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I. Część ogóIna

l.1. Wstęp

Podstawowym założeniem niniejszych Wytycznych jest wskazanie beneficjentom
zasad dotyczących przechowywania i udostępniania dokumentacji związanej
z projektami realizowanymi w ramach Regionalnego programu operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013'

Wytyczne podzielono na 3 częśei, z ktorych częŚć I zawiera wprowadzenie do
wytycznych' W części II przedstawiono ogólne wskazówki dot. archiwizacji dokumentacji
projektowej, adresowane do jednostek sektora finansów publicznych. Częśó III skierowana
jest do pozostałych beneficjentów jak m.in.: przedsiębiorcy, kościoły, zwięki wyznaniowe,
stowarzyszenia, fundacje itd.

1.2. Podstawy prawne

Beneficjenci są zobowiązani do przechowywania dokumenta cji zwiryanej z rcalizacją
RPo wP na podstawie w szczególności:

1) art' 90 rozporządzenia Rady (WE) ff 108312006 z dnia 11 lipca 2006 r.ustanawiającego przepisy ogólne óotyczące Europejskiego Funduszu RozwojuRegionalnego, Europejskiego }'unduszu śpoł..rn.g o oraz Funduszu Spójnościi uchylające rozporządzenie(WE) nr 1260/16os p, IJrz. IJE L 2IO/25 z 3LO7.2006ze zm.);
2) art' 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 18Ż812006 z dnia 8 grudnia 2006 r.ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozpotządzenia-R.ady (wE) ff1083/2006 ustanawiającego przepisi ogotn. Joiy.rą.. Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego, 

-Euiopejskiego" 
Funduszu Społecznego oraz FunduszuSpójności oraz ro7po.rządzenta (WE) 

''i tosolzo06 Parlamentu Europejskiego i Radyw sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.T"r:2. uE L 37r221.12.2006 ze zm);
3) art' 71-74 ustawy z dnta29 wrzęśnia 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr152, poz. l2Z3 ze zm.);
4) art' 106-112 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U.z20II r. Nr 177, poz.1054);
5) art' 20a ustawy 

'z dnia i7 lutego 2005 t. o informatyzacji działalności podmiotówrealizującychzadania publiczne (o'. u. z2OO5 r. Nr 64' poź. sss ,, ii.);6) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 ityczni a 201t r. w sprawieinstrukcji kancelaryjnej, jednofitych ,r""ro*yih' wykazów akt otaz instrukcjiw sprawie organizacji i zakresu dziaŁania archiwów zakiadowych (Dz. i. z 2011 r. Nr14, poz. 67 ze zm.);
7) umowy o dofinansowanie projektu/decyzji Zatządu Województwa Pomorskiegow przypadku realizowania projektów własnych pr.", Samorząd WojewództwaPomorskiego.



1.3. Używane skróty i wyrażenia

1) IZ RPo WP - naIeŻy przez to rozumieć Inst1'tucj ę Zarządzającą Regionalnym

Programem operacyjnym blu Wo.j.*ództwa Pomorskiego na lata Ż007 'Ż0I3:
2) IP il - naleŻy' przeź to' ,orr*ieó inst1.tucj ę Pośrednic zącąII stopnia do wdrazania osi

Priory.tetowej 
"t (bez Dztałania r.:) Regionalnego Programu operacyjnego dla

Województwa Pomorskiego nalataŻOO1 - 2013 tj. Agencję Rozwoju Pomorza S'A'

w Gdańsku;
3) RPo WP - Regionalny Program operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata

2007 -2013;
4) EZD -ęlektroniczny system zarządzamia dokumentacją

5i Centralne Repozytórium Dokumóntow - jest to baza danych skupiająca w jednym

miejscu ouowiąrującę w administracji wzoty i formularze, utworzona w celu

upoiządkowani'wźórów oraz formularzy dokumentów elektronicznych, szczegóŁy na

stronie internetow Ą www. epuap' gov'pl'

II. Jednostki sektora finansów publicznych

Ż.L. Zakres przedmiotowy WyĘcznych

Beneficjent jest zobowiązany przechowywać dokumentację obejmującą zarówno

wydatki kwalifikowalne jak i wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu' Dokumenty

należy przechowywać w formie oryginałów oraz dodatkowo można je przechow1łvać

w formie kopii potwierdzonych za zgodnoŚć z oryginałem'

Do dokumentacji zvłtązanej z realizowanym projektem, która powinna byĆ

przechowywana w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu zalicza1ąsię

następuj ące grupy dokumentów:

t) dokumentacja ogólna projektu:

umowy o dofinansowanie projektu, w przypadku dokonywaniazmtan w umowie -

aneksy umów,
wnioski o płatnośó wTaz z załącznikamt'

informacje pokontrolnę z kontroli przeprowadzonych przez IZ RPo WPIIP II otaz

ewerrtuańi e zastrzęŻenia, za1.ęóęnii do informacji pokontrolnych wraz

z dokurnentacją potwi erdzającą wykonanie za]lecęń i usunięcie stwierdzonych

nieprawidłowości,
korespondencj a dotycząca proj ektu;

2) dokumęntacja finansowo_księgowa projektu:

wydruki operacji gospodarczych z księg.i rachunkowej dotyczące realizowanego

projektu * p''yp"ua{u beneficjentów, |<tórzy prowadzą pełną księgowośó na

podstawie u'iu*y_ o rachunkowoŚci z dniaŻ9 v'rześnla 1994 r',



wydruki z ksiązki przychodórv i.rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lubkarty podatkowej, w przypadku.beneficjentów, wykorzystujących w tym celuprogramy komputerowe' którzy. nie są 
"obligo*uni 

na poóstńi. ouo*ią'ującychprzepisów prawa do prowadzenia pełĘ tsięlowosci,
papierowe wersje zaewidencjonowanych Jperacji gospodarczych dotyc zącychręalizowan'9o'p1oj:\tu w przypadku odręc'i.go-pro* adzeniaw tym celu księgirachunkowej, ksiązki przychodów i'o'"hoaj*, ryczałtu ewidencjonowanego'
karty podatkowej,
zestawienia poniesionych wydatków' w przypadku pozostałych beneficjentów lubw przypadku-beneficjentów, którzy prrćdpiapisu''i.* u-o*y o dołr'urrrowanie
proj ektu nie dysponowali wyodrębnioną ewidencj Idokumenty potwierdzające poniesienie wydatt<u'1anury, rachunki, paragony,listy płac, deklaracje ZIJ{, US' polecenia Lrięgo*uniu pr, p"r*ierdzenieprzelewu/wpłata gotówki, wyciągi z rachunku bankowego, itp.),
deklaracje YAT za okres realizacii proje]<tu oraz w okresie 5 lat od jegozakonczenia, - jeŻe\i VAT stanowił koszt kwalifikowalny w ramach projektu,polecenie wyjazdu słuzbowego, bilety potwierdzające odbyci e podrózy słuzbowej,ewidencja przebiegu pojazdu w przypadtu uzycia samochodu prywatnego docelów słuzbowych _ jezeli były stosowane,
polityka rachunkowości, zakładowy plan kont,
dokumenty potwierdzające zastosowany sposób księgowania operacji projektu,w przypadku beneficjentów prowadzących podatk-ową k.ię;' p.zychodówi rozchodów, ry czałt ewidencj onowany tu6 lu.tę podatkową

3) dokumentacja merytorycznaz projektu:

dokumenty dotyczące inwestycji budowlanej (kosztorysy inwestorskie, kosztorysypowykonawcze, dztennik budówy, protokóły odbioru, protokoły konieczności,pozwolenia, decyzje administracyjne dotycząie realizowanych inwestycji,studium wykonalnoŚci, itp'),
dokumenty dotyczące zakupów.sprzętu i wyposazenia (świadectwa, certyfikaty'gwarancje, licencje, protokoły odbioru),
dokumenty, których sporządzenie było ujęte w budzecie projektu w kategoriiwydatków kwalifikowalnych lub niekwalifikowalnych (analizy, kosztorysy,opinie, pozwolenia, raporty z bad,an itp.),
akty notarialne, umów zawartych w związku z ręalizowanym projektem orazaneksów do tych umów, (w tym umowy o pracę' dzięło, zlecenia),oddelegowania
do projektu,
akta osobowe placowników finansowanych w ramach projektu np. kierownikakontraktu, inzyniera nadzoru W przypadku t *uiinLo*ul"f.r' kosztówwynagrodzeń'
karty czasu ptacy, listy obecności -jezeli
regulaminy wy nagr adzania pracowników
wynagrodzeń,

były stosowane,
w przypadku kwalifikowalnych kosztów

dokumenty potwierdzaj ące prueprowadzenię działan o charakterze promocyjnym(materiały z konferencji, szkoleń organizowanych w ramach projektuzaproszenia, potwierdzenia uczestnictwa, listy uczestników, rriateriałyszkoleniowe, zdjęcia Z przeprowadzonych szkolen, konferencj i, zdjęcii tablicinformacyjnych, zĄęctatablió pamiątkowy"t', .'lo*i,'plakaty, gazety,czasopisma,w których zamieszczono ogio''"niu i' inne inforinacje" 
'{oty"źą"" -|ro;"t 

tu,nagrania radiowę i telewizyjne - jezeli w ten sposób inńrmowarro o realizowanym



projekcie' wydruki ze stron internetowych, na ktorych zatlięszczono informacje

pro*o.yjn., ino. dowody dotyczące promocji projektu);

4) dokumenta cj a ptzetar gowa dotycząca proj ektu :

w przypadku beneficjentów, I<tórzy bYli zobowiązani stosowaó w projekcie

ustawę Prawo Zamowień Publicznyóh - wszystkie niezbędne dokumenty zgodne

wykonawcow usług, robót budowlanych,
projei<tem a prowadzonych poza ustawą

ógłószenie o poszukiwaniu''vykonawcy'

z wymogami tej ustawY,

dokumentacja związana z wyborem

dostaw związanych z ręa|izowanym

Prawo Zamówien Publicznych, np'

cenniki ofertowe;

5) inne dokumenty dotyczące projektu:

informacje z kontroli przeprowadzonych przez uprawnione, do tego podmioty

(informacje p"i.""i.r'ó, p-tot oły, wyniki kontroli, zalecenia pokontrolne wIaZ

z dokumentl"ń p"t*i erózającą #ykonanie za|ęceh i usunięcie stwierdzonych

nieprawidłowości),
raporty z audytu zewnętrznego'

zarządzenia w sprawie archiwizacj i'
koresponde,,.3up,o*adzona.z.róŻnymipodmiotamiiorganamiwtrakcie
redriiaĄt przedmiotowe go proj ektu'

sprawozdan ia sporządzane w okresie trwałości projektu i korespondencja z nimi

zw:..ąZana,

innę dokum enty związane z r ea|izacj ą proj ektu niewymienione powyże;'

2.2.Właściweprzechowywanieiudostępnianiedokumentacji

Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego zabezpieczetta

i udostępniania oryginałów dokumerrtow w postaci papierowej i e|ektronicznej w terminie

wskazanym w umowię o dofinansowanie projektu. W celu nalezytego przechowywania

dokumentacji dotyczącej zrealizowanego projektu beneficjent, który z mocy prawa jest

zobowiązanydoprowadzeniaarchiwumzakładowegopowinienprzechowywaóoraz

zapewnić w sposób sprawny dostęp do dokumentacji projektowej ztegoŻ archiwum'

Dokumenty elektroni czne Zwlązane z projektem, które wpływają do beneficjenta za

pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, zgodne Zę wzorami opublikowanymi

wCentralnymRepozytoriumDokumentów,podlegaćbędąprzekazaniudoarchiwum,

poniewazistniejąjedyniewformienaturalnychdokumentówęlektronicznych,aniesątylko

kopiami elektronicznymi papierowych ory ginałów'

W efekcie skanowania dokumęntów papierowych do systemu EZD, powstają

elektroniczne kopie dokumentów, które nie są równowazne papierowym oryginałom' jeŚli

podstawowymsposobemdokumentowaniaprzebieguzałatvłianiairozstrzyganiasprawdla

danegopodmiotujestsystemtradycyjny,zgodniez$2pktIĄrozpotządzeniaPrezesaRady



Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej. Elektroniczne kopie będące pełnym cyfrowym
odwzorowaniem dokumentów papierowych są materiałami archiwalnymi' jeŹeli system EZD
został wskazany jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu zaŁatwiania
i rozstrzygania spraw.

Dokumentację, która cechuje się niską trwałością druku i czytelnością zapisów
(b1aknięciem), w tym szczególnie dokumentację finansowo - księgową (np. faktury) należy

dodatkowo kopiować.

IZ RPo WP zalęca, aby podczas czynności porządkujących, całośó dokumentacji

danego projektu podzielona została na następujące grupy (według pkt 1-5 podrozdziaŁu 2.!
niniej szych Wytycznych) :

dokumentacj a o gólna proj ektu,
dokumentacj a finansowo-księgowa proj ektu,
dokumentacj a merytor y czna z proj ektu,
inne dokumenty dotyczące projektu.

Wyszczegolnione wyżej grupy dokumenta cjt na|eŻy przełoŻyc do poszczególnych
merytorycznych teczek (np. skoroszytów wpinanych), które z kolei powinno się umieŚció
w opatrzonych tytułem i oznaczonych numerem segregatorach. Dokumentacja powinna byó
uporządkowana' zarówno wewnątrz teczek, jak i segregatorów, pod względem
chronologicznym.

I tak np. moŻna wyodrębnió segregator pn. 
',dokumentacja 

ogólna projektu'', a w nim
umieśció m.in. teczkę' w której znajdują się: oryginał umowy o dofinansowanie projektu,

oryginały aneksów do umowy, następnie korespondencja dotycząca umowy projektu' ułozona

chronologicznie od najstarszej' a więc zaczynając od stycznia, a kończąc na grudniu.

Poszczególne dokumenty w obrębie spraw (teczek) powinny obrazowaó tok ich
rozpatrywania i załatwiania. Na ile to mozliwe, należy sporządzic, w porządku

chronologicznym, spis dokumentów zawartych w teczce. Całą dokumentację danego projektu

na|eży oznakować w czytelny sposób zapewnlający sprawne udostępnianie i właściwe

przechowywanie. Dokumenty stosowanę przez beneficjenta podczas realtzacji projektu oraz

wszystkie materiały informacyjne i promocyjne powinny spełniaó wymagania związane

z promocją unijnego źrodła dofinansowania projektu (szczegoły zawlęta rozdział 12

Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013).

Dokumenty w postaci elektronicznej, takie jak: zdjęcia cyfrowe, elektroniczne

informacje ze stron internetowych www mogą byÓ przechowywane na nośnikach danych np.

CD/DVD, HDD. Ponadto w przypadku ewidencjonowania operacji gospodarczych przy
uŻyciu programów komputerowych mozliwe jest archiwizowanie ich w postaci



elektronicznej, zapewniając jednocześnie natychmiastowy ich wydruk na Żądanie IZ RPo

WP.

Do dostępu do dokumentacji projektowej, poza pracownikami beneficjenta,

upoważnieni są równiez pracownicy instytucji uprawnionych do kontroli prawidłowoŚci

reaIizacji projektu m.in.: IZ RPo WP, IP II, Instytucji PoŚredniczącej w Certyfikacji

(Pomorski lJrząd Wojewódzki), Inst1.tucji Certyflkującej (Ministerstwo Rozwoju

Regionalnego), Instytucji Audytowej (Urząd Kontroli Skarbowej), Najwyższej Izby Kontroli,

Komisj i Europej skiej, Europej skiego Trybunału obrachunkowęgo.

Beneficjent moze byÓ zobowiązany do rozszętzenia obowiązujących symboli i haseł

klasyfikacyjnych w jednolitym rzęczowym wykazie akt, jezeli przepisy prawne przewidują

taką mozliwość oraz w przypadku gdy obowiązująca instrukcja kancelaryjna nie daje

możliwoŚci właŚciwego oznakowania dokumentacj i proj ektowej .

Dokumentacja projektowa moze byó przechowywana w archiwum zakładowym (nie

ma obowiąku jej przechowywania w dokumentacji podręcznej komorki organizacyjnej

beneficjenta), jednak na|eŻy zapewnió jej sprawne uzyskanie ztego archiwum.

2.3. Ustanie działalności podmiotu lub inne zdarzenie

W przypadku ustania działalności beneficjenta lub innych zdarzen wpływających na

miejsce i zasady przechowywania dokumentacji projektowej w okresie wskazanym

w umowie o dofinansowanię projektu, beneficjent zobowtązany jest do przekazania

kompletnej dokumentacji projektowej do archiwum państwowego oraz do poinformowania

o tym fakcie IZ RPO WP lub IP II.

Natomiast w przypadku innych zdarzeh (np. reorganizacj|) wpływających na miejsce

i zasady przechowywania dokumentacji projektowej (w szczególności' gdy nastąpiła zmiana

miejsca archiwizacji dokumentów) w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie

projektu, beneficjent jest zobowiązany do poinformowania IZ RPo WP lub IP II.

2.4. Okres i miejsce przechowywania dokumentacji

okres przechowywania dokumentów wskazany w umowie o dofinansowanie

projektu (termin określony na 31 grudnia 2020 r. i 10 lat od zawarcia umowy

w prrypadku udzielania pomocy publicznej, jednak nie krócej niż do 31 grudnia 2020 r.)

wiąże beneficjenta pomimo faktu, że okres trwałoŚci projektu jest krótszy (3 lub 5 lat od

dnia zakończenia operacji).



JeŻelt IZ RPo WP lub IP II podejmie decyzję o wydłużeniu terminu archiwizacji
dokumentów projektowych (zgodnie z mozliwością zapisaną w umowie o dofinansowanie
projektu) termin kontroli prawidłowości archiwizacji odpowiednio ulegnie przedŁużeniu.

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, np. na polecenie Komisji Europejskiej, informacja
o koniecznoŚci przedłużenia terminu archiwizacji zostanie stosowanie wcześniej wysłana do

beneficjentów.

2.5. Kontrola przes trzegania zasad archiwizacj i dokumentów

Wprowadzone przez beneficjentów pisemne zasady przechowywania i udostępniania

archiwizacji (wydane zarządzenia. uchwały' zmiany obowiązującej instrukcji kancelaryjnej,

oznakowanie dokumentacji projektowej) będąprzedmiotem kontro]i na zakończenie rca1tzacji

projektu, prowadzonej przez IZ RPO Wp lub Ip II.

IZ RPO WP oraz IP II w ramach kontroli na miejscu realizacji projektu i kontroli
prowadzonych w okresie trwałości projektu, będzie weryfikowała prawidłowośó archiwizacji
oraz kompletnośó dokumentów w okręsie do 31 grudnia 2020 r.

III. Pozostali beneficjenci

3.1. Postępowanie z dokumentacją projektową

Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania wszelkiej dokumenta cjt zawiązanej

z doftnansowanym projektem do dnia 31 grudnia 2020 roku' DokumenĘ na|eży

przechowywać w formie oryginałów oraz dodatkowo możnaje przechowywać w formie
kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. W przypadku wykorzystania przęZ

beneficjenta dokumentów w postaci elęktronicznej takich jak zdjęcia cyfrowe, elektroniczne

informacje ze stron intęrnetowych www, dopuszcza się mozliwośó przechowywania tych

dokumęntów na nośnikach danych np. CD/DVD, HDD. Ponadto w przypadku

ewidencjonowania operacji gospodarczych przy uzyciu programów komputerov\ych mozliwe
jest archiwizowanie ich w postaci elektronicznej' zapewniając jednocześnie natychmiastowy

ich wydruk nażądanie IZ RPo WP.

Do dokumentacji związanej z realtzowanym projektem' która powinna być

przechowywana w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu zaliczająsię



grupy dokumentów szczegołowo wymienione w pkt i-5 podrozdziaŁu 2'1' niniejszych

Wy'tycznych.

Beneficjent zobowiązany jest do zagwarantowania odpowiednich warunków

zapewniających prawidłowe zabezpieczenie i udostępnianie oryginałów dokumentów

w postaci papierowej i elektronicznej.

Dokumentację, ktora cechuje się niską trwałością druku i czlelnością zapisów

(blaknięciem), w tym szczególnie dokumentację finansowo - księgową (np. faktury) naleŻy

dodatkowo kopiować

IZ RPo WP zalęca, aby podczas czynności porządkujących, całość dokumentacji

danego projektu podzielona został'a na następujące grupy (według pkt 1-5 podrozdziału Ż.I

niniej szych Wytycznych) :

dokumentacj a o gólna proj ektu,

dokumentacj a fi nansowo -księgowa proj ektu,

dokumentacj a merytory czna z proj ektu'

inne dokumenty dotyczące projektu.

Wyszczególnione v,,yŻej grupy dokumęntacji na|eŻy przełoŻyc do poszczegolnych

merytorycznych teczek (np. skoroszytów wpinanych), które z kolei powinno się umieścić

w opatrzonych tytułem i oznaczonych numerem segregatorach. Dokumentacja powinna byÓ

uporządkowana, zarówno wewnątrz teczek, jak i segregatorów' pod względem

chronologicznym.

I tak np. można wyodrębnić segregator pn. ,,dokumentacja ogólna projektu'', a w nim

umieŚció m.in. teczkę' w której znajdują się: oryginał umowy o dofinansowanie projektu,

oryginały aneksów do umowy, następnie korespondencja dotycząca umowy projektu, ułozona

chronologicznie od najstarszej, a więc zaczynąąc od stycznia, a kończąa na grudniu'

Poszczególne dokumenty w obrębie Spraw (teczek) powinny obrazowaó tok ich

rozpatrywania i załatvłiania. Na ile to mozliwe, na\eŻy sporządzió, w porządku

chronologi cznym, spis dokumentów zawartych w teczce. Dokumenty stosowane przez

beneficjenta podczas reaItzacjl' projektu oraz wszystkie materiały informacyjne i promocyjne

powinny spełniaÓ wymagania związane z promocją unijnego fuodła dofinansowania projektu

(szczegóły zawięrarozdział 12 Przewodnika Beneficjenta RPo WP 2001-2013).

3.2. Uwagi końcowe

Do dostępu do dokumentacji projektowej, poza pracownikami beneficjenta'

upowaznieni są równięz pracownicy instytucji uprawnionych do kontroli prawidłowości

l0



realizacji projektu m.in.: IZ RPo WP, IP Ii, Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji
(Pomorski Urząd Wojewódzki), Instytucji Certyfikującej (Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego)' Instytucji Audytowej (Urząd Kontroli Skarbowej), Najwyzsz ej Izby Kontroli'
Komisj i Europej skiej, Europej skie go Trybunału obrachunkowe go.

okres przechowywania dokumentów wskazany w umowie o dofinansowanie projektu
(termin określony na 31 grudnia 2020 r' i 10 lat od' zawarcia umowy w ptzypadku udzięlania
pomocy publicznej, jednak nie krócej niz do 31 grudnia 2020 r.) wiąze beneficjenta pomimo
faktu' ze okres trwałości projektu jest krótszy (3 lub 5 lat od dnia zakoń czeniaoperacji).

Beneficjent jest zobowtązany przechowywaÓ dokumentację projektową w siedzibie
lub w miejscu realizacji projektu. Istnieje również mozliwość przekazania dokumentacji
beneficjenta specjalistyczńym instytucjom (przedsiębiorstwom) zajmującym się archiwizacją
dokumentów, pod warunkiem zapewnienia dostępności do dokumentacji w czasie kontroli.

W przypadku ustania działalności berreficjenta lub innych zd,arzen wpływających na
miejsce i zasady przechowywania dokumentacji projektowej w okresie wskazanym
w umowie o dofinansowanie projektu, beneficjent zobowiązany jest do przekazania
kompletnej dokumentacji projektowej do archiwum państwowego oraz do poinformowania
o tym fakcie IZ RPO WP lub Ip Ii.

Jężeli iZ RPo WP lub IP II podejmie decyzję o wydłużeniu terminu archiwizacji
dokumentów projektowych (zgodnie z mozliwością zapisaną W umowię o dofinansowanie
projektu) i poinformuje o niej berreficjenta, termin kontroli prawidłowości archiwizacji
odpowiednio ulegnie przedłuŻeniu. W przypadku zaistnienia takiej pottzeby, np. na polecenie
Komisji Europejskiej, informacja o konieczności przedłuŻenia terminu archiwizacji zostanie
stosowanie wcześniej wysłana do beneficjentów'

Za niedopuszczalne uznaje się działanie polegające na skanowaniu przgz
beneficjenta dokumentacji projektowej (np. faktur) w celu dalszego przechowywania jej

w formie elektronicznej z jerJnoczesnym niszczeniem oryginałów dokumentacji
istniejącej w formie papierowej.

IZ RPO WP oraz IP II w ramach kontroli na miejscu realizacjt projektu i kontroli
prowadzonych w okręsie trwałości projektu będzie weryfikowała kompletnoŚć dokumentów

w okresie do 31 grudnia 2020 roku.

ll


