Omówienie najwaŜniejszych zmian w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie
warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji
Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia na lata 2007-2013

Zmiany zaproponowane w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków
certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej
w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 20072013 wynikają przede wszystkim z dostosowania Wytycznych do Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/2011 z 13 grudnia 2011 r. zmieniającego Rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006 w zakresie pomocy zwrotnej i inŜynierii finansowej oraz niektórych przepisów
dotyczących deklaracji wydatków (Dz. Urz. L. 337/1 z 20.12.2011 r.). Rozporządzenie nakłada
obowiązek podawania w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od
Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej dodatkowych informacji dotyczących poświadczanych
do KE kwot wydatków w ramach instrumentów inŜynierii finansowej i zaliczek wypłaconych
beneficjentom w ramach pomocy publicznej. Konsekwencją tego jest zmiana w Wytycznych
w zakresie danych podawanych w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność
okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej w ww. zakresie [rozdz.2: pkt 2.3.21a,
pkt 2.3.30.1, pkt 2.3.30.2; rozdz.3, pkt 3.1.1, pkt 3.2.1, pkt 3.3.1; załącznik nr 3, 4a, 4b, 5].
Pozostałe zmiany merytoryczne:
1. Dostosowano zakres przekazywanych informacji o kwotach wycofanych i odzyskanych oraz
o kwotach pozostałych do odzyskania, zgodnie z wymogami KE określonymi w art. 20 rozporządzenia
nr 1828/2006 [rozdz. 1, pkt 1.11 i)];
2. Doprecyzowano zapis odnośnie informowania Instytucji Certyfikującej o zmianach w programach
operacyjnych [rozdz.2, pkt 2.3.1];
3. Uszczegółowiono sposób postępowania w przypadku zmian w systemie instytucjonalnym, w celu
zapewnienia, Ŝe zmieniony system zarządzania i kontroli spełnia wymogi określone w rozporządzeniu
nr 1083/2006 i rozporządzeniu nr 1828/2006 [rozdz.2, pkt 2.3.6.1 e, pkt 2.3.6.2];
4. Zakres informacji przekazywanych przez Instytucję Zarządzającą, na temat spraw w Rejestrze
ObciąŜeń na Projekcie, dostosowano do obowiązków sprawozdawczych IC określonych
w Wytycznych skierowanych do Instytucji Certyfikujących ws. Raportowania na temat kwot
wycofanych, kwot odzyskanych i kwot podlegających procedurze odzyskiwania oraz kwot
niemoŜliwych do odzyskania, do stosowania w okresie programowania 2007-2013 oraz pozostałej
części okresu programowania 2000-2006 [rozdz.2, pkt 2.3.18.2];
5. Ograniczono przekazywanie przez IC zestawień wyłącznie do tych instytucji, które nie posiadają
dostępu do SFC2007 [rozdz.2, pkt 2.3.20];
6. Uszczegółowiono dane dotyczące środków wypłaconych i rozliczonych w ramach zaliczek
udzielonych beneficjentom pomocy publicznej, przekazywane przez Instytucję Zarządzającą do
Instytucji Certyfikującej w Poświadczeniu [rozdz.2, pkt 2.3.29];
7. Wprowadzono moŜliwość poprawiania błędów i uzupełniania braków formalnych przez Instytucję
Certyfikującą w Poświadczeniach przesłanych przez Instytucję Zarządzającą lub Instytucję
Pośredniczącą w Certyfikacji. Odpowiednia instytucja jest informowana o dokonaniu korekty
dokumentu przez IC [rozdz.3, pkt 3.2.15];
8. Zmieniono terminy zbierania i przekazywania prognoz płatności na bieŜący i następny rok
w związku z koniecznością przedkładania ich do akceptacji przez Komitet do Spraw Europejskich oraz
uwzględniania wskazówek KE [rozdz.3, pkt 3.5.5]
9. Zrezygnowano z uŜywania w Wytycznych pojęcia „formy papierowej” dokumentu oraz
„poświadczona za zgodność z oryginałem” w celu umoŜliwienia przekazywania dokumentów równieŜ
za pomocą platformy e-PUAP [rozdz. 1, pkt 1.1.13; rozdz.3, pkt 3.1.3, pkt 3.2.3, pkt 3.3.3].
Dodatkowo w dokumencie dokonano zmian o charakterze redakcyjnym.

