykle definiowana jako
„faktyczna i pozorna” niezależność od poddawanego audytowi beneficjenta. Warunkiem
wstępnym jest, by urzędnik ten nie był w żaden sposób zaangażowany w sporządzanie
sprawozdań finansowych. Właściwe organy krajowe nadają urzędnikowi zdolność prawną do
przeprowadzania audytów danego organu publicznego. Świadectwo powinno zawierać
odniesienie do takiego mianowania.
3.

Metodyka audytu i oczekiwane wyniki

3.1 Weryfikacja kwalifikowalności zadeklarowanych kosztów
Audytor musi przeprowadzić weryfikację, wykorzystując badania i analizy, (ponowne)
obliczenia, porównania, inne badania dokładności, obserwacje, badania ksiąg i dokumentów,
a także poprzez wywiady z beneficjentami (lub osobami pracującymi na rzecz beneficjenta).
Audytor musi zbadać następujące dokumenty:
 umowę o udzielenie dotacji oraz wszelkie zmiany do niej;
 okresowy(-e) lub końcowy(-e) raport(-y);
 w odniesieniu do kosztów personelu
o odcinki pensji;
o karty ewidencji czasu pracy;
o umowy o pracę;

2

Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. ustawowych badań
rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. L 157 z 9.6.2006,
s. 87).
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o inne dokumenty (np. rachunki personelu, przepisy w dziedzinie zabezpieczenia
społecznego, faktury, pokwitowania itp.);
o dowody płatności;
w odniesieniu do kosztów podróży i utrzymania
o przepisy wewnętrzne beneficjenta w zakresie podróży;
o faktury za transport oraz bilety (w stosownych przypadkach);
o deklaracje beneficjenta;
o inne dokumenty (dowody obecności takie jak protokoły posiedzeń,
sprawozdania itp.);
o dowody płatności;
w odniesieniu do kosztów wyposażenia
o faktury;
o kwity dostawy / certyfikaty pierwszego użycia;
o dowody płatności;
o metodę obliczania amortyzacji;
w odniesieniu do podwykonawstwa
o zaproszenie do składania ofert;
o oferty (w stosownych przypadkach);
o uzasadnienie wyboru podwykonawców;
o umowy z podwykonawcami;
o faktury;
o deklaracje beneficjenta;
o dowody płatności;
o inne dokumenty: np. krajowe przepisy dotyczące zamówień publicznych,
w stosownych przypadkach, dyrektywy UE itp.;
w odniesieniu do kosztów innych towarów i usług
o faktury;
o dowody płatności; oraz
o inne odpowiednie dokumenty księgowe.

Ogólne zasady kwalifikowalności
Audytor musi potwierdzić, że zadeklarowane koszty spełniają
kwalifikowalności określone w art. 6.1 umowy o udzielenie dotacji.

ogólne

zasady

W szczególności, koszty te:
 muszą zostać rzeczywiście poniesione;
 muszą być związane z przedmiotem umowy o udzielenie dotacji i wskazane przez
beneficjenta w budżecie szacunkowym (tj. w ostatniej wersji załącznika 2);
 muszą być niezbędne do realizacji działania będącego przedmiotem dotacji;
 muszą być racjonalne, uzasadnione i zgodne z zasadą należytego zarządzania
finansami, w szczególności jeżeli chodzi o oszczędność i wydajność3;
3

Koszty zostaną ocenione w szczególności w oparciu o procedury przetargowe i procedury wyboru
usługodawców.
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 muszą być poniesione w okresie realizacji działania, jak określono w art. 3 umowy
o udzielenie dotacji (z wyjątkiem faktury za świadectwo kontroli oraz kosztów
odnoszących się do przedłożenia raportu końcowego);
 nie mogą być objęte inną dotacją UE (zob. poniżej, koszty niekwalifikowalne);
 możliwa jest ich identyfikacja i weryfikacja, w szczególności są one ujmowane
w rejestrach księgowych beneficjenta i ustalane zgodnie ze standardami
rachunkowości obowiązującymi w kraju, w którym beneficjent ma siedzibę oraz
zgodnie z jego zwykłą praktyką prowadzenia księgowości;
 muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami krajowymi w zakresie podatków,
pracy i zabezpieczenia społecznego;
 muszą być zgodne z postanowieniami umowy o udzielenie dotacji (zob.
w szczególności art. 6 oraz 9–11a); oraz
 zostały przeliczone na euro po kursie określonym w art. 15.6 umowy o udzielenie
dotacji:
o w przypadku beneficjenta prowadzącego księgowość w walucie innej niż euro:
koszty poniesione w innej walucie przelicza się na euro zgodnie z krajowymi
zasadami określonymi przez właściwe organy państwa członkowskiego;
o w przypadku beneficjenta prowadzącego księgowość w euro:
koszty poniesione w innej walucie przelicza się na euro zgodnie ze zwyczajową
praktyką księgową beneficjenta.
Audytor musi zweryfikować, czy wydatki obejmują VAT, a jeżeli tak, sprawdzić, czy
beneficjent:
- nie może odzyskać VAT (co musi zostać potwierdzone w oświadczeniu wydanym
przez właściwy organ) oraz
- nie jest podmiotem prawa publicznego działającym w charakterze organu władzy
publicznej.
Audytor powinien przyjąć swoje podejście kontrolne w oparciu o poziom
stwierdzony w następstwie przeglądu systemu kontroli wewnętrznej beneficjenta.
kontrolę wyrywkową, audytor powinien wskazać i uzasadnić liczebność próby
z międzynarodowymi standardami audytu. Informacja ta powinna być
w sprawozdaniu z audytu potwierdzającym świadectwo kontroli.

ufności
Stosując
zgodnie
zawarta

Szczegółowe zasady kwalifikowalności
Ponadto audytor musi potwierdzić, że zadeklarowane koszty spełniają szczegółowe zasady
kwalifikowalności określone w art. 6.2 oraz art. 9.1.1 i 10.1.1 umowy o udzielenie dotacji.
Koszty personelu
Audytor musi sprawdzić, czy:
 koszty personelu zostały rozliczone i wypłacone w odniesieniu do rzeczywistego
czasu poświęconego przez pracowników beneficjenta na realizację działania
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(uzasadnione na podstawie ewidencji czasu pracy lub innych właściwych systemów
rejestracji czasu pracy);
koszty personelu wyliczono w oparciu o roczne uposażenie, wynagrodzenie lub opłaty
brutto (łącznie z obowiązkowymi obciążeniami socjalnymi, jednak z wyłączeniem
jakichkolwiek innych kosztów) określone w umowie o pracę lub innym rodzaju
umowy, i czy nie przekraczają one średnich stawek odpowiadających polityce
zwyczajowo stosowanej przez beneficjenta w zakresie wynagrodzeń;
prace były prowadzone w okresie realizacji działania, jak określono w art. 3 umowy
o udzielenie dotacji;
koszty personelu nie są objęte inną dotacją UE (zob. poniżej koszty
niekwalifikowalne);
w odniesieniu do dodatkowego wynagrodzenia: spełnione są dwa warunki
ustanowione w art. 6.2.A.1 (tzn. takie wynagrodzenie jest częścią zwyczajowo
stosowanej przez beneficjenta praktyki w zakresie wynagrodzeń i jest wypłacane
w sposób jednolity, jeżeli wymagany jest ten sam rodzaj pracy lub ta sama wiedza,
a kryteria naliczania dodatkowych płatności są obiektywne i są standardowo
stosowane przez beneficjenta niezależnie od źródła finansowania);
w odniesieniu do konsultantów wewnętrznych: spełnione są trzy warunki ustanowione
w art. 6.2.A.2 umowy o udzielenie dotacji (tzn. konsultant wewnętrzny pracuje pod
kierownictwem beneficjenta, wyniki wykonanej pracy należą do beneficjenta, a koszty
nie różnią się znacząco od kosztów personelu wykonującego podobne zadania
w ramach umowy o pracę).

Audytor powinien mieć pewność, że system zarządzania i księgowości gwarantuje
odpowiednie rozdzielenie kosztów personelu między różnymi zadaniami wykonywanymi
przez beneficjenta i finansowanymi przez różnych darczyńców.
Koszty podróży i utrzymania
Audytor musi sprawdzić, czy koszty podróży i utrzymania:
 zostały rozliczone i wypłacone zgodnie z wewnętrznymi zasadami beneficjenta lub
zwyczajowymi praktykami;
 nie są objęte inną dotacją UE (zob. poniżej, koszty niekwalifikowalne);
 zostały poniesione na podróże związane z zadaniami określonymi w załączniku 1 do
umowy o udzielenie dotacji.
Koszty wyposażenia
Audytor musi sprawdzić, czy:
 wyposażenie jest zakupione, wynajmowane lub dzierżawione po normalnych cenach
rynkowych;
 organy publiczne przestrzegały krajowych przepisów dotyczących zamówień
publicznych;
 koszty wyposażenia zostały odpisane, koszty amortyzacji obliczono zgodnie
z przepisami podatkowymi i księgowymi mającymi zastosowanie do beneficjenta
6
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i zadeklarowano jedynie część amortyzacji odpowiadającą okresowi realizacji
działania; oraz
koszty nie są objęte inną dotacją UE (zob. poniżej koszty niekwalifikowalne).

Koszty innych towarów i usług
Audytor musi sprawdzić, czy:
 zakup zapewnia najlepszy stosunek wartości do ceny (lub najniższą cenę) i nie
wystąpił konflikt interesów;
 organy publiczne przestrzegały krajowych przepisów dotyczących zamówień
publicznych; oraz
 koszty nie są objęte inną dotacją UE (zob. poniżej koszty niekwalifikowalne).
Koszty podwykonawstwa
Audytor musi sprawdzić, czy:
 podwykonawstwo zapewnia najlepszy stosunek wartości do ceny (lub najniższą cenę)
i nie wystąpił konflikt interesów;
 podwykonawstwo było niezbędne do realizacji działania, którego dotyczy wniosek
o dotację;
 podwykonawstwo zostało przewidziane w załączniku 1 i załączniku 2 lub ustalone
z państwem członkowskim na późniejszym etapie;
 podwykonawstwo jest potwierdzone dokumentami księgowymi zgodnie z krajowymi
przepisami w zakresie rachunkowości;
 koszty umów podwykonawstwa z podmiotami, które mają powiązania strukturalne
z beneficjentem, są ograniczone do kosztów własnych jednostki (tj. bez marży zysku,
zob. art. 10 umowy o udzielenie dotacji);
 organy publiczne przestrzegały krajowych przepisów dotyczących zamówień
publicznych.
Koszty niekwalifikowalne
Audytor musi sprawdzić, czy beneficjent nie zadeklarował żadnych kosztów, które są
niekwalifikowalne na podstawie art. 6.4 umowy o udzielenie dotacji, takich jak:
 koszty związane ze stopą zwrotu z kapitału;
 zadłużenie i opłaty za obsługę zadłużenia;
 rezerwy na poczet przyszłych strat lub zobowiązań;
 należne odsetki;
 wątpliwe zobowiązania;
 straty wynikające z różnic kursowych;
 opłaty bankowe pobierane przez bank beneficjenta z tytułu realizacji przelewów
państwa członkowskiego;
 nadmierne lub nieuzasadnione wydatki;
 podlegający odliczeniu podatek VAT;
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podatek VAT opłacony przez podmiot prawa publicznego działający w charakterze
organu władzy publicznej;
koszty poniesione w czasie zawieszenia realizacji działania;
wkłady niepieniężne wnoszone przez osobę trzecią;
koszty zadeklarowane w ramach innych dotacji unijnych finansowanych z budżetu
UE, w szczególności koszty pośrednie, jeżeli beneficjent już otrzymuje dotację na
działalność finansowaną z budżetu UE w tym samym okresie;
koszty stałego personelu administracji krajowej, w odniesieniu do działań, które są
częścią normalnej działalności administracji (tj. podejmowanej nie tylko ze względu
na dotację);
koszty pracowników lub przedstawicieli instytucji, organów lub agencji UE.

3.2 Weryfikacja zysków
Audytor musi sprawdzić, czy beneficjent zadeklarował zyski w rozumieniu art. 5.5.3 umowy
o udzielenie dotacji, takie jak:
 dochód uzyskany w wyniku działania (np. w wyniku sprzedaży produktów, usług
i publikacji oraz opłat za konferencje);
 wkłady finansowe wniesione na rzecz beneficjenta przez jego członków przeznaczone
wyraźnie na koszty kwalifikowalne w ramach działania.
Co więcej, audytor musi sprawdzić, czy pozostałe koszty działania zostały poniesione przez
beneficjenta, tj. że nie istnieją wkłady finansowe wniesione przez osoby trzecie
i przeznaczone wyraźnie na koszty kwalifikowalne w ramach działania (z wyjątkiem
członków) (zob. art. 5.2 i 5.3.3 umowy o udzielenie dotacji).
3.3 Weryfikacja systemu księgowego beneficjenta
Audytor musi sprawdzić, czy:
 system księgowy (analityczny lub inny odpowiedni system wewnętrzny) umożliwia
określenie źródeł finansowania działania i powiązane wydatki poniesione w trakcie
trwania umowy oraz
 wydatki/dochody w ramach dotacji były systematycznie rejestrowane przy użyciu
systemu numeracji, który odróżnia je od wydatków/dochodów dla innych projektów.
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Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych (CFS)
Adresat:
[Pełna nazwa beneficjenta
adres]
My, [pełna nazwa przedsiębiorstwa/organizacji audytora], z siedzibą w [pełny
adres/miasto/państwo], reprezentowani do celów podpisania niniejszego świadectwa kontroli
przez [imię i nazwisko oraz stanowisko upoważnionego przedstawiciela],
niniejszym zaświadczamy,
że:
1.

przeprowadziliśmy audyt dotyczący kosztów zadeklarowanych w sprawozdaniu
finansowym [nazwa beneficjenta] („beneficjent”), do którego załącza się niniejsze
świadectwo kontroli i które przedkłada się państwu członkowskiemu na podstawie
umowy o udzielenie dotacji nr [wstawić numer] — [wstawić akronim], obejmującym
koszty za następujący(-e) okres(-y) sprawozdawczy(-e): [wstawić okres(-y)
sprawozdawczy(-e)].

2.

Potwierdzamy, że nasz audyt został przeprowadzony zgodnie z ogólnie przyjętymi
standardami audytu i zasadami etyki oraz w oparciu o postanowienia umowy
o udzielenie dotacji i jej załączników (a w szczególności metodykę audytu opisaną
w załączniku 5).

3.

Zbadano
sprawozdanie
finansowe
i przeprowadzono
wszelkie
niezbędne
badania[wszystkich][[X] %]dokumentów potwierdzających i rejestrów księgowych4
w celu uzyskaniawystarczającej pewności, że, w naszej opinii i na podstawie
przeprowadzonego przez nas audytu
 łączne koszty w wysokości [wstawić kwotę] ([podać kwotę słownie]) EUR są
kwalifikowalne, tj.:
 są rzeczywiste;
 zostały określone zgodnie z zasadami księgowymi beneficjenta;
 zostały poniesione w okresie, o którym mowa w art. 3 umowy o udzielenie
dotacji;

w przypadku zastosowania metody kontroli wyrywkowej: w sprawozdaniu z kontroli należy wyjaśnić techniki
doboru próby i przedstawić wybraną do badania próbę.
4
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 zostały zarejestrowane w księgach rachunkowych beneficjenta (w chwili
wydania niniejszego świadectwa kontroli);
 spełniają szczegółowe zasady kwalifikowalności określone w art. 6.2 umowy
o udzielenie dotacji;
 nie obejmują kosztów niekwalifikowalnych zgodnie z art. 6.4 umowy
o udzielenie dotacji, w szczególności takich jak:
 koszty związane ze stopą zwrotu z kapitału;
 zadłużenie i opłaty za obsługę zadłużenia;
 rezerwy na poczet przyszłych strat lub zobowiązań;
 należne odsetki;
 wątpliwe zobowiązania;
 straty wynikające z różnic kursowych;
 opłaty bankowe pobierane przez bank beneficjenta z tytułu realizacji
przelewów państwa członkowskiego;
 nadmierne lub nieuzasadnione wydatki;
 podlegający odliczeniu podatek VAT;
 podatek VAT opłacony przez podmiot prawa publicznego działający
w charakterze organu władzy publicznej;
 koszty poniesione w czasie zawieszenia realizacji działania;
 wkłady niepieniężne wniesione przez osoby trzecie;
 koszty zadeklarowane w ramach innych dotacji unijnych
finansowanych z budżetu UE, w szczególności koszty pośrednie, jeżeli
beneficjent już otrzymuje dotację na działalność finansowaną z budżetu
UE w tym samym okresie;
 koszty stałego personelu administracji krajowej, w odniesieniu do
działań, które są częścią normalnej działalności administracji (tj.
podejmowanej nie tylko ze względu na dotację);
 koszty pracowników lub przedstawicieli instytucji, organów lub agencji
UE.
 [koszty są zgłaszane według kursu wymiany na euro, o którym mowa
w art. 15.6 umowy o udzielenie dotacji;]
 łączne zyski w wysokości [wstawić kwotę] ([podać kwotę słownie]) EUR zostały
zadeklarowane zgodnie z art. 5.3.3 umowy o udzielnie dotacji; oraz
 procedury księgowe beneficjenta są zgodne z zasadami księgowości państwa
członkowskiego, w którym ma on siedzibę, oraz umożliwiają bezpośrednie
uzgadnianie kosztów poniesionych na potrzeby realizacji działania stanowiącego
przedmiot dotacji UE z ogólnym sprawozdaniem finansowym dotyczącym ogólnej
działalności beneficjenta.
[Nasza opinia z audytu obejmuje jednakzastrzeżenia dotyczące:
 kosztów w wysokości [wstawić kwotę] EUR,
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 zysków w wysokości [wstawić kwotę] EUR,
które w naszej opinii nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.]
4.

Jesteśmy wykwalifikowani/upoważnieni do wydania niniejszego świadectwa kontroli
[(aby uzyskać dodatkowe informacje, zob. dodatek do niniejszego świadectwa)].

5.

Za niniejsze świadectwo kontroli beneficjent zapłacił kwotę w wysokości [wstawić
kwotę]) (wraz z podatkiem VAT w wysokości [wstawić kwotę] EUR). [OPCJA 1:
Koszty te są kosztami kwalifikowalnymi (tj. zostały poniesione w terminie 90 dni od
zakończenia działania, o którym mowa w art. 3 umowy o udzielenie dotacji) i zostały
ujęte w sprawozdaniu finansowym.][OPCJA 2: Koszty te nie zostały ujęte
w sprawozdaniu finansowym.]

Data, pieczątka i podpis
Załącznik: Sprawozdanie z audytu zgodne z ISRS 4400 lub równoważnym
międzynarodowym standardem, na podstawie którego wydano niniejsze świadectwo
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ZAŁĄCZNIK 6
WZÓR OKRESOWEGO RAPORTU MERYTORYCZNEGO

[1.] [2.] [3.] Okresowy raport merytoryczny [wstawić akronim]

Numer umowy o udzielenie dotacji:
Tytuł działania:
Data rozpoczęcia działania:
Okres realizacji działania:
Okres, do którego odnosi się raport:
dd/mm/rrrrr]

[wstawić numer umowy o udzielenie dotacji]
[wstawić tytuł działania]
[wstawić dd/mm/rrrr]
[wstawić czas w miesiącach]
od [wstawić dd/mm/rrrr] do [wstawić

1) Opis wykonanych zadań wraz z uzasadnieniem wszelkich odstępstw od działań
przewidzianych w projekcie (maks. 1 500 znaków na każde działanie)
Opis
zadań
przewidzianych
w projekcie1)
wraz
z określeniem
szacowanych
wskaźników wyników
i rezultatu2)

Opis wykonanych
zadań
wraz
z przedstawieniem
wskaźników
wyników i rezultatu

Wyjaśnienia
uzasadniające
różnice między stanem zadań
przewidzianych
w projekcie
a stanem zadań rzeczywiście
wykonanych

Zadanie 1
[tytuł]
Zadanie 2
[tytuł]
Zadanie 3
[tytuł]
Zadanie n
[tytuł]
1)
2)

Załącznik 1 do umowy o udzielenie dotacji
Por. art. 22 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831.

2) Załączniki zawierające kopie wszystkich wykorzystanych materiałów i pomocy
wizualnych, które nie zostały jeszcze przedłożone
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ZAŁĄCZNIK 7
WZÓR KOŃCOWEGO RAPORTU MERYTORYCZNEGO
Końcowy raport merytoryczny dotyczący działania [wstawić akronim]
Numer umowy o udzielenie dotacji:
Tytuł działania:
Data rozpoczęcia działania:
Okres realizacji działania:

[wstawić numer umowy o udzielenie dotacji]
[wstawić tytuł działania]
[wstawić dd/mm/rrrr]
[wstawić czas w miesiącach]

1) Przegląd wykonanych zadań oraz osiągnięte wyniki działania, w szczególności wskaźniki
skutków, o których mowa w art. 22 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1831
(maks. 6 000 znaków)

2) Podsumowanie podlegające publikacji (maks. 3 000 znaków)
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