współpraca międzynarodowa

Realizacja projektu współpracy bliźniaczej

NIK pomogła gruzińskim kontrolerom
Zakończyła się współpraca bliźniacza Najwyższej Izby Kontroli i Fede
ralnej Izby Obrachunkowej Niemiec (BRH) przy realizacji projektu
przeznaczonego dla Państwowego Urzędu Kontroli Gruzji (PUK) pn.
„Instytucjonalne wzmocnienie Urzędu Kontroli Państwowej Gruzji”.
Projekt rozpoczął się w październiku 2014 r., trwał dwa lata i zakończył
się wizytą studyjną pod kierownictwem Audytora Generalnego Gruzji
Lashy Tordii w Polsce, w dniach 26-30 września 2016 r.

NIK uczestniczyła w projekcie jako
tak zwany młodszy partner i odpowia
dała za wykonanie komponentu 2 pn.
„Wzmocnienie kontroli finansowej, kon
troli zgodności i raportowania”. Eksperci
NIK, pod kierownictwem Wiesława
Kurzycy – radcy prezesa NIK, pracowali
nad rozwinięciem w PUK Gruzji dobrych
praktyk w zakresie opracowywania har
monogramu kontroli, oceny dowodów
w kontroli, rozpoznawania nadużyć finan
sowych, przygotowywania raportów oraz
metodyki kontroli projektów finansowych
z funduszy zagranicznych. Łącznie pod
czas trwania projektu odbyły się 53 misje
i 3 wizyty studyjne; w misje zaangażowa
no 30 ekspertów z Polski i Niemiec (także
z Ministerstwa Finansów RP). Wiceprezes
NIK Wojciech Kutyła, jako kierownik pro
jektu po stronie Najwyższej Izby Kontroli,
podkreślił podczas zamykającej projekt
konferencji w Tbilisi, że uczestnictwo
w nim było nie tylko wyzwaniem, lecz
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również wyróżnieniem i przyjemnością.
Wiceprezes NIK podziękował Gruzinom
za doskonałe warunki, jakie zapewniono
ekspertom w trakcie ich pracy, jak rów
nież za profesjonalną i przyjazną atmosfe
rę. Trud ekspertów zostanie z pewnością
odpowiednio spożytkowany, a wdrożenie
wypracowanych rozwiązań przyniesie dłu
goterminowe korzyści dla Urzędu Kontroli
Państwowej Gruzji.
Projekty współpracy bliźniaczej (ang.
twinning project) oparte są na zasadzie
przekazywania doświadczeń i dobrych
praktyk pomiędzy odpowiadającymi
sobie (bliźniaczymi) instytucjami w kra
jach członkowskich i krajach objętych eu
ropejską pomocą rozwojową. Realizacja
takich projektów jest finansowana ze
środków Unii Europejskiej, a NIK i BRH
zostały wybrane do w postępowaniu kon
kursowym ogłoszonym przez Komisję
Europejską w 2014 r.
G.H.

