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Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

na Warmii i Mazurach

środowisko – doświadczenie – innowacyjność

Najczęściej popełniane błędy 
w dokumentacji inwestycyjnej 

i rozliczeniowej inwestycji realizowanych 
w ramach RPO WiM
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WFOŚiGW w Olsztynie

Perspektywa 2007-2013
ü IW PO IiŚ dla Osi I „Gospodarka wodno-

ściekowa” oraz Osi II „Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi” –
27 projektów, kwota dofinansowania
z Funduszu Spójności 558,8 mln zł

ü IP RPO WiM dla Osi 6 Środowisko
przyrodnicze – 277 projektów, kwota
dofinansowania 380,4 mln zł

WFOŚiGW w Olsztynie

Perspektywa 2014-2020
ü IP RPO WiM dla 5 Działań w ramach Osi 4

Efektywność energetyczna i Osi 5
Środowisko przyrodnicze – alokacja
ok. 906 mln zł
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Etap przygotowania inwestycji

Etap przygotowania inwestycji

ü nieprzemyślane projekty

ü zła chronologia zdarzeń / decyzji, np. decyzja o warunkach zabudowy => decyzja
środowiskowa => pozwolenie na budowę

ü nieprawidłowa procedura postępowania ws oddziaływania na środowisko lub
brak decyzji środowiskowej

ü brak decyzji administracyjnych, w tym np. decyzji o warunkach zabudowy,
lokalizacji celu publicznego, pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatora
zabytków

ü brak tzw. efektu zachęty – beneficjent wystąpił z wnioskiem o przyznanie pomocy
publicznej przed rozpoczęciem prac nad projektem lub działaniem (aukcje !)

ü nieprawidłowe przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień (w tym
w trybie konkurencyjnym)

ü brak lub niepotwierdzony (nierealny) montaż finansowy
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Etap przygotowania inwestycji

ü błędnie przygotowany wniosek o dofinansowanie, w tym np.:

o niespójność wersji papierowej i elektronicznej

o niespójności, brak wymaganych danych i błędy w poszczególnych polach
wniosku i załącznikach (uwaga => wskaźniki / działki !)

o zakres projektu jest niezgodny z tematem priorytetu lub rodzajem projektów
określonym w danym SzOOP

o niekompletne załączniki lub ich brak (w tym np. deklaracji organów, Studium
Wykonalności, aktywnego arkusza kalkulacyjnego do analizy finansowej)

o źle zdefiniowane projekty partnerskie

o brak wykazanych powiązań między przedsiębiorcami

o niezgodność z kosztami kwalifikowanymi (w tym m.in. możliwość odzyskania
podatku VAT)

Etap realizacji inwestycji
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Etap realizacji inwestycji

ü nieprawidłowe przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień (w tym
w trybie konkurencyjnym)

ü zmiany w sposobie i zakresie realizacji inwestycji, m.in. prawo budowalne
vs. umowa o dofinansowanie

ü błędy w ewidencji i dokumentacji księgowej projektu

ü błędy w zakresie informacji i promocji projektu

Etap realizacji inwestycji

ü błędnie przygotowany wniosek o płatność, w tym np.:

o niespójności przedkładanych dokumentów z wnioskiem o dofinansowanie

o brak lub niewłaściwe dokumenty finansowe

o błędy w opisach dokumentów finansowych

o przedstawianie wydatków, które są niekwalifikowalne, np. nie są związane
z realizacją projektu lub nie mieszczą się w katalogu wydatków
kwalifikowalnych ujętych we wniosku o dofinansowanie

ü Uwaga: wniosek składany jest w wersji elektronicznej !!!
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4.1
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji 

energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych

marzec 2017 40,9 mln euro

4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie 
OZE w MŚP marzec 2017 8,8 mln euro

5.1 Gospodarka odpadowa marzec 2017 4,4 mln euro

5.2 Gospodarka wodno-ściekowa luty 2017 12,1 mln euro

5.3 Ochrona różnorodności biologicznej marzec 2017 20,8 mln euro

Planowane konkursy w 2017 r.

Zapraszamy !!!


