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1. Nic nie rób przed podpisaniem umowy!

• ryzyko,

• zmiana statusu: z wnioskodawcy na BENEFICJENTA,

• Czyli:



2. Rób dokładnie tak, jak mówi umowa i 
wniosek!
• Każde słowo ma znaczenie! (kolor, jednostki miary, rodzaj polewy 

czekoladowej itp.)

• Umowa przewiduje możliwości zmian – Twoim obowiązkiem jest 
informowanie UM i LGD o ich wystąpieniu TAK SZYBKO JAK TYLKO SIĘ 
DA!

• Musisz osiągnąć i utrzymać cel operacji oraz wykonać zakładane 
wskaźniki, inne elementy można zmienić.

• Nie kombinuj z kryteriami punktowymi – jeśli coś obiecasz, 
dopilnujemy żebyś to zrobił/a.



3. Załóż odrębny rachunek bankowy

• We wniosku podajesz nr rachunku, na który ma trafić pomoc. Pilnuj 
żeby był to odrębny rachunek, a nie główne konto firmy/organizacji.

• Po podpisaniu umowy na podany rachunek wpłać tyle swoich 
środków, ile będzie niezbędne do przeprowadzenia projektu (kwota 
kosztów całkowitych z wniosku).

• Z tego (i tylko tego) rachunku możesz opłacać przelewy związane z 
projektem.

• Pamiętaj! Płacąc stwierdzasz, że masz od Wykonawcy wszystko, czego 
Ci potrzeba (w tym dokumenty rozliczeniowe).



4. Stwórz oddzielny system rachunkowości dla 
projektu
• Kontrola musi być w stanie szybko wyszukać wszystkie przelewy 

związane z projektem. Trzeba zastosować specjalny kod rachunkowy 
(inny dla każdego projektu!). Jeśli nie prowadzisz rachunkowości –
wystarczy, że będziesz mieć zestawienie faktur związanych z 
projektem.

• Każdą fakturę sprawdź dokładnie zanim zapłacisz wykonawcy – UM 
weryfikuje wszystkie informacje (numery, adresy, nazwy pozycji, 
stawki VAT).

• Jeśli w fakturze jest błąd stosuj notę korygującą – przerabianie faktur 
to przestępstwo karno-skarbowe!



5. Logotypy na wszystkim, co się nie rusza!

• Każdą rzecz kupioną lub wytworzoną w ramach projektu musisz 
odpowiednio oznakować, żeby inni ludzie wiedzieli, że dostałeś/aś
wsparcie z UE.

• Obowiązkowo umieść znak UE i logo PO RiM, w odpowiedniej 
kolejności, rozmiarach i kolorach.

• Jeśli masz stronę internetową – też umieść chociaż informację o 
podpisaniu umowy i zakończeniu realizacji projektu.

• Pilnuj tablic informacyjnych – przed zapowiedzianą kontrolą, sprawdź 
czy wszystkie tablice informacyjne są na miejscu.



6. Pilnuj dokumentów!

1. Umowa/zamówienie

2. Protokół odbioru (montażu, rozruchu itp.)

3. Faktura (może być konieczna specyfikacja do faktury)

4. Opis do faktury (poprawność merytoryczna, rachunkowa, formalna 
itp.)

5. Przelew (z numerem faktury w tytule, uwaga na znaki specjalne!)

6. Potwierdzenie przelewu.

Dodatkowo: oświadczenia, wyjaśnienia, zdjęcia, listy obecności, 
pozwolenia, zgody, interpretacje podatkowe itp..



7. Działaj w dobrej wierze! Tak, umiemy to 
odróżnić…
• Kto kombinuje na wniosku oddaje kasę trzy razy!

• Kto zadziera z LGD ten w przyszłości raczej nie może liczyć na środki!

• Kto zadziera z UM ten… Po prostu nie zadzieraj z UM!

• Czym innym jest błąd wynikający z niewiedzy, czym innym zaś:
• Tworzenie sztucznych warunków dla przyznania pomocy,

• Niedozwolone łączenie środków publicznych,

• Łamanie zasad pomocy de minimis,

• „kreatywna księgowość”,

• Realizacja operacji za pomocą firm powiązanych z beneficjentem.



Dasz radę! 


