Numer umowy/ decyzji/ aneksu

RPPM.08.01.01-22-0001/17-00

RPPM.08.01.01-22-0002/17-00

Tytuł projektu

Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego
wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku

Rewitalizacja Oruni w Gdańsku

Rodzaj kontroli

Wizyta
monitoringowa

Wynik kontroli

Bez zastrzeżeń.
Działania w ramach instrumentu elastyczności objęte wizytą monitoringową zostały zrealizowane zgodnie z
wnioskiem o dofinansowanie projektu i w terminie określonym w kwartalnym harmonogramie zajęć w
ramach instrumentu elastyczności. Kontrolowane działanie: „Wszystkie ręce na pokład – spotkanie dot.
podziału zadań według możliwości mieszkańców ze względu na wdrożenie projektu” zostało
przeprowadzone zgodnie z programem, spotkanie z mieszkańcami odbywało się we wskazanym przez
Beneficjenta miejscu i czasie (Inkubator Sąsiedzkiej Energii, Reduta Wyskok 2, 80-741 Gdańsk). Zespół
kontrolujący nie wniósł zastrzeżeń do realizacji działań wynikających z umowy o dofinansowanie.

Wizyta
monitoringowa

Bez zastrzeżeń.
Działania w ramach instrumentu elastyczności objęte wizytą monitoringową zostały zrealizowane zgodnie z
wnioskiem o dofinansowanie projektu i w terminie określonym w kwartalnym harmonogramie zajęć w
ramach instrumentu elastyczności. Kontrolowane działanie: „Streetworking – Ubocze 24” zostało
przeprowadzone zgodnie z programem, spotkanie z mieszkańcami odbywało się we wskazanym przez
Beneficjenta miejscu i czasie tj. na podwórku – Ubocze 24, w godz. 13:30-15:00. Zespół Kontrolujący nie
wniósł zastrzeżeń do realizacji działań wynikających z umowy o dofinansowanie.

Wizyta
monitoringowa

Bez zastrzeżeń.
Działania objęte wizytą monitoringową zostały zrealizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie
projektu i w terminie określonym w kwartalnym harmonogramie zajęć w ramach instrumentu
elastyczności. Kontrolowane animacje zostały przeprowadzone zgodnie z programem. Spotkanie z
mieszkańcami odbywało się we wskazanym przez Beneficjenta miejscu i czasie. Zespół kontrolujący nie
wniósł zastrzeżeń do realizacji działań wynikających z umowy o dofinansowanie.

RPPM.08.01.01-22-0004/17-01

Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą
Wisłoujście w Gdańsku

RPPM.08.03.00-22-0041/15-02

Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni
Artyleryjskiej wraz z otoczeniem, na potrzeby
Centrum Hewelianum w Gdańsku

Kontrola na
Bez zastrzeżeń.
zakończenie
Kontrola obejmowała zakres rzeczowy, finansowy i zamówień publicznych. Planowane wskaźniki produktu i
realizacji projektu rezultatu zostały osiągnięte.

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na
energooszczędne na terenie Centrum
Hewelianum w Gdańsku z zastosowaniem
towarzyszącego systemu zarządzania energią

Z zastrzeżeniami.
Kontrola dokumentacji dot. ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zakresu finansowego oraz rzeczowego,
ze sprawdzeniem zakresu rzeczowego na miejscu realizacji. W trakcie kontroli stwierdzono, że Beneficjent
zrealizował projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w zakresie rzeczowym, osiągając zakładane
wskaźniki produktu i rezultatu w 100%.
Na umowę 162/2016 zawartą z MERITUM Doradztwo Gospodarcze nałożona została 5% korekta finansowa
ponieważ w treści zapytania ofertowego zamawiający określił kryterium oceny ofert odnoszące się do
Kontrola na
doświadczenia wykonawcy, a zgodnie z pkt. 8.4 Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych
zakończenie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizacji projektu
kryteria oceny ofert nie mogą odnosić się do właściwości wykonawcy. Korekta w wysokości 850,00 PLN
nałożona została na wydatki przedstawione do refundacji, tj. kwotę 17 000,00 PLN. Wydatek w całości
przedstawiony do refundacji we wniosku o płatność RPPM.10.04.00-22-0005/16-001. Rodzaj zamówienia:
usługa, tryb udzielenia zamówienia: tryb uproszczony - wydatki o wartości od 20 tys. zł. netto do 50 tys. zł.
netto włącznie , wartość zamówienia: 22 140,00 PLN, przedmiot zamówienia: wykonanie studium
wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego w generatorze wniosków dla projektu o tytule Modernizacja
oświetlenia zewnętrznego na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku.

RPPM.10.04.00-22-0005/16-01

