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Załącznik nr 1 o Uchwały nr 381/25/V/2015
Zarządu Województwa Śląskiego
Z dnia 19.03.2015
Rejestr zmian Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Rejestr zmian wchodzi w życie dnia ……………….


Zmiana dotyczy Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zatwierdzonego w dniu 17 czerwca 2014 r.

Lp.
Rozdział /Podrozdział /Punkt

Poprzedni zapis

Obecne zmiany

Uzasadnienie
1
Strona tytułowa

Chorzów, czerwiec 2014

Chorzów, marzec 2015

Aktualizacja regulaminu
2
Rozdział I § 2 ust.2
	Centrum działa na podstawie następujących aktów prawnych:

	Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885        
z późniejszymi zmianami);

Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 
z późniejszymi zmianami);
Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U.        
z 2009 r. nr 84, poz. 712 z późniejszymi zmianami);
Statutu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/22/24/2008 z dnia 19 marca 2008r.);
Porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 między Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości.
Uchwała Nr 972/340/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.05.2014 roku w sprawie przyjęcia propozycji podziału zadań dla instytucji zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2.Centrum działa na podstawie        następujących aktów prawnych:
1)     Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.       o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami);
 2)      Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie województwa  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późniejszymi zmianami);
	 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

    o zasadach prowadzenia polityki
    rozwoju (tekst jednolity: Dz. U.        
    z 2014 r., poz. 1649);
	Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146);
	Statutu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (uchwała Nr III/13/4/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 września 2007 roku z późniejszymi zmianami);
	Porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 zawartego między Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości.

Porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 zawartego między Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości.
Uchwały nr 165/17/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2015 r. 
w sprawie aktualizacji wykazu instytucji zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z podziałem Działań do wdrażania 
w ramach Programu

Uaktualniono akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki.
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Rozdział II § 3 ust.2
	Do zadań Centrum w ramach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) w części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) powierzonych Centrum należą w szczególności:

	Czynności w zakresie naboru i oceny projektów.

Czynności w zakresie przygotowywania i podpisywania umów.
Czynności w zakresie rozliczania.
Czynności w zakresie procedur finansowych.
Czynności w zakresie monitorowania i sprawozdawczości.
Czynności w zakresie wykrywania, raportowania i usuwania nieprawidłowości. 
Czynności w zakresie ewaluacji.
Czynności w zakresie kontroli.
Czynności w zakresie wprowadzania danych do systemów informatycznych zgodnie z dokumentami źródłowymi.
Czynności w zakresie poświadczania wydatków RPO WSL. 
Czynności w zakresie informacji i promocji.
Czynności w zakresie archiwizacji dokumentów.
Czynności w zakresie audytu.
Czynności w zakresie obsługi informatycznej, administracyjno-technicznej.
Czynności wynikające z przepisów prawa unijnego, krajowego i wytycznych ministerialnych.
Czynności w zakresie odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom, w tym wydawania decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację projektów, o której mowa w przepisach          
o finansach publicznych oraz innych decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć podejmowanych w toku postępowania administracyjnego a także wykonywania obowiązków i uprawnień wierzyciela.

2. Do zadań Centrum w ramach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2007-2013 w części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) należą w szczególności:
	czynności w zakresie naboru i oceny projektów,

czynności w zakresie przygotowania i podpisywania umów
czynności w zakresie rozliczania,
czynności w zakresie procedur finansowych,
czynności w zakresie monitorowania i sprawozdawczości,
czynności w zakresie ewaluacji,
czynności w zakresie kontroli,
czynności w zakresie informacji i promocji,
czynności w zakresie archiwizacji dokumentów,
czynności w zakresie audytu,
czynności w zakresie obsługi informatycznej, administracyjno-technicznej,
czynności wynikające z przepisów prawa unijnego, krajowego i wytycznych ministerialnych,
czynności w zakresie wprowadzania danych do systemów informatycznych zgodnie z dokumentami źródłowymi,
czynności w zakresie wykrywania, raportowania i usuwania nieprawidłowości,
czynności w zakresie odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom, w tym wydawania decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację projektów, o której mowa w przepisach 
o finansach publicznych oraz innych decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć podejmowanych w toku postępowania administracyjnego a także wykonywania obowiązków i uprawnień wierzyciela.
czynności w zakresie poświadczania środków RPO WSL.

Dostosowano zadania realizowane przez ŚCP w ramach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
(RPO WSL) na lata 2007-2013 w części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zgodnie z Porozumieniem.
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Rozdział II § 3 ust.3
brak
3. Do zadań Centrum w ramach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
(RPO WSL) na lata 2014-2020  w części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) należą w szczególności:
	czynności w zakresie naboru wniosków oraz oceny i wyboru projektów,

czynności w zakresie przygotowywania i zawierania umów o dofinansowanie, jak również czynności w zakresie ich aneksowania lub rozwiązywania,
czynności w zakresie przygotowania i przedstawienia do akceptacji Instytucji Zarządzającej propozycji harmonogramu konkursów oraz propozycji kryteriów wyboru projektów w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą,
czynności w zakresie rozpatrywania środków odwoławczych składanych przez beneficjentów zgodnie 
z art. 56 ust. 2 ustawy wskazanej w § 2 ust. 2 pkt 4, tj. w zakresie autokontroli,
działania zmierzające do zapewnienia zgodności wyboru projektów z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zapewnienia zgodności projektów z przepisami unijnymi i krajowymi przez cały okres ich realizacji,
czynności w zakresie rozliczania projektów,
czynności w zakresie procedur finansowych,
czynności w zakresie monitorowania i sprawozdawczości,
czynności w zakresie kontroli projektów i postępu realizacji umów,
czynności w zakresie wystawiania na rzecz beneficjentów zleceń płatności 
czynności w zakresie promocji i  informacji,
czynności w zakresie archiwizacji dokumentów,
czynności w zakresie audytu,
czynności w zakresie obsługi  centralnego i lokalnego systemu informatycznego
czynności w zakresie wykrywania, raportowania i usuwania nieprawidłowości,
czynności  w zakresie  zgłaszania ministrowi właściwemu  ds. finansów publicznych  
podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych i informowania o zgłoszeniu Instytucję Zarządzającą,
działania zmierzające do wprowadzania skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania  nadużyć finansowych, z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ w tym zakresie,
 czynności w zakresie odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi , w tym - wydawanie decyzji o zwrocie środków  o których  mowa w ustawie o finansach publicznych, nakładanie korekt finansowych,  wydawanie decyzji w przedmiocie udzielania ulg w spłacie należności wynikających z obowiązku zwrotu środków oraz innych decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć podejmowanych w toku postępowania administracyjnego oraz wykonywanie obowiązków i uprawnień wierzyciela, w tym prowadzenie postępowań egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi,
czynności w zakresie monitorowania postępów w realizacji powierzonych Działań, w tym przygotowywanie prognoz wydatków w ramach tych Działań oraz osiąganie celów pośrednich 
i końcowych w ramach powierzonych Działań w formie wskaźników produktu, rezultatu i wskaźników finansowych,
czynności w zakresie rozliczania Programu w zakresie powierzonych Działań,
czynności w zakresie weryfikacji i poświadczenia wydatków, w tym przygotowanie deklaracji wydatków i przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej ;
realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej;
	czynności w zakresie opracowania i bieżącej aktualizacji Instrukcji wykonawczych IP zgodnie 
ze wskazaniami Instytucji Zarządzającej;
	współpraca z Instytucją Zarządzającą przy realizacji badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz,
czynności wynikające z przepisów prawa unijnego, krajowego i wytycznych ministerialnych,

Dodano zadania realizowane przez ŚCP w ramach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
(RPO WSL) na lata 2014-2020  w części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zgodnie z Porozumieniem.
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Rozdział III § 6 ust.2 
2. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne, w tym wydziały, zespoły i samodzielne stanowiska:
	Dyrektor.

Zastępca Dyrektora:
- Wydział wyboru i kontraktacji EFRR.
- Wydział wyboru i kontraktacji EFS.
	Zastępca Dyrektora:

- Wydział rozliczeń.
- Wydział kontroli.
	Zastępca Dyrektora:

- Wydział systemowy.
- Wydział informacji i promocji.
- Wydział informatyki, logistyki i zamówień publicznych.
- Wydział postępowań administracyjnych.
	Główny Księgowy:

- Wydział obsługi finansowej. 
- Wydział księgowości i płac.
	Wydział organizacyjny, kadr i szkoleń.

Zespół obsługi prawnej. 
Zespół ds. kontaktów z mediami.
Audytor wewnętrzny.
Stanowisko ds. BHP. 

2. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne, w tym wydziały, zespoły i samodzielne stanowiska:
	Dyrektor – DN I:

- Wydział organizacyjny, kadr i szkoleń - WOKS
- Zespół obsługi prawnej - ZOP 
- Zespół ds. kontaktów z mediami - ZKM
- Audytor wewnętrzny AW
- Stanowisko ds. BHP - BHP
	Zastępca Dyrektora – ZD II:

- Wydział wyboru i kontraktacji EFRR - WWKR
- Wydział systemowy - WS
	Zastępca Dyrektora – ZD III:

- Wydział rozliczeń - WR
- Wydział kontroli - WK
	Zastępca Dyrektora – ZD IV:

- Wydział informacji i promocji - WIP
- Wydział informatyki, logistyki i zamówień publicznych - WILZ
- Wydział postępowań administracyjnych WPA
	Główny Księgowy – GK V:

- Wydział obsługi finansowej - WOF
- Wydział księgowości i płac - WKP

Usystematyzowano podległość komórek organizacyjnych ŚCP. Zmieniono podległość Wydziału systemowego, usunięto Wydział wyboru i kontraktacji EFS.
Wprowadzono skróty poszczególnych komórek organizacyjnych.
6
Cały dokument
 „Zastępca Dyrektora”
„Zastępca Dyrektora  - ZD II, III, IV”
W celu ułatwienia uproszczenia identyfikacji w opisie podległości służbowych zastosowano skróty dla poszczególnych Zastępców Dyrektora.
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Rozdział V § 10 ust.2 punkt 1)
	Nadzorowanie pracy wydziału wyboru i kontraktacji EFRR, wydziału wyboru i kontraktacji EFS oraz odpowiedzialność za ich merytoryczną działalność i wydatkowane środki finansowe. 


	Nadzorowanie pracy wydziału wyboru i kontraktacji EFRR, wydziału systemowego oraz odpowiedzialność za ich merytoryczną działalność i wydatkowane środki finansowe. 


Uaktualniono podległość poszczególnych wydziałów jak i usunięto ze schematu Wydział wyboru i kontraktacji EFS zgodnie z zapisami Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 165/17/V/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie aktualizacji wykazu instytucji zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
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Rozdział V § 11 ust.2 punkt 5)
brak
5) Przygotowanie i przedstawienie do akceptacji IZ propozycji kryteriów wyboru projektów.

Uaktualniono zakres zadań komórki organizacyjnej w zakresie określonym w  Porozumieniu.
9
Rozdział V § 11 ust.2 punkt 9)
8) Przeprowadzanie oceny formalnej i merytoryczno – technicznej wniosków oraz prowadzenie czynności w procesie wyboru projektów do dofinansowania w zakresie EFRR.

9) Przeprowadzanie oceny formalnej i merytoryczno – technicznej/ merytorycznej  wniosków oraz prowadzenie czynności w procesie wyboru projektów do dofinansowania w zakresie EFRR.

Uaktualniono zakres zadań komórki organizacyjnej w zakresie określonym w  Porozumieniu.
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Rozdział V § 11 ust.2 punkt 14)
brak
14) Rozpatrywanie środków odwoławczych składanych przez beneficjentów zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy wskazanej w § 2 ust. 2 pkt 4, tj. w zakresie autokontroli, 

Uaktualniono zakres zadań komórki organizacyjnej w zakresie określonym w  Porozumieniu.
11
Rozdział V § 11 ust.2 punkt 20)
brak
20) Prowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, 
z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ w tym zakresie.
Wprowadzono do zakresu zadań komórek zadanie mające na celu uszczelnienie kontroli ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ.
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Rozdział V § 12 
	Wydział wyboru i kontraktacji EFS podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora.

Do zadań wydziału wyboru i kontraktacji EFS należy w szczególności:
	Udział w opracowywaniu nowych procedur w zakresie zadań wydziału, a także usprawnianie 
i aktualizacja istniejących.

Opracowywanie treści merytorycznych w zakresie zadań wydziału (materiały informacyjne, informacje zamieszczane na stronach internetowych itp.).
Przekazanie wzorów wniosku o dofinansowanie do akceptacji Instytucji Zarządzającej w zakresie EFS.
Konsultowanie z Instytucją Zarządzającą ustaleń dotyczących harmonogramu konkursów w zakresie EFS.
Przygotowanie dokumentacji konkursowej w zakresie EFS.
Zamieszczanie ogłoszeń o naborze wniosków w zakresie EFS zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
Przyjmowanie i rejestracja wniosków o dofinansowanie składanych przez projektodawców w zakresie EFS.
Przeprowadzanie oceny formalnej i merytoryczno – technicznej wniosków oraz prowadzenie czynności w procesie wyboru projektów do dofinansowania w zakresie EFS.
Organizacja pracy Komisji Oceny Projektów w zakresie EFS.
Informowanie projektodawców o wynikach oceny wniosków w ramach EFS.
Podawanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach oceny w zakresie określonym 
w procedurach w ramach EFS.
Przygotowywanie do zatwierdzenia list rankingowych oraz przygotowywanie na ich podstawie  propozycji list projektów wybranych do dofinansowania i przedkładanie ich do zatwierdzenia Instytucji Zarządzającej w zakresie EFS.
Przekazanie wzorów umów o dofinansowanie do akceptacji Instytucji Zarządzającej w zakresie EFS.
Przygotowywanie umów z beneficjentami w zakresie EFS.
Przyjmowanie, weryfikowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów w zakresie EFS w związku z podpisywaniem umów o dofinansowanie.
Przygotowywanie korespondencji wychodzącej w zakresie merytorycznym wydziału.
Wprowadzanie danych do systemów informatycznych.

	Wydział systemowy podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ZD II. 

Do zadań wydziału systemowego należy w szczególności:
	Informowanie pracowników Centrum o zmianach przepisów prawa w części dotyczącej działalności Centrum (ustaw, rozporządzeń, wytycznych) przy pomocy zespołu obsługi prawnej. 

Sporządzanie i terminowa aktualizacja procedur wewnętrznych Centrum (Podręcznika Procedur Wdrażania/Instrukcji Wykonawczych) przy zaangażowaniu merytorycznym pozostałych komórek organizacyjnych Centrum.
Przygotowywanie oraz wprowadzanie/zgłaszanie zmian w dokumentach programowych – w części dotyczącej Centrum (Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego (URPO), Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP), Wytyczne, Opis Systemu Zarządzania i Kontroli (OSZIK)/Opis Funkcji 
i Procedur (OFIP) i inne).
Opracowywanie treści merytorycznych w zakresie zadań wydziału (materiały informacyjne, informacje zamieszczane na stronach internetowych itp.).
Sporządzanie i przekazywanie Instytucji Zarządzającej okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań 
z realizacji Działań/Poddziałań wdrażanych przez Centrum przy zaangażowaniu merytorycznym pozostałych komórek organizacyjnych Centrum.
Sporządzanie i przekazywanie informacji o udzielonej pomocy publicznej.
Sporządzenie innych raportów, do składania których zobowiązane jest Centrum.
Czuwanie nad terminowością składania oraz zgłaszania zmian do ww. dokumentów oraz sprawozdań, raportów itp. 
Obsługa audytów i kontroli zewnętrznych przy współpracy z audytorem wewnętrznym oraz pozostałych  komórek organizacyjnych Centrum.
Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ewaluacji.
Przygotowywanie korespondencji wychodzącej w zakresie merytorycznym wydziału.
Realizacja obowiązków związanych z systemem kontroli zarządczej.
Wprowadzanie danych do systemów informatycznych.
	Prowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, 
z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ w tym zakresie.


Zmieniono podległość Wydziału systemowego, usunięto Wydział wyboru i kontraktacji EFS.
Wprowadzono skróty poszczególnych komórek organizacyjnych.
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Rozdział V § 14 ust.2 punkt 4)
brak
4) Przygotowywanie oświadczeń o rozwiązaniu umów o dofinansowanie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami umowy o dofinansowanie
Uaktualniono zakres zadań komórki organizacyjnej w zakresie określonym w  Porozumieniu.
14
Rozdział V § 14 ust.2 punkt 13)
brak
13) Prowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, 
z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ w tym zakresie.

Wprowadzono do zakresu zadań komórek zadanie mające na celu uszczelnienie kontroli ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ.
15
Rozdział V § 15 ust.2 punkt 8)
8) Informowanie Instytucji Zarządzającej o nieprawidłowościach zgodnie z Podręcznikiem Procedur Wdrażania.

8) Informowanie Instytucji Zarządzającej o nieprawidłowościach zgodnie z Podręcznikiem Procedur Wdrażania/Instrukcjami Wykonawczymi.

Uszczegółowiono zapisy w związku z funkcjonowaniem w ramach Perspektywy finansowej 2014-2020 Instrukcji Wykonawczych.
16
Rozdział V § 15 ust.2 punkt 11)
brak
11) Prowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, 
z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ w tym zakresie.

Wprowadzono do zakresu zadań komórek zadanie mające na celu uszczelnienie kontroli ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ.
17
Rozdział V § 16 ust.2 punkt 1)
1) Nadzorowanie pracy wydziału systemowego, wydziału informacji i promocji, wydziału informatyki, logistyki i zamówień  publicznych oraz wydziału postępowań administracyjnych, a także odpowiedzialność za ich merytoryczną działalność i wydatkowane środki finansowe.

1) Nadzorowanie pracy wydziału informacji i promocji, wydziału informatyki, logistyki i zamówień  publicznych oraz wydziału postępowań administracyjnych, a także odpowiedzialność za ich merytoryczną działalność i wydatkowane środki finansowe.

Usystematyzowano podległość komórek organizacyjnych ŚCP w związku ze zmianą podległości Wydziału systemowego.
18
Rozdział V § 17 ust.2 punkt 5)
5) Informowanie o projektach współfinansowanych z EFRR i EFS w zakresie powierzonych do realizacji zadań.

5) Informowanie o projektach współfinansowanych z EFRR w zakresie powierzonych do realizacji zadań.

Usunięto zapis o EFS zgodnie z zapisami Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 165/17/V/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie aktualizacji wykazu instytucji zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
19
Rozdział V § 17 ust.2 punkt 17)
brak
17) Prowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, 
z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ w tym zakresie.

Wprowadzono do zakresu zadań komórek zadanie mające na celu uszczelnienie kontroli ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ.
20
Rozdział V § 18 ust.2 punkt 33)
brak
33) Prowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, 
z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ w tym zakresie.

Wprowadzono do zakresu zadań komórek zadanie mające na celu uszczelnienie kontroli ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ.
21
Rozdział V § 19 ust.2 punkt 3)
brak
3) Zgłaszania ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych i informowania o zgłoszeniu Instytucji Zarządzającej,

Uaktualniono zakres zadań komórki organizacyjnej w zakresie określonym w  Porozumieniu.
22
Rozdział V § 19 ust.2 punkt 5)
4) Wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację projektów. 

5) Wydawanie decyzji o zwrocie środków, o których  mowa w ustawie o finansach publicznych,

Uaktualniono zakres zadań komórki organizacyjnej w zakresie określonym w  Porozumieniu.
23
Rozdział V § 19 ust.2 punkt 6) 
brak
6) Nakładanie korekt finansowych,  

Uaktualniono zakres zadań komórki organizacyjnej w zakresie określonym w  Porozumieniu.
24
Rozdział V § 19 ust.2 punkt 7)
brak
7) Wydawanie decyzji w przedmiocie udzielania ulg w spłacie należności wynikających z obowiązku zwrotu środków 

Uaktualniono zakres zadań komórki organizacyjnej w zakresie określonym w  Porozumieniu.
25
Rozdział V § 19 ust.2 punkt 8)
5) Wydawanie innych decyzji administracyjnych, dotyczących niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym z tytułu zwrotu płatności dokonanych na rzecz beneficjentów.

8) Wydawanie innych decyzji administracyjnych i innych rozstrzygnięć podejmowanych w toku postępowania administracyjnego, 

Uaktualniono zakres zadań komórki organizacyjnej w zakresie określonym w  Porozumieniu.
26
Rozdział V § 19 ust.2 punkt 9)
7) Uczestnictwo w procedurach związanych z wykonywaniem obowiązków i uprawnień wierzyciela.

9) Wykonywanie obowiązków i uprawnień wierzyciela, w tym prowadzenie postępowań egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem kwot podlegających zwrotowi, 

Uaktualniono zakres zadań komórki organizacyjnej w zakresie określonym w  Porozumieniu.
27
Rozdział V § 19 ust.2 punkt 14)
brak
14) Prowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, 
z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ w tym zakresie.

Wprowadzono do zakresu zadań komórek zadanie mające na celu uszczelnienie kontroli ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ.
28
Rozdział V § 21 ust.2 punkt 12)
12) Sporządzanie zleceń płatności ze środków europejskich w zakresie współfinansowania krajowego, a także zbiorczych zestawień w zakresie płatności przekazywanych i wypłaconych przez BGK.


12) Sporządzanie zleceń płatności ze środków europejskich oraz dyspozycji płatności w zakresie współfinansowania krajowego, a także zbiorczych zestawień w zakresie płatności przekazywanych 
i wypłaconych przez BGK.

Uaktualniono zakres zadań komórki organizacyjnej w zakresie określonym w  Porozumieniu.
29
Rozdział V § 21 ust.2 punkt 15)
brak
15) Prowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, 
z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ w tym zakresie.

Wprowadzono do zakresu zadań komórek zadanie mające na celu uszczelnienie kontroli ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ.
30
Rozdział V § 22 ust.2 punkt 23)
brak
23) Prowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, 
z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ w tym zakresie.

Wprowadzono do zakresu zadań komórek zadanie mające na celu uszczelnienie kontroli ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ.
31
Rozdział V § 23 ust.2 punkt 3)
3) Przygotowywanie oraz wprowadzanie zmian w dokumentach m.in. Regulamin organizacyjny, Instrukcja kancelaryjna itp.

3) Przygotowywanie oraz wprowadzanie zmian w dokumentach m.in. Regulamin organizacyjny, Statut, Porozumienie, Instrukcja kancelaryjna itp.

Rozszerzono zakres zadań komórki organizacyjnej o faktycznie wykonywane zadania.
32
Rozdział V § 23 ust.2 punkt 6)
6) Analiza rocznych planów pracy komórek organizacyjnych Centrum, sprawozdań z ich wykonania 
oraz sporządzanie w tym zakresie informacji dla Dyrektora.

brak
W związku z częstym i bezpośrednim nadzorem nad realizacją zadań zrezygnowano z tej formy planowania i raportowania.
33
Rozdział V § 23 ust.2 punkt 22)
brak
22) Prowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, 
z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ w tym zakresie.

Wprowadzono do zakresu zadań komórek zadanie mające na celu uszczelnienie kontroli ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ.
34
Rozdział V § 24 ust.2 punkt 10)
brak
10) Prowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, 
z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ w tym zakresie.

Wprowadzono do zakresu zadań komórek zadanie mające na celu uszczelnienie kontroli ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ.
35
Rozdział V § 25 ust.2 punkt 7)
brak
7) Koordynowanie i nadzór nad kampaniami promocyjno-informacyjnymi w mediach. 

Rozszerzono zakres zadań komórki organizacyjnej o faktycznie wykonywane zadania.
36
Rozdział V § 25 ust.2 punkt 12)
brak
12) Prowadzenie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, 
z uwzględnieniem stwierdzonego rodzaju ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ w tym zakresie.

Wprowadzono do zakresu zadań komórek zadanie mające na celu uszczelnienie kontroli ryzyka zgodnie z wytycznymi IZ.
37
Rozdział V § 28 
Dostosowano treść do obowiązującego nazewnictwa komórek organizacyjnych dodając :zespół” jako komórkę istniejąca w organizacji.

38
Rozdział V § 28
ust.2 punkt 3)
3) Podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących przed skierowaniem 
ich do podpisu Dyrektora/Zastępcy Dyrektora w ramach kompetencji określonych w zakresie czynności oraz Podręczniku Procedur Wdrażania.

3) Podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących przed skierowaniem 
ich do podpisu Dyrektora/Zastępcy Dyrektora w ramach kompetencji określonych w zakresie czynności oraz Podręczniku Procedur Wdrażania/Instrukcjach Wykonawczych.

Uszczegółowiono zapisy w związku z funkcjonowaniem w ramach Perspektywy finansowej 2014-2020 Instrukcji Wykonawczych.
39
Rozdział V § 28
ust.2 punkt 4)
4) Bieżące opracowywanie aktualizacji Podręcznika Procedur Wdrażania w zakresie dotyczącym wydziału.

4) Bieżące opracowywanie aktualizacji Podręcznika Procedur Wdrażania/Instrukcji Wykonawczych w zakresie dotyczącym wydziału/zespołu.

Uszczegółowiono zapisy w związku z funkcjonowaniem w ramach Perspektywy finansowej 2014-2020 Instrukcji Wykonawczych.
40
Cały dokument
W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano zmiany numeracji poszczególnych §, ust. i punktów
41
Załącznik nr 1
Dostosowano schemat organizacyjny Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości do zmian w Regulaminie Organizacyjnym.


