
DEFINICJE

Beneficjent  -  Podmiot,  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  lub  jednostka  organizacyjna
nieposiadająca  osobowości  prawnej  korzystający  z  publicznych  środków  wspólnotowych
Funduszu  Spójności  na  podstawie  Decyzji  KE,  przyznającej  dofinansowanie  projektu  ze
środków  Funduszu  Spójności,  z  którym  Instytucja  WdraŜająca  zawiera  Umowę  o
dofinansowanie projektu;

Decyzja  -  zatwierdzająca  przyznanie  środków  finansowych  z  Funduszu  Spójności  na
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej
i deszczowej miasta ChełmŜy”;  

Wydział Finansowo-Księgowy – księgowość i finanse Urzędu Miasta ChełmŜy

FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils) Międzynarodowa Federacja
InŜynierów Konsultantów; 

Fundusz  Spójności  (Kohezji)  FS  -  Instrument  polityki  strukturalnej  Unii  Europejskiej
wdraŜany na poziomie  wybranych  państw.  Jego celem jest  wspieranie  polityki  spójności
gospodarczej i społecznej oraz niwelowanie dysproporcji rozwojowych słabiej rozwiniętych
krajów m.in.  poprzez budowę  wielkich sieci  transportowych oraz obiektów infrastruktury
ochrony środowiska o duŜym zasięgu oddziaływania;

Skarbnik Miasta – pracownik Urzędu Miasta ChełmŜy;

Harmonogram  Rzeczowo  -  Finansowy,  Harmonogram  Realizacji  Projektu  i  Plan
Płatności –  dokumenty  sporządzone  według  wzorów  dostarczonych  przez  Instytucje
Pośredniczące  lub  WdraŜające,  stanowiące  odpowiednio  załączniki  do  umowy  o
dofinansowanie Projektu;

Instytucja  płatnicza  -  Ministerstwo  Finansów  -  wyznaczone  do  przygotowania  i
przedkładania wniosków o płatności oraz otrzymywania płatności z KE.

Instytucja pośrednicząca w zarządzaniu I szczebla -  Ministerstwo Środowiska - któremu
IZ lub/i  IP  delegowała część  swoich zadań  zakresie zarządzania Funduszem Spójności  w
sektorze środowiska.

Instytucja  Pośrednicząca  w  zarządzaniu  II  szczebla  –  WFOŚiGW,  któremu  IP  w
Zarządzaniu I szczebla delegowała część swoich zadań w sektorze środowisko;

Instytucja  Zarządzająca  (IZ)  –  minister  właściwego  do  spraw  rozwoju  regionalnego,
którego zadania w tym zakresie wykonuje komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym
ministra  właściwego  do  spraw rozwoju  regionalnego  odpowiedzialna za  przygotowanie  i
realizację programu operacyjnego wskazana w Szczegółowym opisie priorytetów PO IiŚ;

Instytucja  Wdra Ŝająca -  Instytucja  lub  firma,  której  zadaniem  jest  zlecanie  innym
podmiotom – firmom, organizacjom, samorządom – realizacji projektów, które będą mogły
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być objęte dofinansowaniem ze środków funduszy strukturalnych/przedakcesyjnych. Ogłasza
konkurs  na  projekty,  przeprowadza  ocenę  formalną  wniosków,  organizuje  prace  Komisji
Oceny Projektów,  podpisuje umowy z projektodawcami, monitoruje realizację  projektów,
wypłaca/zwraca koszty poniesione przez projektodawców, przedkłada wnioski o płatności do
Instytucji pośredniczących i przedkłada tej instytucji raporty z realizacji działania.

InŜynier Projektu – zespół ekspertów sprawujący nadzór na realizacją kontraktu na roboty
na podstawie umowy z Beneficjentem, działający na jego rzecz;

Wydział  Realizacji  Projektu  „Budowa  i  modernizacja  kanalizacji  sanitarnej  i
deszczowej  miasta  ChełmŜy”  (Jednostka  Realizująca  Projekt  -  JRP)  - jednostka
organizacyjna  w  Urzędzie  Miasta  ChełmŜy  powołana  na  potrzebę  realizacji  inwestycji
współfinansowanych z Funduszu Spójności;

Kierownik JRP – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt;

Komisja  Europejska  -  organ  instytucjonalny  Wspólnot  Europejskich  posiadający  prawo
inicjatywy  ustawodawczej  w  procesie  decyzyjnym  oraz pełniący  funkcję  organu
stanowiącego prawo, organu zarządzającego i kontrolnego;

Komitet Monitoruj ący – Komitet jest ciałem monitorującym wdraŜanie Funduszu Spójności.
W  jego  skład  wchodzą  przedstawiciele  Komisji  Europejskiej  oraz  strony  polskiej
-przedstawiciele:  Instytucji  Zarządzającej,  Ministerstwa  Finansów,  Ministerstwa
Infrastruktury,  Ministerstwa  Środowiska,  pozostałych  instytucji  pośredniczących  w
zarządzaniu, Podmioty odpowiedzialne za realizacje, odpowiedni Beneficjenci Końcowi, jak
równieŜ  Międzynarodowe  Instytucje  Finansowe,  w  przypadku,  gdy  są  zaangaŜowane  w
finansowanie danego projektu;

Kontrakty na Roboty
Umowy o  roboty  budowlane  zawarte  przez  Zamawiającego  albo  mające  być  zawartymi
w przyszłości w celu wykonania Projektu;

Kwalifikowalno ść wydatków
Spełnienie  przez  wydatki  poniesione  przez  Podmiot  odpowiedzialny  za  realizację  POZR
warunków określonych w Decyzji dotyczącej projektu;

MAO  -  Pełnomocnik  ds.  Realizacji  Projektu  –  powołany  przez  Beneficjenta/POZR  w
sektorze  środowiska,  zatwierdzany  przez  SUZ;  odpowiedzialny  za  prawidłową  realizację
dofinansowywanego projektu;

Monitorowanie  (Monitoring)  -  Proces  systematycznego  zbierania  i  analizowania
wiarygodnych  informacji  finansowych  i  statystycznych dotyczących  wdraŜania  projektu,
którego  celem  jest  zapewnienie  zgodności  realizacji  projektu  i  programu  z  wcześniej
zatwierdzonymi załoŜeniami realizacji;

Monitorowanie finansowe (Financial monitoring) - Monitorowanie zarządzania środkami z
Funduszu Spójności przyznanymi na realizację projektu, jest podstawą oceny prawidłowości
ich wydatkowania.

Monitorowanie  rzeczowe  (Physical  monitoring)  -  Monitorowanie  postępu  realizacji
programów  i  projektów  poprzez  system  wskaźników  określonych  w  dokumentach
programowych;

MŚ - Ministerstwo Środowiska;

NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
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Nieprawidłowości - Naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub
zaniedbania  ze  strony  podmiotu  realizującego  projekt,  które  spowodowało  lub  mogło
spowodować szkodę w budŜecie UE, zmniejszenie lub utratę przychodów lub nieuzasadniony
wydatek;

Płatność  pośrednia  -  dofinansowanie przekazane Beneficjentowi  na podstawie Umowy o
dofinansowanie,  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  Wytycznych w  zakresie
sprawozdawczości PO IiŚ, w celu refundacji części wydatków kwalifikowanych poniesionych
w ramach realizacji Projektu, a nie będących płatnością końcową;

POIiŚ -  Program  Operacyjny  Infrastruktura  i  Środowisko  zatwierdzony  przez  Komisję
Europejską  decyzją  z dnia 7 grudnia 2007 r. oraz przyjęty uchwałą  Rady Ministrów w dniu 3
stycznia 2008 r. stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem
do osiągnięcia  załoŜonych  w  niej  celów przy  wykorzystaniu  środków Funduszu  Spójności  i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

POZR - Podmiot Odpowiedzialny Za Realizację Projektu Funduszu Spójności

Prawo Budowlane - Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z  2003 r.  Nr  207,  poz.  2016 z  późn.  zm.)  wraz  z aktami  wykonawczymi  do tej  ustawy
w zakresie w jakim określają lub wpływają na sposób wykonywania zobowiązań InŜyniera;

Projekt - NaleŜy przez to rozumieć przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja kanalizacji
sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy”, realizowane m.in. przez Zamawiającego, 

Protokół  Odbioru  -  Dokument  wystawiany  przez  InŜyniera  potwierdzający  rzeczowe  i
finansowe wykonanie Robót/Dostaw;

Protokół  Zdawczo-Odbiorczy  -  Dokument  wystawiany  przez  InŜyniera  Projektu
potwierdzający wykonanie rzeczowe i finansowe całości Robót/Dostaw zgodnie z warunkami
Kontraktów na Roboty/Dostawy;

Przejściowe Świadectwo Płatności  –  dokument  wystawiony  przez  InŜyniera  określający
naleŜność do wypłaty dla Wykonawcy z tytułu wykonanych prac;

PZP - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.);

Raportowanie -  Przekazywanie  pisemnych  sprawozdań  na  temat  realizowanych  robót  w
okresach i w zakresie zgodnym z warunkami umowy na InŜyniera;
Refundacja wydatków - Zwrot przez KE wydatków realizowanych w ramach pomocy - po
ich  poświadczeniu  przez  Instytucję  Płatniczą.  Refundacja  wydatków  dokonywana  jest  w
postaci płatności okresowych; 

SUZ - Sektorowy Urzędnik Zatwierdzaj ący  (Sectoral Authorising Officer) - Powoływany
jest przez właściwego ministra spośród osób zajmujących w ministerstwie stanowisko nie
niŜsze niŜ podsekretarz stanu lub dyrektor  generalny,  o ile wskazany kandydat dysponuje
odpowiednim  zapleczem  administracyjnym  i  merytorycznym,  pozwalającym  na  naleŜyte
zarządzanie  projektami.  Odpowiedzialny  za  realizację  zadań  Instytucji  Pośredniczącej  w
danym sektorze (odpowiednio Ministra Środowiska albo Ministra Transportu ) oraz za nadzór
prac pozostałych Instytucji Pośredniczących lub Podmiotów odpowiedzialnych za realizację.
Szczegółowy  zakres  obowiązków  SUZ  jest  określony  w porozumieniach  zawieranych
pomiędzy Instytucją  Pośredniczącą  a  Instytucją  Płatniczą  oraz  Instytucją  Pośredniczącą  a
Instytucją Zarządzającą;
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RBFS -  Rachunek Bankowy Funduszu Spójności;

RBP -  Rachunek Bankowy Projektu;

UE - Unia Europejska;

KP - Komisja Przetargowa;

Umowa o dofinansowanie - umowa zawarta z beneficjentem, na podstawie której beneficjent
realizuje projekt współfinansowany w ramach PO IiŚ.

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Wniosek o płatność  – naleŜy przez to rozumieć  wniosek o płatność,  o którym mowa w
Wytycznych  w  zakresie  sprawozdawczości  POIiŚ  wydanych  przez  Ministra  Rozwoju
Regionalnego,

Wydatek kwalifikowalny  - wydatek lub koszt poniesiony przez Beneficjenta lub podmiot
upowaŜniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w umowie w związku z realizacją
projektu w ramach POIiŚ, zgodnie z zasadami obowiązującymi w  Wytycznych w zakresie
kwalifikowania  wydatków  w  ramach  PO  IiŚ  wydanymi  przez  Ministra  Rozwoju
Regionalnego, który kwalifikuje się  do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację
PO IiŚ;

Wykonawca – podmiot realizujący Zadanie w ramach Projektu, na rzecz Beneficjenta, na
podstawie zawartej Umowy z Beneficjentem;

Wykonawca Robót Budowlanych
Osoba fizyczna,  osoba  prawna  albo  jednostka  organizacyjna  nie  posiadająca  osobowości
prawnej,  która  brała  udział  w  postępowaniu  przetargowym,  bądź  z  którą  został  zawarty
Kontrakt na Roboty;

Zadanie  -  część  Projektu  będąca  przedmiotem  odrębnego  zamówienia  (roboty/usługi)
zgodnie z Planem Przetargów; 

Zamawiający, Beneficjent,  – Gmina Miasto ChełmŜa.

4


