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ZAWIADOMIENIE © KONTROLI 

Działając na podstawie $ 17 umowy z dnia 6 grudnia 2018 r. o dofinansowanie projektu 

nr  POWR.01.01.01-32-0020/18-00 wraz z aneksami nr POWR.01.01.01-32-0020/18-01 

z dnia 29.04.2019 r. oraz nr POWR.01.01.01-32-0020/18-02 z dnia 30.08.2019 r., w ramach 

Poddziałania 1.1.1 Osi Priorytetowej | Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w związku 

z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018, poz. 1431 z późn.zm.), 

Instytucja Pośrednicząca — Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przeprowadzi kontrolę projektu 

pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kamieńskim (IV), w siedzibie 

Realizatora projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, ul. Topolowa 5, 

72-400 Kamień Pomorski. 

Przedmiotowa kontrola ma charakter kontroli planowej. Celem kontroli jest kompleksowe 

sprawdzenie zgodności projektu z umową o dofinansowanie oraz informacjami przedstawionymi 

we wnioskach o płatność na podstawie dokumentacji merytorycznej i finansowej. Zakres przedmiotowy 

kontroli realizacji projektu obejmuje: 

1. zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych 

z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu, 

2. prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość szans i niedyskryminacji i równości 

szans płci, 

kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 

prawidłowość rozliczeń finansowych, 

poprawność udzielania zamówień publicznych, 

poprawność stosowania zasady konkurencyjności, 

kwalifikowalność personelu projektu, 

poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis, 
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prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, 

10. archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu, 
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11. prawidłowość realizacji projektów partnerskich. 

Kontrola zostanie przeprowadzona przez pracowników Wydziału Kontroli EFS Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Szczecinie w dniach 17-18.10.2019 r. W związku z tym, zwracam się z prośbą 

o zapewnienie Kontrolującym warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia 

kontroli oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontakt z kontrolującymi, jak również 

o udostępnienie wszelkich niezbędnych dokumentów pozwalających na zweryfikowanie prawidłowej 

realizacji wyżej wymienionego projektu. 

W załączeniu przesyłamy wzory zestawień jakie należy wypełnić, podpisać przez osobę 

upoważnioną i przekazać kontrolującym w dniu kontroli. 

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Wydział Kontroli EFS 

Izabela Ziniewicz — Naczelnik Wydziału Kontroli EFS, tel. 91 42 56 261, fax 91 42 56 182, 

Radosław Zbaracki — Starszy inspektor wojewódzki, tel. 91 42 56 182. 
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Załącznik: 

1. Zestawienia do kontroli.


