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0 Ben
neficiário deve criar e manter perrmanentem
mente atualizado um Doossier de Prrojeto
com todos os documento
d
os suscitáveeis de comprovar as informaçõe
i
es e declaraações
presttadas no âm
mbito da caandidatura, bem como
o todos os documentos
d
s comprovaativos
da reealização daas despesas.

0 Dossier deve estar
e
dispon
nível preferrencialmentte em suporte digital, CCD ou outro
o tipo
de su
uporte, e teer um índice
e com indiccação do local onde esstão arquivaados os origginais
dos d
documentos que devem
m fazer parrte do mesm
mo.

11. Formato
o em que os documenttos devem ser
s conservvados
Os d
documentoss são conse
ervados naa sua formaa original ou
o sob a fforma de cópias
c
autenticadas do
os documen
ntos originaais, ou atravvés da utilizzação de su portes de dados
d
norm
malmente aceites,
a
inclluindo as vversões eletrónicas de
e documenntos originaais ou
docu
umentos exiistentes ape
enas em ve rsão eletrón
nica.
No ccaso de os
o documen
ntos existirrem apenaas em verssão eletrónnica, o sisstema
inforrmático utilizado deve
e estar em
m conformiidade com as normaas de segurança
aceittes, que asssegurem que
q
os doccumentos conservado
c
s satisfazem
m os requ
uisitos
legais nacionais e são validos para efe itos de auditoria.

22. Período
o durante o qual os doccumentos devem ser co
onservadoss

Os d
documentoss relativos a realizaçãoo do projetto devem ser
s conservvados durante o
prazo
o de cinco anos
a
a contaar da data ddo encerram
mento parciial ou total do Fundo.

33. Estruturra do Dossie
er do Projetto
A
A. Candidattura
aa) Processo
o de Candidatura
 Declaraçção da subm
missão da caandidatura.
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Cópia do
o ofício de remessa
r
da declaração.
Outros documento
d
os relevantees, nomead
damente, trroca de infformação com a
AR/AD.

b
b)




Processo
o de Decisão
o
Notificaçção da prop
posta de deccisão feita pela
p AR/AD
Convençção de Subvvenção
Cópia dee ofício de remessa da convenção de subvençção assinad a à AR/AD

cc) Pedidos de alteraçãão
 Declaraçção de pedid
do de alteraação
 Decisão de alteração
 Adenda à convenção de subve nção
 Outros documento
d
damente, trroca de infformação com a
s relevantees, nomead
A
AR/AD.

B
B. Pedido(ss) de Pagam
mento
Po
or pedido de pagamento submetiddo:
 Declaraçção do pedido de paga mento
o ofício de remessa
r
da declaração
 Cópia do
 Listagens de custos
 Cópias, extraídas após
a
a apoosição no ro
osto do original de ccada docum
mento
contabilíístico relativo ao projeeto, a mençção «Financciado pelo Fundo ____
___»,
contendo o número
o do projetoo, o montan
nte imputad
do, o montaante total, a taxa
de impu
utação (%), a classificaação contaabilística e a rubrica, da estrutura de
custos;
 Justificaçção das taxaas de imputtação ao projeto e resp
petivo métoodo de cálcu
ulo
 Outros documento
d
os relevantees, nomead
damente, trroca de infformação com a
AR/AD.

C
C. Restituiçções
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Notificaação da prop
posta de deecisão da AR/AD de re
estituição;
Notificaação da deciisão final daa AR/AD de restituição;
Outros documento
os relevantees, nomead
damente, troca de infformação com a
AR/AD.

D
D. Contrataação Publicaa




os de contratação púbblica subme
etidos
Documentos relativvos aos proocedimento
(em fasse de can
ndidatura ee/ou execcução), nom
meadamentte check‐list e
comprovvativos do cumpriment
c
to do regim
me jurídico aplicável
a
Outros documento
d
os relevantees, nomead
damente, trroca de infformação com a
AR/AD.

EE. Relatório
os de Execu
ução do projjeto




Declaraçção da apresentação doos relatório
os anuais e final
f
do projjeto;
Comprovvativo da ap
provação doo relatório final
f
pela AR/AD
Outros documento
d
os relevantees, nomead
damente, trroca de infformação com a
AR/AD.

FF. Acompanhamento e Controlo ddo projeto






Comprovvativos do agendamen
a
nto da verificação no lo
ocal / controolo;
Relatório
o(s) de controlo no local efe
etuadas pe
ela AR/AD e de tod
da a
documentação relaacionada, n omeadame
ente, docum
mentação que eviden
ncie o
cumprim
mento de evventuais reccomendações;
Comprovvativos da receção ddo relatório
o prelimina
ar e do reelatório finaal de
controlo
o no local
Outros documento
d
os relevantees, nomead
damente, trroca de infformação com a
AR/AD.

G
G. Auditoriaa
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 Relatório
os de auditoria das enntidades nacionais e co
omunitáriass de audito
oria, e
d
de toda a documen
ntação relaacionada, nomeadam
n
ente, docuumentação que
eevidencie o cumprimento de evenntuais recom
mendações
 Comprovvativos da receção ddo relatório
o prelimina
ar e do reelatório finaal de
aauditoria
 Outros documento
d
s relevantees, nomead
damente, trroca de infformação com a
A
AR/AD/Autoridades de
e auditoria

H
H. Divulgaçção e publicitação do a poio do Fun
ndo


Evidências da divulggação e pubblicitação effetuada no âmbito do pprojeto

I.. Outros elementos
e
Todo
os os elemeentos que não
n tenham
m enquadraamento nos itens acim
ma referidoss mas
essen
nciais a com
mpreensão do
d projeto.

A Autoridade Reesponsável
5 de maio de 20
017
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