Załącznik nr …. do Regulaminu
Załącznik nr … do umowy o dofinansowanie projektu

Metodyka obliczania korekty kwoty dofinansowania dla Poddziałania 1.4.31

Metodyka obliczania korekty kwoty dofinansowania ma zastosowanie w przypadku
niezrealizowania zakładanych wskaźników oraz niewywiązania się beneficjenta z deklaracji
podlegających ocenie w ramach kryteriów wyboru projektu2 w:
Osi priorytetowej: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działaniu: 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
Poddziałaniu: 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
Schemat: Infrastruktura biznesowa w regionie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 20142020
Beneficjent deklarujący w realizowanym projekcie osiągnięcie założonych wskaźników powinien
dołożyć wszelkich starań, aby wywiązać się ze złożonych deklaracji. W przypadku nieosiągnięcia bądź
nieutrzymania wskaźników ujętych w sekcji I Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu
wniosku o dofinansowanie projektu beneficjent musi wykazać, iż nie osiągnął wskaźników z powodów
niezależnych od niego, których nie był w stanie przewidzieć w momencie sporządzania wniosku
o dofinansowanie projektu. Istnieje wówczas możliwość obniżenia kwoty dofinansowania zgodnie
z niniejszą metodyką. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji i konieczności zwrotu przez
beneficjenta części dofinansowania we wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P terminie,
nie nalicza się odsetek.
W przeciwnym wypadku zastosowanie znajdzie zapis umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie
z którym Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może rozwiązać umowę z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli beneficjent nie osiągnął celu Projektu zakładanego
we wniosku o dofinansowanie (wskaźniki rezultatu).
1. OBLICZANIE POZIOMU OBNIŻENIA KWOTY DOFINANSOWANIA BENEFICJENTOM, KTÓRZY NIE
OSIĄGNĘLI LUB NIE UTRZYMALI ZAKŁADANYCH W ZAAKCEPTOWANYM WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU
W przypadku wyczerpania możliwości zmian odnośnie realizacji wskaźników produktu i rezultatu
w projekcie, jakie daje beneficjentowi umowa o dofinansowanie projektu, tj. niezrealizowanie
wskaźników powyżej poziomu 15% (osiągnięcie wskaźników rezultatu na poziomie poniżej 85 %
wartości zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie projektu), należy zastosować przyjęte
poniżej zasady obliczenia poziomu obniżenia kwoty dofinansowania beneficjentom, którzy jednak nie
osiągnęli zakładanych wartości wskaźników.
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Metodyka nie dotyczy wskaźników bezpośrednio powiązanych z warunkami zwrotu dofinansowania
otrzymanego w formule pomocy zwrotnej.
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Nie dotyczy sytuacji, w których niezrealizowanie zakładanych wskaźników oraz niewywiązanie się beneficjenta
z deklaracji podlegających ocenie w ramach kryteriów wyboru projektu skutkowałoby nie spełnieniem kryteriów
i negatywną oceną projektu.

Założenia ogólne:
1) Bezpośrednia korekta finansowa:
Stosowana w przypadku, gdy możliwe jest powiązanie wskaźnika produktu z ponoszonymi w ramach
projektu kosztami, a cele projektu (m.in. wskaźniki rezultatu), mimo zmniejszenia wartości
wskaźnika/wskaźników produktu, zostały osiągnięte, wówczas ma to odzwierciedlenie
w odpowiednim (bezpośrednim, proporcjonalnym) zmniejszeniu kwoty dofinansowania.
2) Proporcjonalna korekta finansowa:
W przypadku niezrealizowania wskaźnika rezultatu bezpośredniego pn. „Liczba przedsiębiorstw
korzystających z obiektów przeznaczonych na wsparcie działalności biznesowej” należy zastosować
korektę wg. podanej matrycy (patrz tab.1.).
Tabela. 1. Matryca poziomu obniżenia dofinansowania
Stopień nieosiągnięcia
zakładanego wskaźnika
rezultatu

Poziom obniżenia kwoty dofinansowania

%

%

powyżej 15 -20

2

powyżej 20 - 30

4

powyżej 30 - 40

6

powyżej 40

8

Jeżeli u jednego beneficjenta wystąpił przypadek niezrealizowania kilku założonych wskaźników
produktu lub rezultatu, to wysokość dofinansowania pomniejszona zostaje o przyjęty odsetek
odpowiadający najwyższemu stopniowi nieosiągniętych założonych wartości wskaźników,
w zależności, który odsetek skutkujący obniżeniem dofinansowania jest wyższy.
W związku z tym, że przyczyny braku osiągnięcia wskaźników rezultatu nie zawsze leżą po stronie
beneficjentów, kwestie korekt finansowych powinny być rozpatrywane indywidualnie uwzględniając
okoliczności, na które beneficjenci nie mają wpływu. Ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiotowej
sprawie wydaje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P (w tym przypadku Departament Wdrażania RPO),
która może wydłużyć termin realizacji wskaźników maksymalnie do końca okresu trwałości lub
odstąpić od naliczenia korekt finansowych.

2. OBLICZANIE POZIOMU OBNIŻENIA KWOTY DOFINANSOWANIA, W PRZYPADKU BRAKU
WYWIĄZANIA SIĘ PRZEZ BENEFICJENTA Z DEKLARACJI MAJĄCYCH WPŁYW NA SPEŁNIENIE
KRYTERIÓW Z GRUPY C.2 KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE – PUNKTOWE
Zgodnie z zapisem w kryteriach wyboru projektu, niewywiązanie się beneficjenta ze zobowiązań
ujętych w dokumentacji projektowej związanych z przyznaniem punktów w ramach kryteriów z grupy
C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe kryteriów wyboru projektu, stanowiących

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 48/2019 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia
18 czerwca 2019 r. (dalej: kryteria), skutkuje zwrotem całości lub części otrzymanego dofinansowania.
Niezrealizowanie zobowiązań wynikających z otrzymanych w ramach kryteriów merytorycznych
szczegółowych punktowych C.2.1 – C.2.3 punktów skutkuje korektą kwoty dofinansowania o wskaźnik:

zdobyta liczba punktów w danym kryterium
poziom obniżenia kwoty dofinansowania [%] = ____________________________________________ x 100
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Otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych wartości z zastosowaniem reguł matematycznych:
 jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z niedomiarem (czyli
wartości dziesiętne pozostają bez zmian);
 natomiast jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić
z nadmiarem.

Jeżeli u beneficjenta wystąpił przypadek niezrealizowania kilku zobowiązań wynikających
z kryteriów to wysokość dofinansowania pomniejszona zostaje o wskaźnik korekty o najwyższej
wartości.
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Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów w ramach kryteriów z grupy C.2 „Kryteria merytoryczne
szczegółowe – punktowe” kryteriów wyboru projektu, stanowiących Załącznik nr 1 do uchwały Nr 48/2019
Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 czerwca 2019 r.

