Zasady dokonywania zwrotów środków przez Beneficjentów
realizujących projekty konkursowe w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Beneficjenci zobowiązani są do dokonywania zwrotu środków na rachunek Instytucji
Pośredniczącej przeznaczony do obsługi współfinansowania krajowego w ramach Działania
1.2. PO WER, prowadzony w Getin Noble Bank SA o następującym numerze:

60 1560 0013 2023 7010 5000 0084
Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020:
1. Kwota dofinansowania niewydatkowana z końcem roku budżetowego pozostaje
na rachunku bankowym wyodrębnionym dla projektu i pozostaje do dyspozycji
Beneficjenta w następnym roku budżetowym.
2. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają
zwrotowi na rachunek IP na koniec roku budżetowego, a w przypadku końcowego
wniosku o płatność przed upływem 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia
okresu realizacji projektu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej1
3. Odsetki od środków pozostających do rozliczenia wynikające z art. 189 ust.3 UFP
podlegają zwrotowi w pełnej wysokości na rachunek IP. W przypadku niezłożenia
wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty
przekazanych transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu
płatności, od środków pozostających do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki,
nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania
środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Odsetki wynikające z art. 189 ust.3
UFP dotyczą wyłącznie wniosków o płatność, które zgodnie z harmonogramem
składane są w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego
wniosku o płatność.
4. Niewykorzystana część otrzymanych transz dofinansowania (dotacja celowa i środki
europejskie) podlegają zwrotowi na rachunek IP w terminie 30 dni kalendarzowych od
zakończenia realizacji projektu. W przypadku niedokonania zwrotu w wyznaczonym
terminie nalicza się odsetki zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP. Oznacza to, iż odsetki
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Nie dotyczy Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Beneficjenta kwotą zwrotu. W przypadku zaangażowania na realizację projektu
środków własnych Beneficjenta odsetki naliczane są od dnia przekazania
Beneficjentowi następnej transzy dofinansowania (tj. przekazanej po dniu poniesienia
wydatku) do dnia obciążenia rachunku bankowego Beneficjenta kwotą zwrotu.
5. Nieprawidłowości wraz z odsetkami naliczanymi zgodnie z art. 207 ust. 1 UFP
podlegają zwrotowi na pisemne wezwanie IP w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia doręczenia wezwania do zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez IP
w tym wezwaniu.
6. Zwrot wydatków niekwalifikowanych niestanowiących nieprawidłowości w trakcie
realizacji projektu następuje na rachunek bankowy projektu, natomiast na koniec
realizacji projektu zwrotu należy dokonać na rachunek IP.
7. Dochód wygenerowany na etapie realizacji projektu podlega zwrotowi na rachunek IP
do dnia 10 stycznia roku następnego po roku, w którym powstał, a w przypadku
końcowego wniosku o płatność przed upływem 30 dni kalendarzowych od dnia
zakończenia okresu realizacji projektu.
8. Od wygenerowanego dochodu nie są naliczane odsetki.

Beneficjenci zostają zobowiązani do umieszczenia w tytule przelewu zwrotu
następujących informacji:
1) numer projektu,
2) tytuł zwrotu: nieprawidłowość / korekta finansowa / wydatek niekwalifikowalny / zwrot
niewykorzystanych środków dotacji celowej / zwrot niewykorzystanych środków

w związku z zakończeniem realizacji projektu / odsetki umowne / odsetki bankowe /
dochód2,
W przypadku gdy dokonany zwrot dotyczy kilku tytułów należy w opisie przelewu wskazać
kwoty cząstkowe składające się na wartość przelewu. Przykładowy opis przelewu na kwotę
235 zł to: „1.2.1-24-999/16, nieprawidłowość 200 zł, odsetki umowne 20 zł, dochód 10 zł,
odsetki bankowe 5 zł”.

Dokonując zwrotu Beneficjent zobowiązany jest do równoczesnego przekazania
w formie elektronicznej dodatkowej informacji o dokonanym zwrocie, sporządzonej
zgodnie z załącznikiem nr 1 na adres e-mail: zwrotyge@wup-katowice.pl.
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Wybrać właściwy tytuł zwrotu

