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01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
•

Kontrola została podjęta, żeby ocenić rzeczywiste rezultaty (na koniec 2018 r.) działania dotyczącego
wspierania rozwoju przedsiębiorczości w województwie lubelskim, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL) przez Zarząd Województwa
Lubelskiego – Instytucję Zarządzającą RPO WL (IZ RPO WL).

•

Zorientowanie na osiąganie rezultatów wydatkowania środków finansowych UE stanowi priorytet
Komisji i państw członkowskich na lata 2014-2020. W świetle wyników dwóch kontroli Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego (ETO), dotyczących skuteczności projektów finansowanych z EFS
(opublikowanych w 2018 r.), w trakcie wyboru i realizacji projektów koncentrowano się na produktach
i absorpcji środków, a nie na rezultatach. Zdaniem ETO absorpcja środków finansowych nie powinna
być celem samym w sobie, lecz sposobem inwestowania w działania, mającym na celu przyczynienie
się do osiągnięcia krajowych i unijnych celów polityki.

•

Koniec 2018 r. stanowił istotny etap wydatkowania środków w ramach perspektywy finansowej UE
2014-2020, ponieważ na ten termin przyjęto cele pośrednie programów operacyjnych
oraz zasady ich weryfikacji. Na koniec 2018 r. można było ocenić osiągnięte na tym etapie rezultaty
projektów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości dofinansowanych ze środków UE i sformułować
ewentualne wnioski dotyczące korekty przyjętych zasad i realizowanych działań.

•

Jedną z przesłanek podjęcia kontroli były także wyniki kontroli NIK, koordynowanej przez Delegaturę
w Lublinie, nr P/16/075 pt. „Efekty realizacji programów aktywizacji zawodowej pracowników
instytucji sektora oświaty zwalnianych lub zagrożonych utratą pracy”, która wykazała wady systemowe
wsparcia podobnego rodzaju realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
i współfinansowanego z EFS.

02 Co kontrolowaliśmy?
Celem głównym kontroli była ocena, czy do końca 2018 r. wsparcie na rozpoczęcie
działalności gospodarczej w ramach RPO WL* w województwie lubelskim zostało
wykorzystane na zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w regionie.
W związku z celem głównym kontroli założono także porównanie zasad i zrealizowanych
zadań w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie lubelskim
z innymi regionami kraju, a także zbadanie ich zgodności z wytycznymi ministra
właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
Cele szczegółowe kontroli:
•

Czy Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 stworzyła warunki do realizacji celów działania 9.3?

•

Czy wsparcie finansowe na realizację celów działania doprowadziło do zwiększenia
liczby miejsc pracy?

* Działania 9.3 RPO WL realizowanego w ramach priorytetu inwestycyjnego UE 8iii, tj. działania
RPO WL, którego celem było wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

03 Kogo kontrolowaliśmy?
•
•

•

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie — urząd realizujący zadania
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Lubelskiego.
13 podmiotów realizujących projekty, dofinansowane ze środków UE w ramach działania
9.3 RPO WL na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Zarządem Województwa
Lubelskiego:
• cztery fundacje,
• jedno stowarzyszenie,
• cztery spółki z o.o.,
• jedna spółka akcyjna,
• jedna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
• dwie jednostki samorządowe (w tym powiatowy urząd pracy).
Dla celów kontroli pozyskano także dane z:
• Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• 14 urzędów marszałkowskich,
• Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
• 21 powiatowych/miejskich urzędów pracy z terenu województwa lubelskiego,
• Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
• Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej.

04 Stwierdzony stan
W województwie lubelskim wykorzystano najwięcej środków finansowych UE
i udzielono wsparcia finansowego największej liczbie osób spośród innych województw
w Polsce
•

W 2018 r. IZ RPO WL zwiększyła znacznie pierwotnie planowane środki finansowe
przeznaczone na wsparcie (z 55,9 mln euro do 83,8 mln euro) oraz wskaźniki dotyczące liczby
osób – odbiorców bezzwrotnych środków finansowych (do końca 2018 r. i 2023 r. miało
początkowo je otrzymać odpowiednio 1 768 i 3978 osób – liczbę tę zwiększono do 2 442 i 7 167
osób) i liczby miejsc pracy, które miały być utworzone do 2023 r. (z 4774 do 9059).

•

Na koniec 2018 r. w województwie lubelskim wykazano osiągnięcie wysokich wskaźników
oraz wysoki stopień wykorzystania środków finansowych wsparcia. Udzielono bezzwrotnych
środków finansowych 4 373 osobom pozostającym bez pracy (61% celu zakładanego do 2023 r.
oraz 179% celu zakładanego na koniec 2018 r.). Wykazano utworzenie 5 070 miejsc pracy
(w tym 696 w formie zatrudnienia pracowników), tj. 56% wielkości zakładanej do 2023 r.
Wykorzystano na priorytet inwestycyjny 8iii środki finansowe UE w kwocie 36,2 mln euro
(43,2%). Kwota wykorzystanych środków finansowych ogółem w działaniu była najwyższa
wśród działań w osiach priorytetowych RPO WL finansowanych z EFS .

•

Do końca 2018 r., spośród 15 województw realizujących działania w ramach priorytetu
inwestycyjnego 8iii, województwo lubelskie założyło udzielenie i udzieliło wsparcia
bezzwrotnego największej liczbie osób pozostających bez pracy oraz wykorzystało środki
finansowe na wsparcie bezzwrotne w najwyższej kwocie. Instytucja Zarządzająca RPO WL
wykazała także najwięcej utworzonych miejsc pracy, a wartość ta znacznie przewyższała
wartości osiągnięte przez inne województwa .

04 Stwierdzony stan

04 Stwierdzony stan
Brak istotnych ograniczeń udzielania i wydatkowania środków bezzwrotnego wsparcia
finansowego w województwie lubelskim
•

Ustalając zasady wsparcia przedsiębiorczości w województwie lubelskim, IZ RPO WL
przyjęła wyłącznie zasady określone w wytycznych ministra właściwego do spraw
rozwoju
regionalnego
i
nie
wprowadziła
dodatkowych
ograniczeń.
W zasadach tych, oprócz wprowadzenia ograniczenia, że wsparcie nie mogło zostać
udzielone osobom, które posiadały wpis do CEIDG w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, nie określono innych istotnych
ograniczeń w zakresie udzielania i wydatkowania środków finansowych.

•

Z informacji przekazanych przez Zarządy 14 Województw, które udzielały wsparcia na
rozwój przedsiębiorczości, wynika, że większość Instytucji Zarządzających lub
Pośredniczących RPO zawarło w regulaminach konkursów ograniczenie
w udzielaniu uczestnikom dofinansowania, polegające na wyłączeniu z dofinansowania
osób, które zamierzały prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym
profilu co przedsiębiorstwo członka rodziny pod tym samym adresem.

•

Według powiatowych i miejskich urzędów pracy z terenu województwa lubelskiego
(udzielających
analogicznych
bezzwrotnych
dotacji)
ograniczenia
w tym zakresie są konieczne ze względu na konieczność racjonalnego wydatkowania
środków publicznych oraz przeciwdziałania nadużyciom i wyłudzeniom.

04 Stwierdzony stan

04 Stwierdzony stan
Dofinansowanie innej działalności gospodarczej niż prowadzona przez uczestnika
•

Kontrola ujawniła około 20% osób (które otrzymały dotacje i rozpoczęły działalność
gospodarczą), w przypadku których stwierdzono możliwość dofinansowania innej
(niż założona przez nich) działalności gospodarczej. Polegało to m.in. na:
o udzieleniu środków finansowych uczestnikowi, który w tym samym miejscu
zakładał działalność zbieżną z prowadzoną już wcześniej przez osobę o tym
samym nazwisku w tym samym miejscu;
o zawieszeniu lub wykreśleniu działalności przez uczestnika po 12 miesiącach przy
jednoczesnym wznowieniu lub kontynuowaniu analogicznej działalności
przez osobę o tym samym nazwisku w tym samym miejscu;
o prowadzeniu przez uczestnika działalności tożsamej z działalnością członka jego
rodziny.
Przykładem może być dofinansowanie w 2017 r. przedsiębiorstwa
uczestniczki, które w tym samym miejscu i pod tym samym kodem PKD, było
wcześniej w latach 2014-2017 prowadzone przez męża lub dofinansowanie
(w ramach jednego projektu) trzech działalności powiązanych rodzinnie
uczestników (żony, męża i ojca/teścia), z których dwie zostały po 12
miesiącach wykreślone przez uczestniczkę (żonę) działającą jako pełnomocnik
pozostałych.

04 Stwierdzony stan

Używany Fiat Ducato zakupiony z dotacji przez uczestnika jednego z projektów na potrzeby działalności usługowej,
która po 12 miesiącach została wykreślona przez żonę (pełnomocnika uczestnika). Żona była jednocześnie
uczestnikiem tego samego projektu i uzyskała dotację na inną działalność usługową.

04 Stwierdzony stan
Dofinansowanie pracownika współpracującego z byłym pracodawcą
• W czterech projektach były osoby, które przed udziałem w projekcie rozwiązały
stosunek pracy i po założeniu działalności gospodarczej świadczyły usługi na rzecz
dotychczasowych pracodawców.

Szczególnym przypadkiem tego rodzaju było udzielenie wsparcia
finansowego (w kwocie łącznej 182 tys. zł) w ramach jednego
projektu czterem uczestniczkom, które przed przystąpieniem
do projektu były zatrudnione u tego samego pracodawcy
świadczącego usługi gastronomiczne, założyły taką samą jak on
działalność, w lokalach i z odpłatnym wykorzystaniem wyposażenia
byłego pracodawcy, zlikwidowały działalność bezpośrednio
po upływie wymaganych 12 miesięcy i ponownie się zatrudniły
u tego samego pracodawcy.

04 Stwierdzony stan
Podejrzenie przedłożenia fikcyjnych dokumentów w celu wyłudzenia dotacji
• Kontrola jednego z projektów wykazała możliwość zawarcia, przez dwóch
uczestników, fikcyjnych umów na zaprojektowanie i zainstalowanie stron
internetowych (z wynagrodzeniem ustalonym w łącznej kwocie 33,5 tys. zł).
W celu rozliczenia przyznanej dotacji uczestnicy ci przedłożyli
po kilka umów dotyczących zlecenia wykonania usług opracowania strony
internetowej zawartych z osobami, które, według informacji urzędów gmin, nie
figurowały w rejestrach mieszkańców pod wskazanymi w umowach adresami.
W przypadku jednego z tych uczestników stwierdzono ponadto, że fikcyjne mogły
być także jego dane adresowe (z informacji Poczty Polskiej SA wynikało,
że adresat przesyłki był nieznany).
•

W czterech projektach stwierdzono przypadki dofinansowania zakupu przez
uczestników usług lub sprzętu, w szczególności używanego, od osób o tym samym
nazwisku i/lub adresie zamieszkania, co rodzi ryzyko, że transakcja miała
charakter pozorny.

04 Stwierdzony stan
Duża skala korzystających z dotacji osób powiązanych rodzinnie i adresowo

Spośród 4 373 uczestników projektów PI8iii RPO WL, którzy do końca
2018 r. otrzymali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 7,4%
(324) posiadało adres zamieszkania tożsamy z osobami, które również
otrzymały dotację na założenie działalności gospodarczej w ramach tego
samego lub innego z projektów; w większości przypadków osoby te nosiły
również identyczne nazwiska. Przypadki takie wystąpiły w 67 projektach
(spośród 83), przy czym w trzech projektach udział takich uczestników
przekraczał 20% populacji.
W jednym przypadku pod jednym adresem mieszkało czworo uczestników,
w 10 innych po trzy osoby korzystające z dotacji.
Oprócz ww. grupy uczestników, kolejne 9,3% osób, które otrzymały dotacje
(405), stanowili najbliżsi sąsiedzi, tj. osoby mieszkające w tej samej
nieruchomości, lecz w różnych lokalach.

04 Stwierdzony stan
Podejrzenie prowadzenia pozornej działalności gospodarczej

•

Co czwarty z uczestników zawiesił lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej
bezpośrednio po upływie minimalnego, 12-miesięcznego okresu jej prowadzenia
(wymaganego pod rygorem zwrotu dotacji). Uczestnicy ci zawiesili lub zaprzestali
prowadzenia działalności nieraz dzień lub kilka dni po zakończeniu wymaganego okresu
i zakończeniu otrzymywania miesięcznych środków finansowych na opłacenie składek
ZUS i inne opłaty. Działalność gospodarcza części tych uczestników mogła mieć charakter
pozorny, tzn. nie być ukierunkowana na działalność zarobkową i zostać założona
wyłącznie w celu otrzymania dofinansowania.

Samochód Jaguar (za 21 tys. zł) zakupiony przez uczestnika jednego z projektów. Uczestnik nie osiągnął
żadnych dochodów i wykreślił działalność po dziewięciu dniach od zakończenia 12-miesięcznego
obowiązkowego okresu prowadzenia działalności.

04 Stwierdzony stan
Korzystanie ze środków UE w różnych projektach jako sposób utrzymania niektórych osób
•

Stwierdzono nieuprawnione uczestniczenie 11 osób, które otrzymały dotacje, w innych
projektach
osi
priorytetowej
Rynek
pracy,
Według
ustaleń
kontroli
NIK
do końca 2018 r. IZ RPO WL nie wykorzystywała danych dostępnych w systemie
informatycznym SL2014 w celu przeprowadzenia analiz porównawczych mających na celu
identyfikację przypadków udzielenia wsparcia osobom niekwalifikującym się do projektów.
Charakterystycznym przykładem nieprawidłowości tego rodzaju był przypadek rencisty, który w trakcie
prowadzenia działalności gospodarczej w ramach kontrolowanego projektu, przystąpił, deklarując się jako osoba
niepracująca (tj. także nieprowadząca działalności gospodarczej) do czterech innych projektów realizowanych
w ramach osi priorytetowej 9 Rynek pracy.
Wskazana osoba w latach 2014-2015 była m.in. uczestnikiem projektu realizowanego w ramach PO KL
i otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 35,9 tys. zł. Działalność gospodarcza była zarejestrowana w CEIDG
równo przez 12 miesięcy (wniosek o wykreślenie osoba ta złożyła cztery dni po upływie tego okresu).
W latach 2017-2018 przez 12 miesięcy w CEIDG była wykazana działalność gospodarcza tego uczestnika w
ramach kontrolowanego przez NIK projektu - wniosek o wykreślenie uczestnik złożył (tak samo jak wcześniej)
równo 12 miesięcy po upływie wymaganego okresu. Działalność gospodarcza miała ten sam kod PKD co jego
poprzednia działalność. Rencista otrzymał dofinansowanie w łącznej kwocie 34,5 tys. zł m.in. na zakup samochodu
używanego (tej samej marki co poprzednio).
Już w trakcie przystąpienia do kontrolowanego przez NIK projektu rencista był uczestnikiem innego projektu.
W okresie prowadzenia działalności gospodarczej był uczestnikiem czterech innych projektów wsparcia osób
pozostających bez pracy i otrzymał wsparcie w łącznej kwocie 22,8 tys. zł. Łącznie w latach 2014-2018, w związku
z uczestnictwem w projektach, otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 97,8 tys. zł, przy czym należy zaznaczyć,
że udział tej osoby w innych projektach, niż dotyczących wsparcia na działalność gospodarczą, badano tylko
od 2017 r., w związku z czym kwota ta może być wyższa .

04 Stwierdzony stan
Wielokrotne udzielenie wsparcia tym samym osobom
•

W trakcie kontroli IZ RPO WL (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego)
stwierdzono fakt niedopuszczalnego wielokrotnego udzielenia wsparcia na założenie
przedsiębiorstwa trzem tym samym osobom (dwie otrzymały wsparcie od dwóch
beneficjentów, a jedna — od trzech).

•

Uwzględniając łączną liczbę 4 335 osób, którym udzielono dotacji w skontrolowanym
przez NIK działaniu, skala tych nieprawidłowości była niewielka, jednak do końca 2018 r.
IZ RPO WL nie wykorzystywała, w ramach prowadzonego monitoringu i kontroli
projektów, dostępnych danych pod tym kątem, w związku z czym nie miała wiedzy,
czy nieprawidłowości takie występują, a jeśli tak, to jaka jest ich skala.

•

IZ RPO WL podjęła działania zmierzające do wyegzekwowania nienależnie przyznanych
środków dofinansowania, a po zakończeniu kontroli poinformowała, że w przypadku ww.
trzech osób stwierdziła nieprawidłowości w łącznej kwocie 171,2 tys. zł. Kwota
wydatków niekwalifikowalnych wielokrotnie przekraczała skutki nieprawidłowości
stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych do końca 2018 r. przez IZ RPO WL
u 35 beneficjentów (wynosiły one niespełna 20 tys. zł).

04 Stwierdzony stan

Charakterystyczny pod tym względem
był przypadek uczestnika, który
przystąpił jednocześnie do czterech
projektów realizowanych w tym
samym działaniu i od trzech
beneficjentów uzyskał środki
finansowe na założenie działalności
gospodarczej w łącznej kwocie
103,9 tys. zł

Wózek widłowy, z ceną 9 tys. zł, rozliczony
trzykrotnie przez uczestnika w dotacjach w trzech
projektach.

04 Stwierdzony stan
Istotna rola sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w zapobieganiu przypadkom
wyłudzenia dotacji
•

Jedną z przyczyn niewykrycia przez beneficjentów (przy udzielaniu dotacji),
że uczestnikom udzielono już środki finansowe, było nieterminowe przez nich
wykazywanie w elektronicznej aplikacji (udostępnionej przez Prezesa UOKiK podmiotom
udzielającym pomocy publicznej) sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej oraz
niesprawdzanie przez nich danych dotyczących uczestników w systemie.

•

Kontrola przez NIK beneficjentów w tym zakresie wykazała, że w przypadku sześciu
spośród dziewięciu badanych projektów, z opóźnieniem przekazywano do UOKiK dane
dotyczące udzielonej uczestnikom pomocy de minimis, a największe opóźnienia
przekraczały 300 dni (podczas gdy przepisy wymagały przekazania informacji w terminie
siedmiu dni od udzielenia pomocy). IZ RPO WL w trakcie prowadzonych kontroli
beneficjentów kontrolowała ten obszar (podobnie jak inne IZ/IP RPO) i stwierdziła
przypadki nieprzedstawiania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej i nie stosowała
sankcji finansowych.

04 Stwierdzony stan
Słaba kontrola uczestników-przedsiębiorców przez podmioty udzielające dotacji
•

W ponad połowie projektów stwierdzono niezgodne z regulaminem konkursu
przeprowadzenie przez beneficjentów kontroli u uczestników wsparcia, które przede
wszystkim polegało na przeprowadzeniu części wizyt monitorujących po zakończeniu
12-miesięcznego okresu prowadzenia działalności przez uczestników, tj. po okresie,
w którym uczestnik był związany umową z beneficjentem.

•

Czynności kontrolne były dokumentowane w sposób powierzchowny i ogólnikowy,
w dokumentach pokontrolnych występowały różnego rodzaju braki utrudniające
lub uniemożliwiające ustalenie przebiegu lub zakresu przeprowadzonych działań.

•

Na powierzchowność przeprowadzonych czynności wskazywała również duża liczba
przeprowadzonych kontroli/wizyt w tym samym dniu przez te same osoby w różnych,
nieraz odległych miejscach.

•

Nie badano powiązań uczestników z innymi przedsiębiorcami działającymi w tym
samym miejscu i na ogół (z wyjątkiem dwóch projektów) nie badano przychodów
osiągniętych przez uczestników, w związku z czym beneficjenci nie posiadali informacji,
czy uczestnicy prowadzili w ogóle działalność zarobkową jako przedsiębiorcy.

•

Tylko jeden beneficjent (urząd pracy) stwierdził nieprawidłowości w wyniku kontroli.
Pozostali (12) nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości lub uchybień u 446
skontrolowanych uczestników.

04 Stwierdzony stan
Efekty wsparcia w zakresie trwałości przedsiębiorstw

•

W RPO WL przyjęto, że 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego będzie działało 49%
przedsiębiorstw założonych przez osoby, którym udzieli się wsparcia.

•

Analiza przez NIK wpisów w CEIDG dotyczących próby (511) uczestników, w przypadku których do dnia
kontroli NIK upłynęło 18 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej, wykazała, że aktywny wpis
posiadało tylko 53,6% uczestników - pozostali zawiesili lub zaprzestali prowadzenia działalności.

•

Porównanie ustalonego przez NIK wskaźnika trwałości przedsiębiorstw do założonego wskaźnika rezultatu
w RPO WL (49%) oraz wskaźnika przeżywalności przedsiębiorstw ustalonego na podstawie danych
urzędów pracy z terenu województwa lubelskiego (79,5% po 18 miesiącach), wskazuje, że wskaźnik ten
świadczy o niskiej efektywności udzielonego wsparcia i może powodować ryzyko nieosiągnięcia
zakładanego w RPO WL wskaźnika rezultatu długoterminowego.

04 Stwierdzony stan
Efekty wsparcia w zakresie kosztu utworzenia przedsiębiorstw
• Wskaźnik efektywności kosztowej, obliczony jako relacja nakładów poniesionych
na utworzenie badanych przez NIK przedsiębiorstw uczestników do liczby
podmiotów, które pozostały aktywne na rynku po upływie 18 miesięcy, wyniósł
66,6 tys. zł.
•

•

.
Badanie efektywności
kosztowej poszczególnych skontrolowanych projektów
wykazało znaczne zróżnicowanie kosztu wsparcia uczestnika, który był aktywnym
przedsiębiorcą na dzień badania NIK i wynosił on od 28,5 tys. zł do 206,8 tys. zł.
Analiza przeżywalności przedsiębiorstw założonych przez uczestników z dotacji
udzielonych przez urzędy pracy w 2016 r. wykazała, że średnia efektywność
kosztowa na osobę dla okresu półtorarocznego wynosiła 23,7 tys. zł.

W najdroższym projekcie tylko 11 spośród 50 uczestników, tj. 22%, posiadało aktywny wpis
w CEIDG po sześciu/siedmiu miesiącach od zakończenia 12-miesięcznego okresu
prowadzenia działalności. Koszt wsparcia uczestnika aktywnego (po siedmiu miesiącach)
w tym projekcie wyniósł 206,8 tys. zł, a przy uwzględnieniu łącznych poniesionych kosztów
tego projektu - 271,2 tys. zł.

04 Stwierdzony stan
Efekty wsparcia w zakresie utworzenia miejsc pracy
• Do końca 2018 r. beneficjenci wykazali utworzenie 696 miejsc pracy w formie
zatrudnienia pracowników przez uczestników projektów. IZ RPO WL
nie weryfikowała faktycznego zatrudnienia tych pracowników.
•

W przypadku co najmniej 74% pracowników nie powstały trwałe miejsca
zatrudnienia, ponieważ pracownicy byli zatrudniani w większości na okres
nieprzekraczający ośmiu miesięcy i w wymiarze na ogół nieprzekraczającym
połowy etatu.
Dwaj beneficjenci zaliczyli jako pracowników osoby, których danych osobowych nie
posiadali, ponieważ uczestnicy przedłożyli zanonimizowane dokumenty dotyczące
zatrudnionych przez nich pracowników (anonimizowanie dokumentów było
dopuszczalne w świetle zasad wsparcia w PI8iii).
Badanie przez NIK zatrudnienia 10 osób, których dane w formie zanonimizowanej
zostały przekazane jednemu z beneficjentów, wykazało, że faktycznie zatrudniona była
tylko jedna osoba, ponieważ pozostałych dziewięć zrezygnowało z pracy w dniu jej
rozpoczęcia lub jeszcze przed tym dniem, a także osoby te nie zostały zgłoszone do
ZUS.

04 Stwierdzony stan
Minimalne ryzyko zawieszenia działalności w 12-miesięcznym okresie
•

99,2% uczestników skontrolowanych 11 projektów, którzy otrzymali bezzwrotne dotacje, prowadziło
działalność gospodarczą przez wymagany okres 12 miesięcy, cztery nie prowadziły (w tym dwie
zmarły w trakcie tego okresu). W innych województwach wskaźnik był taki sam (99%).

•

Minimalne ryzyko zawieszenia lub zaprzestania działalności w 12-miesięcznym okresie jej prowadzenia
wynikało przede wszystkim z otrzymywania przez uczestników comiesięcznego finansowego
wsparcia pomostowego.

•

Obowiązujące przepisy umożliwiają przedsiębiorcy, który zawiesił lub wykreślił działalność
gospodarczą, zmianę wcześniej zgłoszonej daty zawieszenia lub zaprzestania działalności
gospodarczej w CEIDG, nawet parę miesięcy po jej wprowadzeniu.
W sierpniu 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dokonało zmiany Wytycznych
w obszarze rynku pracy, w których przyjęło nową, uproszczoną metodę rozliczania wydatków
wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W dokumencie wprowadzono
obowiązek udzielania i rozliczania bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności
gospodarczej wyłącznie w formie tzw. stawki jednostkowej na samozatrudnienie,
wynoszącej 23 tys. zł. Przyjęto, że uczestnik otrzymujący dotację nie ma obowiązku
zbierania i opisywania na potrzeby projektu dokumentów księgowych potwierdzających
poniesienie wydatków objętych stawką, a stawka zostaje uznana za kwalifikowalną, jeśli
działalność gospodarcza uczestnika rozpoczęta w ramach projektu była prowadzona co
najmniej przez 12 miesięcy. Założono także, że kontrola prowadzona przez beneficjenta ma
przede wszystkim ustalić, czy dotowana działalność gospodarcza jest rzeczywiście
prowadzona.

05 Ocena ogólna
W latach 2017-2018, w związku z udzielaniem bezzwrotnego wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej, zwiększyła się liczba nowych
mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa
lubelskiego. Efekt ten był jednak krótkotrwały i ograniczony do okresu finansowania
środkami EFS w ramach RPO WL. Koszt udzielenia wsparcia był wysoki i nie doprowadził
do powstania trwałych przedsiębiorstw i miejsc pracy. W ocenie NIK istnieje ryzyko,
że zainwestowane na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia środki finansowe z UE
w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, będą miały niewielki i niewspółmierny
do poniesionych nakładów wpływ na rynek pracy w regionie i rozwój województwa.
Mimo że województwo lubelskie, w porównaniu do innych województw, osiągnęło
najwyższe wskaźniki dotyczące liczby osób, którym udzielono wsparcia i liczby
utworzonych miejsc pracy ze środków EFS, a także osiągnęło najwyższe wskaźniki
wykorzystania środków UE w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, to skuteczność
realizacji celu wsparcia w zakresie utworzenia trwałych miejsc pracy, zakładanego
przez Zarząd Województwa, była niewielka.

05 Ocena ogólna

05 Ocena ogólna
Możliwość uzyskania dofinansowania, którego nie zwraca się po prowadzeniu
działalności gospodarczej przez 12 miesięcy oraz łatwość spełnienia tego wymogu
(wynikająca w szczególności z uzyskiwania comiesięcznego finansowego wsparcia
pomostowego), w powiązaniu z nieokreśleniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WL
ograniczeń w zakresie udzielania i wydatkowania środków finansowych oraz brakiem
skutecznych mechanizmów weryfikacyjnych i kontrolnych na poziomie beneficjentów
i Instytucji Zarządzającej, spowodowały, że bezzwrotne środki finansowe otrzymał
stosunkowo duży odsetek osób, które nie były zainteresowane prowadzeniem
samodzielnej i trwałej działalności gospodarczej w dłuższej niż 12 miesięcy
perspektywie czasowej oraz tworzeniem trwałych miejsc pracy.
Działania podmiotów zaangażowanych w systemie wsparcia przedsiębiorczości,
tj. Instytucji Zarządzającej RPO WL oraz beneficjentów udzielających wsparcia,
koncentrowały się przede wszystkim na maksymalnym wydatkowaniu środków
finansowych EFS. W związku z tym nie zorganizowano systemu, który zapobiegałby
nadużyciom, w szczególności polegających na dofinansowaniu innej niż prowadzona
przez uczestnika działalności gospodarczej, prowadzeniu działalności pozornej
lub korzystaniu ze wsparcia nieuprawnionych osób.

05 Ocena ogólna
NIK zauważyła, że przyjęte w województwie lubelskim zasady wsparcia rozwoju
przedsiębiorczości były w pełni zgodne z wytycznymi określonymi przez ministra
właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także, na ogół, podobne do zasad
określonych dla wsparcia tego rodzaju w innych regionalnych programach operacyjnych
województw. Do końca 2018 r. w ramach tych programów udzielono w Polsce
bezzwrotnego wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej ponad połowie
z zakładanej na 2023 r. liczby osób, a osiągnięte wskaźniki wykorzystania środków
finansowych były wysokie.
W większości innych województw wprowadzono niektóre ograniczenia (wykraczające
poza zasady wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego),
uniemożliwiające udzielanie środków wsparcia finansowego niezgodnie z celem
wsparcia. Biorąc jednak pod uwagę, że zasady weryfikacji i kontroli uczestników przez
beneficjentów były podobne we wszystkich województwach, w ocenie NIK istnieje
ryzyko, że wsparcie środków finansowych z EFS na rozwój przedsiębiorczości także
w innych województwach może mieć efekt krótkotrwały i nie spowoduje znaczących
zmian na rynku pracy w dłuższej perspektywie czasowej.

05 Ocena ogólna

Zdaniem NIK, zmienione zasady wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w Wytycznych
w obszarze rynku pracy, wprowadzone przez ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego w sierpniu 2019 r., nie tylko nie ograniczą, ale mogą zwiększyć skalę
występowania
zidentyfikowanych
przez
NIK
mechanizmów
niezgodnego
z przeznaczeniem wykorzystania środków finansowych wsparcia. Zaniechanie
egzekwowania od uczestników projektów dokumentów księgowych, potwierdzających
dokonane ze wsparcia wydatki, zwiększa ryzyko wydatkowania środków publicznych
niezgodnie z celem wsparcia. Uwzględniając ustalenia kontroli NIK, że wyjątkowo
nieliczne były przypadki uczestników, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej
przez wymagany okres jednego roku, przyjęcie wyłącznie zasady, że dotacja zostaje
uznana za kwalifikowalną, jeśli uczestnik utrzymał działalność gospodarczą przez okres
12 miesięcy, gwarantuje tylko pełne wykorzystanie środków finansowych wsparcia,
a nie daje żadnej gwarancji utworzenia trwałego przedsiębiorstwa na rynku pracy,
tj. osiągnięcia długoterminowego rezultatu wsparcia.

W ocenie NIK, potrzeba maksymalnego wykorzystania przyznanych środków
finansowych UE na poziomie krajowym i wojewódzkim nie może usprawiedliwiać
ustalenia procedur, obowiązujących przy ich wykorzystaniu, które nie zapewniają
dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów. Ponadto brak skutecznej
kontroli instytucji publicznych nad rozdysponowywaniem i wydatkowaniem środków
finansowych prowadzi do sytuacji, mających cechy wyłudzeń.

06 Wnioski

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego:
1. Określenie w Wytycznych w obszarze rynku pracy, w celu przeciwdziałania nadużyciom
i wyłudzeniom, obowiązującego w kraju katalogu ograniczeń podmiotowych i rodzajowych
udzielania i wydatkowania środków bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
2. Określenie w Wytycznych w obszarze rynku pracy, zasad i procedur kontroli dotacjobiorców przez
beneficjentów, umożliwiających jednoznaczne ustalenie, czy dotowana działalność gospodarcza
jest rzeczywiście prowadzona.
3. Dokonanie analizy wprowadzonych w sierpniu 2019 r. zmian w Wytycznych w obszarze rynku pracy
pod kątem zasadności uzależnienia kwalifikowalności udzielonej uczestnikowi dotacji wyłącznie od
prowadzenia przez niego działalności gospodarczej co najmniej przez 12 miesięcy.
4. Wprowadzenie wnioskowanej przez IZ RPO WL zmiany w SL2014, mającej na celu umożliwienie
beneficjentom, na etapie rejestrowania danych w tym systemie (z chwilą podpisania umowy
dotacyjnej i przed wypłatą środków), zidentyfikowanie przypadków wcześniejszego udzielenia
dotacji uczestnikowi przez inne podmioty.
5. Rozważenie wprowadzenia, wnioskowanej przez IZ RPO WL, zmiany w systemie SL2014,
polegającej na potwierdzeniu poprzez system, na podstawie danych CEIDG, prowadzenia
działalności gospodarczej przez uczestnika we wcześniejszym okresie przed przystąpieniem
do projektu.
6. Dokonanie zmiany w Wytycznych w zakresie monitorowania definicji wskaźnika rezultatu
bezpośredniego EFS Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków
na podjęcie działalności gospodarczej poprzez rezygnację z uwzględniania we wskaźniku
pracowników zatrudnionych przez uczestników projektów lub uzupełnienie opisu wskaźnika
o określenie minimalnego wymiaru i okresu zatrudnienia pracowników zatrudnionych przez
uczestników.

06 Wnioski

Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi Województw/ Instytucje Pośredniczące:
1. Podjęcie i wdrożenie procedur audytowych w oparciu o aplikację raportującą systemu SL2014, mających
na celu systematyczne weryfikowanie danych: czy uczestnik otrzymał dotację więcej niż jeden raz,
czy reprezentuje właściwą grupę docelową i czy osoba, która otrzymała dotację, przystąpiła do innego
projektu, którego grupę docelową nie mogą stanowić osoby pracujące.
2. Uwzględnianie, w trakcie kontroli beneficjentów realizujących projekty priorytetu inwestycyjnego 8iii,
czy prawidłowo: prowadzą kontrolę działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników
wsparcia oraz czy wykazują we wskaźniku rezultatu pracowników zatrudnionych przez uczestników
wsparcia.
3. Zwrócenie szczególnej uwagi, w trakcie kontroli beneficjentów realizujących projekty priorytetu
inwestycyjnego 8iii, na prawidłowość i terminowość przekazywania sprawozdań z udzielania pomocy
publicznej Prezesowi UOKiK oraz rozważenie możliwości stosowania sankcji finansowych za stwierdzenie
istotnych nieprawidłowości w tym zakresie.
4. Dokonanie analizy zasad wsparcia obowiązujących w priorytecie inwestycyjnym 8iii na terenie
województwa pod kątem ograniczeń w zakresie udzielania i wydatkowania środków finansowych
na założenie działalności gospodarczej i ewentualne wprowadzenie dodatkowych obostrzeń
uniemożliwiających nadużycia.
5. Zobowiązanie beneficjentów, w zasadach wsparcia priorytetu inwestycyjnego 8iii, do weryfikacji
kandydatów na uczestników wsparcia, oprócz danych w CEIDG, także w SUDOP.
6. Określenie, w zasadach wsparcia priorytetu inwestycyjnego 8iii, dodatkowych warunków wymaganych
do uwzględnienia pracowników zatrudnionych przez uczestników we wskaźniku rezultatu
bezpośredniego EFS Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej: ustalenie minimalnego wymiaru i okresu zatrudnienia oraz wprowadzenie
warunku wykazywania we wskaźniku wyłącznie tych pracowników, których dane uczestnicy przekazują
beneficjentom w formie niezanonimizowanej.

06 Wnioski
IZ RPO WL — Zarząd Województwa Lubelskiego:
1. Uwzględnienie wyników kontroli NIK w badaniu ewaluacyjnym pn. „Ocena wpływu wsparcia
oferowanego w ramach 9 i 10 osi priorytetowej RPO WL 2014-2020” oraz w aktualizacji Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
2. Podjęcie działań mających na celu minimalizację ryzyka nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu
długoterminowego dotyczącego liczby utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy
po uzyskaniu wsparcia finansowego.
Beneficjenci realizujący projekty wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego 8iii
1. Systematyczne weryfikowanie kandydatów na uczestników wsparcia oraz uczestników projektów
w oparciu o dane CEIDG i SUDOP, w szczególności na dzień rekrutacji i podpisania umowy o udzieleniu
wsparcia finansowego.
2. Przestrzeganie terminowości przekazywania sprawozdań z udzielania pomocy publicznej Prezesowi
UOKiK.
3. Prowadzenie kontroli działalności gospodarczych uczestników zgodnie z obowiązującymi beneficjenta
zasadami oraz z należytą starannością.

07 Działania po kontroli
•

Spośród 14 skontrolowanych jednostek jedną oceniono pozytywnie, trzy negatywnie,
a w przypadku pozostałych 10 sformułowano ocenę opisową. Trzy jednostki złożyły sześć
zastrzeżeń, z których uwzględniono w części jedno zastrzeżenie, pozostałe zaś zostały
oddalone.

•

Do kierowników ośmiu skontrolowanych jednostek (beneficjentów) skierowano wnioski
o dokonanie korekt końcowych wniosków o płatność w zakresie zrealizowanych
wskaźników i wydatków projektu, w związku z ustalonymi nieprawidłowościami; do
jednego — o zebranie kompletnego materiału dowodowego, potwierdzającego zwrot
przez uczestniczkę (do PFRON) wydatków podwójnie sfinansowanych ze środków
publicznych lub dokonanie korekt wniosków o płatność.

•

Do Marszałka Województwa Lubelskiego skierowano trzy wnioski pokontrolne, dotyczące
w szczególności: wyegzekwowania od BGK zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie
projektu pozakonkursowego, systematycznego prowadzenia analiz z wykorzystaniem
danych dostępnych w użytkowanych systemach informatycznych oraz poinformowania
NIK o ostatecznej wysokości stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych, związanych
z nieuzasadnionym uczestnictwem tych samych osób w różnych projektach.

07 Działania po kontroli
•

W związku z podejrzeniem przedłożenia przez uczestników nieprawdziwych dokumentów
w jednym projekcie Delegatura NIK w Lublinie skierowała do prokuratury dwa
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

•

W związku z ocenami i wnioskami sformułowanymi w ośmiu wystąpieniach
pokontrolnych (dotyczących sześciu projektów) Delegatura NIK w Lublinie przygotowała,
na podstawie art. 62a ust. 1 ustawy o NIK, zawiadomienie skierowane przez Prezesa
Najwyższej Izby Kontroli do Zarządu Województwa Lubelskiego. Zarząd Województwa
poinformował NIK, że w odniesieniu do sześciu projektów, wskazanych w zawiadomieniu
NIK, podjęto czynności wyjaśniające. W wyniku tych czynności (na dzień przekazania
informacji przez IZ RPO WL), od dwóch beneficjentów wyegzekwowano nienależnie
pobrane środki finansowe w łącznej kwocie 86,3 tys. zł, w przypadku jednego
prowadzone były działania zmierzające do wydania decyzji administracyjnej o zwrocie
środków finansowych, a trzech zobowiązano do przekazania wyjaśnień związanych
z ustaleniami NIK.

•

W związku ze stwierdzeniem nieuzasadnionego uczestnictwa trzech osób w różnych
projektach 13 września 2019 r. IZ RPO WL wystosowała zawiadomienia do prokuratury.

•

Ustalone po zakończeniu kontroli NIK finansowe rezultaty kontroli wyniosły łącznie
803,3 tys. zł.

Zdjęcie czarno-białe

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie

