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Szanowni Państwo, 

Rok 2013 jest rokiem szczególnym w kontekście realizacji Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka. Warunkiem utrzymania przez Polskę wkładu środków unijnych 

w ramach programu jest realizacja płatności na rzecz projektów na wymaganym w bieżącym 
roku poziomie. 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o realizację projektów zgodnie z założonymi 

harmonogramami a w miarę możliwości przyspieszenie terminów składania wniosków 

o płatność. Ze strony PARP oraz Regionalnych Instytucji Finansujących deklaruję pomoc 

oraz zaangażowanie w wyjaśnieniu i rozwiązaniu wszystkich problemów, które mogą się 

pojawić w toku procesu rozliczania wniosków o płatność. W tym celu w RIF utworzona 

została funkcja opiekuna projektu. Dane kontaktowe tych osób znajdą Państwo w każdym 

piśmie wzywającym do dokonania uzupełnie11 w ramach przedłożonej dokumentacji 

(wniosków o płatność). 

Ponadto w celu efektywnego i sprawnego wydatkowania przyznanych Państwu 

środków pragnę podkreślić znaczenie kompletności dokumentacji przedkładanej przez 
Pa{1stwa do Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF)/Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. W sytuacji, w której konieczne stanie się jej uzupełnienie proszę 

o szybkie i wyczerpujące przesyłanie wyjaśnie11, poprawek, lub dodatkowych dokumentów. 

W przypadku pojawiania się wątpliwości proszę o ich niezwłoczne zgłaszanie do osób 

wskazanych do kontaktu w pismach informujących o potrzebie uzupełnienia wniosku 

o płatność. 

Proszę także o nieprzekładanie terminów wizyt kontrolnych wyznaczanych przez Regionalne 

Instytucje Finansujące oraz zapewnienie podczas wizyt obecności osób mogących udzielić 

wyczerpujących informacji na temat projektu (ustanawianie pełnomocników w przypadku 

braku możliwości udziału w czynnościach kontrolnych osób reprezentujących Beneficjenta). 

Informuję, że w związku z aktualnym etapem wdrażania programu, Regionalne Instytucje 

Finansujące otrzymały wytyczne, zgodnie z którymi możliwe będzie częściowe zatwierdzanie 

wniosków o płatność (co do kosztów niebudzących wątpliwości) oraz wyłączanie kosztów, co 

do których pomimo skierowanego wezwania nie dostarczono wyjaśnień/dodatkowych 

dokumerftów. 

Proszę o dobrą współpracę w momencie kluczowym z punktu widzenia realizacji programu. 

Wyrażam nadzieję, że wspólne zaangażowanie przełoży się na płynne rozliczenie Państwa 

projektów. 
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