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Program szkolenia 12.01.2018:  

Warunki i sposób realizacji oraz rozliczania operacji 
 

Jak przygotować się do prawidłowej realizacji operacji 

8:00  

10:00 

- co obejmuje realizacja operacji – różnice w stosunku do operacji, w ramach 
których kwota wsparcia jest refundacją części lub całości poniesionych 
kosztów kwalifikowalnych a operacji w ramach których mamy do czynienia z 
premią; 

- zasad podejścia do „kwalifikowalności” wydatków stanowiących podstawę 
wyliczenia kwoty premii / kwoty pomocy – racjonalność, zasadność i 
celowość wydatków określona w umowie a koszty przedstawiane do 
rozliczenia; możliwość akceptacji odchyleń w kontekście obowiązujących 
limitów; 

- zasad kalkulacji w rozliczeniu wyprzedzającego finansowania / zaliczki; 

- warunków umożliwiających rozpoczęcie realizacji operacji oraz sposobu 
ich dokumentowania na etapie wniosku o płatność; 

- brzegowych warunków wypłaty poszczególnych płatności. 

10:00  
10:15 

Przerwa  

Podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o przyznaniu pomocy 

10:15  

 12:15 

- maksymalne terminy realizacji operacji; 

- brak możliwości finansowania operacji z udziałem innych środków 
publicznych  
a ryczałtowa płatność w formie premii / refundacji części kosztów 
kwalifikowalnych; 

-  w związku z tworzeniem miejsc pracy, w tym dla osób z grup 
defaworyzowanych; 

- dokumentowanie osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie 
ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do 
dnia,  
w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy; 

- inne zobowiązania umowne. 

- warunki i terminy związane ze składaniem wniosków o płatność, terminy 
wezwań do usunięcia braków, złożenia wyjaśnień oraz skutki niezłożenia w 
terminie dokumentów związanych z rozliczeniem operacji. 

- zakres możliwych zmian w umowie o przyznaniu pomocy. Zasady ich 
akceptacji  
z udziałem LGD.  

 - sankcje umowne. 

12:15  

 12:45 
Przerwa obiadowa 

Wniosek o płatność i zasady jego wypełniania 

12:45  

 14:45 

 - praktyczne aspekty związane z przygotowaniem dokumentacji 
rozliczającej projekt. Spojrzenie na realizację operacji z punktu widzenia 

http://www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl/


beneficjenta oraz osoby dokonującej oceny wniosku. 

- najczęściej popełniane błędy w ramach realizacji operacji, które mają 
wpływ na możliwość uzyskania refundacji / premii. 

- konkurencyjny wybór wykonawców zadań – podstawowe zasady. 

- zakres przeprowadzanych kontroli w związku z realizacją i rozliczeniem 
operacji. - kontrole w okresie trwałości operacji. 

14:45  

 15:30 
Podsumowanie i zakończenie szkolenia. 

 


