Najwyższe oceny dla projektu Kadry dla Gospodarki
Kontrola projektu Kadry dla Gospodarki przeprowadzona na zlecenie Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju bardzo wysoko oceniła sposób realizacji projektu. We wszystkich
kontrolowanych obszarach Projekt zyskał najwyższą ocenę oraz został zaklasyfikowany do
kategorii nr 1.
W dniach 20 – 21 stycznia 2014 roku odbyła się planowa kontrola projektu Kadry dla
Gospodarki realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 –
„Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o
kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1. – „Wzmocnienie
potencjału dydaktycznego Uczelni” na podstawie umowy Nr: POKL.04.01.01-00-371/10.
Projekt Kadry dla Gospodarki wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
Instytucji Pośredniczącej PO KL, kontrolę przeprowadziło Konsorcjum firm InfoAudit Sp. z o. o. z
Warszawy oraz Grupa Gumułka – Audyt z Katowic.
Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu Państwa i ocena prawidłowości
realizacji w/w projektu. Szczegółowym czynnościom kontrolnym poddano następujące obszary:
1. Prawidłowość rozliczeń finansowych.
2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
3. Sposób rekrutacji uczestników projektu oraz ich kwalifikowalność.
4. Sposób przetwarzania danych o uczestnikach projektu (w ramach PEFS 2007) zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz.
926 z późn. zm.).
5. Prawidłowość realizowania projektu pod kątem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, nr 157, poz. 885 z póź. zm.) i ustawy z dnia 17
grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.
U. z 2005, nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
6. Prawidłowość realizowania projektu pod kątem ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005, nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi.
7. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu
rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu
dostępną w siedzibie Beneficjenta.
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8. Poprawność udzielania zamówień publicznych, tj. prawidłowość stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
oraz przepisów prawa wspólnotowego.
9. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
10. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie
mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.
11. Poprawność realizacji działań informacyjno–promocyjnych.
12. Zapewnienie właściwej ścieżki audytu dla realizacji poszczególnych obszarów projektu.
13. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
14. Weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu
(wizyta monitoringowa w miejscu realizacji usługi, szkolenia, zajęć wyrównawczych,
konferencji itp.).
W wyniku przeprowadzonych czynności zespół kontrolujący w żadnym z badanych
obszarów nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości. Projekt został zaklasyfikowany do
kategorii nr 1, co oznacza, że jest realizowany prawidłowo. W związku z powyższym
odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
Dziękuję wszystkim Państwu realizującym Projekt, za trud i zaangażowanie, za ciężką
i rzetelną pracę. Została ona doceniona przez zespół kontrolujący, którego opinię
zaakceptował NCBR. To bardzo cieszy, tak jak cieszy również fakt, że działania podejmowane
w Projekcie są doceniane przez studentów, których gorąco zachęcam do skorzystania
z szerokiej oferty projektu Kadry dla Gospodarki – przygotowaliśmy ją dla Was !
Jeszcze raz dziękuję i serdecznie pozdrawiam
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