
 
Załącznik 11.33 

 

Instrukcja wypełnienia ankiety dot. trwałości projektu RPO WSL 
2007 – 2013 

 

Przed wypełnieniem formularza ankiety należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. 

 

 

CZĘŚĆ I - Podstawy prawne oraz cele wypełnienia ankiety 
 

1) Podstawy prawne - Umowa/decyzja o dofinansowaniu projektu: 

 

1. § 15 ust. 1: IZ RPO WSL lub inne podmioty uprawnione do przeprowadzenia 

kontroli na podstawie odrębnych przepisów mogą wznowić przeprowadzenie kontroli 

po zakończeniu finansowym  realizacji Projektu oraz przez okres trwałości Projektu, 

mające na celu ponowne sprawdzenie prawidłowości realizacji Projektu, w tym 

kwalifikowalności i prawidłowości poniesienia wydatków oraz utrzymania przez 

Beneficjenta wskaźników produktu i rezultatu. 

 

2. Kontrola sprawdzająca trwałość projektu oraz dochód, o którym mowa w §9 ust. 

10, może być przeprowadzona  w okresie  wynikającym z zapisów §1 pkt 32. 

 

3. §1 pkt 32: „okres trwałości”  - okres, w którym założone cele Projektu zostaną 

utrzymane, a Projekt nie zostanie poddany zasadniczej modyfikacji, w rozumieniu 

art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Minimalny okres trwałości 

to okres 5 lat od daty zakończenia Projektu lub 3 lat od daty zakończenia Projektu 

gdy Beneficjent posiada status MŚP, a Projekt jest objęty zasadami pomocy 

publicznej. przy czym  za datę zakończenia realizacji Projektu dla potrzeb 

trwałości Projektu, przyjmuje się dzień, w którym zostały spełnione łącznie 

wymienione kryteria: czynności w ramach Projektu zostały faktycznie 

przeprowadzone (zakończenie rzeczowe projektu) oraz wszystkie wydatki 

Beneficjenta oraz odnośnego wkładu publicznego zostały opłacone. 

 

2) Podstawy prawne - Przepisy unijne: 

 

1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana – Dz. Urz. 

UE C 115 z 09.05.2008r.) – w tym art. 107 ust. 1. 

 

2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 

rozporządzenie (WE) 1260/1999 – zwane dalej Rozporządzeniem Rady 

nr 1083/2006. 

 

3. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

i uchylające rozporządzenie (WE) 1783/1999 – zwane dalej Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006. 

 

4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. 

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) 1080/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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3) Podstawy prawne - Przepisy krajowe: 

 

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2009 nr 84 poz. 712 z późn. zm.). 

W tym m.in. zgodnie z Art. 26. Do zadań instytucji zarządzającej należy 

w szczególności prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym 

kontroli realizacji poszczególnych dofinansowanych projektów; 

oraz art. 35 e ust. 1 i ust. 2 Instytucja Zarządzająca może przeprowadzić 

kontrole w zakresie prawidłowości realizacji projektu w każdym czasie od dnia 

otrzymania przez beneficjenta informacji o wyłonieniu projektu do dofinansowania 

do dnia upływu 3 lat od zamknięcia programu operacyjnego lub do dnia upływu 

3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia 

programu operacyjnego. 

 

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 

nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146.). 

 

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2007 r. 

nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 

 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. 

w sprawie wydatków, związanych z realizacją programów operacyjnych 

(Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm.) 

 

4) Pojęcie trwałości projektu oraz informacja dot. rozpoczęcia biegu terminu 

trwałości projektu 

 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca RPO WSL zapewnia 

oraz monitoruje, w okresie trwałości, tj. w okresie co najmniej 5 lat od daty zakończenia 

projektu1, iż: 

 Utrzymane zostały założone cele i rezultaty projektu; 

 Projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 wynikającej ze zmiany charakteru 

własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej 

i mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji operacji lub powodującej 

uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny. 

 W przypadku gdy nie było możliwości obiektywnego oszacowania dochodu 

z wyprzedzeniem, czy dochód wygenerowany w okresie pięciu lat od zakończenia 

projektu został odliczony od wydatków zadeklarowanych Komisji Europejskiej; 

 Beneficjent wywiązał się z obowiązków nałożonych w umowie o dofinansowanie, 

m.in. w zakresie użytkowania i wymiany sprzętu ruchomego, informowania 

o dofinansowaniu ze środków UE, przechowywania i archiwizacji dokumentów. 

 

Wydatki poniesione na rzecz projektu, który zostanie poddany znaczącej modyfikacji, 

będą objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 98-102 Rozporządzenia Rady nr (WE) 

1083/2006 oraz art. 207 Ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009r., Nr 157, poz. 

1240 z późn. zm.).  

 

Procedury monitorowania dochodu generowanego przez projekty, po zakończeniu ich 

realizacji dostarczają w szczególności informacji na temat: 

 czy w ramach projektu pojawiły się inne lub nowe źródła przychodów, które nie 

zostały wzięte pod uwagę w analizie sporządzanej na etapie wniosku 

o dofinansowanie przy obliczaniu luki w finansowaniu, a które spełniają przesłanki 

                                                           
1 za datę zakończenia Projektu dla potrzeb trwałości Projektu, przyjmuje się dzień, w którym zostały spełnione 

łącznie wymienione kryteria: czynności w ramach Projektu zostały faktycznie przeprowadzone (zakończenie 
rzeczowe projektu) oraz wszystkie wydatki Beneficjenta oraz odnośnego wkładu publicznego zostały opłacone 
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przychodów, o których mowa w art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1083/2006 oraz  

 czy od momentu przyznania dofinansowania nastąpiły istotne zmiany 

w stosowanej dotychczas przez Beneficjenta polityce taryfowej. 

 

Monitorowanie projektów w okresie trwałości projektów uzupełniane jest prowadzeniem 

kontroli projektów na miejscu realizacji – tzw. kontroli trwałości projektów. 

 

 

5) Cele ankiety, częstotliwość składania 

 

Celem ankiety jest sprawdzenie utrzymania trwałości projektu realizowanego w ramach 

RPO WSL na lata 2007-2013 pod kątem zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie 

projektu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

Beneficjenci RPO WSL zobowiązani są do składania ankiety w terminie 

wskazanym przez IZ RPO WSL - po otrzymaniu pisma wzywającego 

do uzupełnienia i dostarczenia ankiety. 

 

Ankieta skierowana jest do Beneficjentów, którzy zakończyli realizację projektu 

realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL, 

za wyjątkiem:  

 projektów Pomocy Technicznej, 

 projektów dotyczących Działania 1.1.1. typ 7,  

 projektów dotyczących Działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP,  

 projektów nieinwestycyjnych (Poddziałanie, 1.1.2. Promocja inwestycyjna, 

Działanie 3.4 Promocja turystyki, Działanie 4.3 Promocja kultury), 

 projektów dotyczących Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza 

turystycznego/przedsiębiorstwa oraz Poddziałania 3.2.1. Infrastruktura około 

turystyczna/przedsiębiorstwa, 

 projektów realizowanych w ramach Inicjatywy JESSICA, 

 projektów, z którymi rozwiązano umowę o dofinansowanie. 

 

W przypadku, gdy Beneficjent: 

 wskaże w ankiecie, iż projekt nie utrzymał założonych celów, rezultatów, 

 przedstawi informacje wskazujące na podejrzenie wystąpienia naruszenia 

mogącego skutkować wystąpieniem nieprawidłowości, 

 nie odpowie na skierowaną prośbę o wypełnienie ankiety,  

 

zostanie przeprowadzona kontrola trwałości projektu. 

 

Projekty, dla których nie przedstawiono w ankietach informacji wskazujących 

na wystąpienie nieprawidłowości, zostaną poddane kontroli trwałości przy zastosowaniu 

doboru próby. 
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CZĘŚĆ II - Instrukcja zgłoszenia i wypełnienia ankiety  
 

1) Schemat zgłoszenia ankiety: 

 

1. Zalogowanie się do systemu SIWIZ RPO WSL (https://rpo.slaskie.pl/wnioski/). 

Beneficjent jest zobowiązany do złożenia ankiety za pomocą systemu SIWIZ RPO 

WSL. Informacje dotyczące korzystania z Systemu znajdują się na stronie 

www.rpo.slaskie.pl, w zakładce SIWIZ/EWA. 

 

2. Wypełnienie i zatwierdzenie formularza ankiety: 

a) Formularz ankiety udostępniony Beneficjentom w formie interaktywnej 

witryny internetowej, wypełniany jest online. Pola formularza dzielą się na 

pola generowane automatycznie i pola wymagające wypełnienia przez 

Beneficjenta. Wśród tych ostatnich występują pola wyboru oraz pola 

uzupełnienia. 

b) Pola tekstowe powinny zostać wypełnione (jeśli dotyczy). 

 

3. Pobranie wersji PDF ankiety wraz z wygenerowaną sumą kontrolną: 

a) Po wypełnieniu formularza online przez Beneficjenta wygenerowany 

zostanie plik w formacie PDF, któremu zostanie automatycznie nadana 

suma kontrolna.  

b) Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w ankiecie powoduje zmianę sumy 

kontrolnej. 

 

4. Wysłanie ankiety do IZ RPO elektronicznie lub w wersji papierowej: 

 

4.1 wysłanie ankiety w formie elektronicznej (z wykorzystaniem platformy 

SEKAP): 

a) Należy wypełnić formularz na platformie SEKAP, załączając ankietę 

w formacie PDF wraz z wygenerowaną sumą kontrolną. 

b) Formularz wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać elektronicznie 

z wykorzystaniem posiadanego certyfikatu lub przy użyciu ePUAP (Profil 

Zaufany).  

c) W przypadku, gdy ankietę podpisuje osoba niewskazana we wniosku o 

dofinansowanie, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, 

wówczas należy dołączyć odwzorowanie cyfrowe (skan) pełnomocnictwa/ 

upoważnienia do czynności prawnej w przedmiotowym zakresie.  

 

lub 

4.2 wysłanie wersji papierowej: 

 

a) Ankietę (wygenerowany plik z systemu SIWIZ/EWA) należy wydrukować, 

podpisać i dostarczyć w jednym egzemplarzu wraz z wymaganymi 

załącznikami do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego (adres: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, pok.164). 

b) Ankietę można dostarczyć osobiście, pocztą, kurierem etc. Za datę 

złożenia/wpłynięcia rozumie się datę wpłynięcia ankiety do Kancelarii 

Ogólnej. Kancelaria Ogólna czynna jest w godzinach pracy Urzędu, 

tj., od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00. 

c) Oryginał  ankiety powinien być podpisany na ostatniej stronie i opatrzony 

imienną pieczątką przez osobę/osoby prawnie upoważnione do jej 

podpisania wraz z datą. Dopuszcza się sytuację, gdy osoba upoważniona 

do podpisania ankiety upoważnia inną osobę do podpisania ankiety 

w swoim imieniu. W takim przypadku do ankiety powinno zostać dołączone 

pisemne upoważnienie do podpisania ankiety. 

 

5. Załączniki do ankiety 

Każdy załącznik do ankiety powinien być czytelnie podpisany (lub parafowany 

z imienną pieczątką) na pierwszej stronie przez osoby upoważnione. W przypadku, 

gdy załącznik do ankiety stanowi kserokopię dokumentu, załącznik powinien być 

https://rpo.slaskie.pl/wnioski/
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poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania 

dokumentów w ramach projektu.  

W przypadku wysłania elektronicznego ankiety, załączniki należy odwzorować cyfrowo 

(np. skanerem) lub podpisać  elektronicznie z wykorzystaniem posiadanego certyfikatu 

lub przy użyciu ePUAP (Profil Zaufany). Wymagane dokumenty (załączniki) należy 

załączyć do formularza elektronicznego w formacie pliku PDF lub ZIP. 
 

 

 

2) Instrukcja wypełnienia ankiety 

 

Dane w ankiecie zostały podzielone tematycznie na następujące części: 

 

 I. Informacje ogólne 

 II. Informacje szczegółowe 

 III. Oświadczenia Beneficjenta 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. TYTUŁ PROJEKTU  

– Pole zawiera tytuł projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Pole uzupełniane 

automatycznie. 

 

2. WNIOSKODAWCA/LIDER  

- Pole zawiera nazwę Beneficjenta zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Pole 

uzupełniane automatycznie. 

 

3. NR UMOWY / DECYZJI O DOFINANSOWANIE 

- Pole zawiera nr umowy o dofinansowanie projektu (ID). Pole uzupełniane 

automatycznie. 

 

4. DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI OPERACJI (OSTATNIA WYPŁATA 

ŚRODKÓW) 

- Pole zawiera datę ostatniej wypłaty środków. Pole uzupełnianie automatycznie. 

 

5. NUMER ANKIETY TRWAŁOŚCI PROJEKTU 

- wypełniane przez UMWŚ 

 

6. WARTOŚĆ OGÓŁEM 

- wypełniane przez UMWŚ 

 

7. OSOBA DO KONTAKTU: 

- Należy podać dane osoby do kontaktu w sprawie sporządzanej ankiety (imię 

nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres email, fax) w celu ułatwienia 

komunikacji Instytucji Zarządzającej z Beneficjentem.  
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II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
 
A. Utrzymanie celów i rezultatów projektu 

 
Pole A.1. 

W przypadku nieosiągnięcia lub nieutrzymania założonej we wniosku 

o dofinansowanie wartości wskaźników produktu, rezultatu oraz zatrudnienia należy 

przedstawić szczegółowe wyjaśnienie oraz powody zmiany. 

 

Pole A.2. 

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu należy mieć na uwadze, 

iż sprzęt/wyposażenie powinno być  użytkowane przez cały okres trwałości projektu 

lub okres związany z amortyzacją danego sprzętu/wyposażenia. Wymiana 

sprzętu/wyposażenia w tym okresie jest możliwa jedynie na inny sprzęt/wyposażenie, 

o co najmniej takich samych parametrach. 

 

W przypadku sprzedaży zakupionego w ramach projektu sprzętu/wyposażenia należy 

wskazać datę sprzedaży i dołączyć kserokopię właściwego dokumentu. 

 

Pole A.3. Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia środków, które zagwarantują 

stabilność finansową, instytucjonalną i organizacyjną projektu w okresie jego 

trwałości. 
 

B. Dochody w projekcie  

 

Pole B.1. Beneficjent jest zobowiązany do określenia czy projekt generuje dochody 

netto przy uwzględnieniu kosztów operacyjnych oraz wartości rezydualnej. 

Należy brać pod uwagę tylko przepływy pieniężne, bez amortyzacji, zgodnie 

z wytycznymi do Studiów Wykonalności (metoda DCF). Jeżeli z obliczeń wynika, iż 

dochód netto jest mniejszy bądź równy zero, w polu B.1. należy zaznaczyć odpowiedź 

„nie”, natomiast w sytuacji, gdy z obliczeń wynika, że dochód netto jest większy od 

zera, należy zaznaczyć odpowiedź „tak”. W przypadku projektów, których wartość 

całkowita po zakończeniu zamówień i podpisaniu umów z wykonawcami nie 

przekracza 1 mln Euro2 lub objętych pomocą publiczną należy zaznaczyć „nie 

dotyczy”. 

 

W polach B.2., B.3. i B.4. w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak”  należy 

przedstawić zaktualizowaną analizę finansową jako załącznik do ankiety. Analizę 

finansową należy przedstawić w formie elektronicznej za pomocą systemu SIWIZ. 

Należy zaktualizować tabele finansowe stanowiące załącznik nr 1 do studium 

wykonalności składanego w ramach dokumentacji aplikacyjnej. 

 

C. Zmiany w projekcie 

 

Pole C.1. Szczegółowo należy opisać zmiany wprowadzone do projektu w zakresie 

charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności, 

warunków realizacji projektu oraz zmian powodujących nieuzasadnioną korzyść na 

rzecz beneficjenta. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż beneficjent jest 

zobowiązany do niedokonywania znaczącej modyfikacji projektu w rozumieniu art. 57 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 

 

Pole C.2 W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy określić kiedy i jaki 

charakter ma dokonana zmiana i załączyć właściwą dokumentację w ramach 
                                                           
2
 Przeliczanie wartości całkowitej projektu zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 

wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących 
dochód. Zgodnie z ww. Wytycznymi w celu ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza powyższy 
próg, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów 
stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 
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załącznika do ankiety dotyczącej trwałości projektu. Należy mieć na uwadze, iż 

w przypadku odzyskania częściowego lub całkowitego podatku VAT ujętego 

w dokumentacji aplikacyjnej jako koszt kwalifikowany występuje niedozwolone 

podwójne finansowanie ze środków publicznych.  

 

Pole C.3. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy ponownie wypełnić kartę 

sprawdzającą dopuszczalność pomocy publicznej w projektach - TEST POMOCY 

PUBLICZNEJ w celu zweryfikowania projektu pod kątem występowania pomocy 

publicznej, stanowiącą załącznik nr 3 do studium wykonalności. 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” proszę opisać szczegółowo zmiany, które 

nie miały wpływu na zasady dotyczące udzielenia pomocy publicznej w projekcie. 

 

Pole C.4. W zakresie zweryfikowania maksymalnego dopuszczalnego pułapu 

dofinansowania projektu objętego pomocą de minimis należy przedstawić informacje 

na temat udzielanej przez Beneficjenta pomocy publicznej. 

 

Należy wskazać szczegółowy sposób rozliczania udzielonej pomocy publicznej, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

D. Kontrola oraz utrzymywanie dokumentacji projektu, informacja i promocja 
 

Pole D.1. Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania wszystkich dokumentów 

związanych z realizacją Projektu w swojej siedzibie przez okres co najmniej trzech lat 

od daty zamknięcia programu.  Beneficjent projektu objętego pomocą publiczną 

zobowiązany jest do przechowywania dokumentów związanych z realizacją Projektu 

przez 10 lat od daty podpisania umowy o dofinansowanie, jednak nie krócej niż do 

upływu trzech lat od daty zamknięcia programu. 

Pole D.2. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów Beneficjent 

zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o miejscu 

przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektu.  

 

Pole D.3. Zgodnie z wytycznymi IZ w zakresie informacji i promocji, jeśli Beneficjent 

posiada własną stronę internetową, zobowiązany jest zamieścić na stronie głównej 

opis projektu bądź link do strony/podstrony internetowej zawierającej opis projektu, 

który współfinansowany jest ze środków RPO WSL 2007-2013. 

 

Pole D.4. Ze względu na obowiązek informowania opinii publicznej o pomocy 

otrzymanej w ramach RPO WSL 2007-2013, miejsce realizacji projektu oraz sprzęt 

musi być oznakowany, zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie 

informacji i promocji. 

UWAGA: Szczegółowe informacje znajdują się w Wytycznych IZ RPO WSL 2007 – 

2013 w zakresie informacji i promocji (dostępne na stronie http://www.rpo.slaskie.pl 

w zakładce Dokumenty >> Wytyczne IZ >> Promocja). 

 

Pole D.5. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy podać termin kontroli, 

nazwę instytucji kontrolującej, przedstawić potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kserokopię wyników kontroli przeprowadzonych przez inne niż IZ RPO WSL podmioty 

uprawnione do jej przeprowadzenia (jeśli dokumenty te nie zostały dostarczone 

wcześniej). 

 

Pole D.6. Jeżeli w ramach projektu pojawiły się inne lub dodatkowe środki publiczne 

na inwestycję realizowaną w ramach podpisanej umowy/aneksu do umowy o 

dofinansowanie, w tym umorzenie pożyczek (np. z WFOŚ/NFOŚ), które nie zostały 

wykazane w trakcie rozliczania projektu należy przedstawić zaktualizowana analizę 

finansową. Jednocześnie Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia informacji, 

w jaki sposób środki te zostały wydatkowane oraz czy nie nastąpiło podwójne 

dofinansowanie. W przypadku, gdy beneficjent w okresie trwałości uzyskał umorzenie 

pożyczek, należy w polu opisowym zawrzeć informacje odnośnie wysokości 

umorzenia oraz inne istotne informacje w tym zakresie. 

http://www.rpo.slaskie.pl/
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Pole D.7 W przypadku projektów, w ramach których beneficjent pozyskał dodatkowe 

środki publiczne (np. w formie pożyczki z WFOŚ/NFOŚ) i złożył do IZ RPO WSL 

oświadczenie o ich spłacie do 30 dni od refundacji z RPO, należy wskazać czy spłata 

miała faktycznie miejsce. Jeśli dotyczy – w polu opisowym proszę wskazać datę 

spłaty pożyczki oraz inne istotne informacje w tym zakresie. W przypadku 

zaznaczenia odpowiedzi „nie”, proszę w polu opisowym zawrzeć odpowiednie 

wyjaśnienia. Odpowiedź „nie dotyczy” należy zaznaczyć w przypadku, gdy 

beneficjent nie uzyskał dodatkowych środków w ramach projektu lub gdy nie był 

zobowiązany do ich spłaty do 30 dni od refundacji z RPO. Należy pamiętać, że 

dokumentacja potwierdzająca dokonanie spłaty może podlegać kontroli.  

 

 
E. Pytania szczegółowe – uzależnione od charakteru inwestycji 

 

Pole E.1. Definicja podmiotu wewnętrznego rozumiana jest zgodnie z zapisami:  

a) Wytycznych Minister 

stwa Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów 

operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w 

transporcie zbiorowym z dnia 16 stycznia 2009r., 

b) Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r., 

c) Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego 

i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) 

nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. 

 

W przypadku zmiany statusu podmiotu świadczącego usługi w zakresie transportu 

zbiorowego, należy przedstawić szczegółowe wyjaśnienie i określić ewentualne 

pozostałe zmiany zakresu projektu, w tym m.in. miejsca realizacji projektu.  

 

Pole E.2. W przypadku odpowiedzi „nie” należy wskazać w jakim zakresie projekt 

uległ zmianie oraz przyczyny nierealizowania projektu zgodnie z założeniami 

zawartymi w projekcie.  

 

Pole E.8. W przypadku odpowiedzi „tak” należy szczegółowo opisać zmiany zakresu 

projektu wraz z podaniem przyczyn ich wystąpienia. 

 

Pole E.3. W przypadku odpowiedzi „nie” należy szczegółowo wyjaśnić przyczyny 

i wskazać zakres zmian dotyczący rekompensaty/wynagrodzenia. 

 

Na pytania E.1., E.2., E.8., E.3. należy odpowiedzieć, jeśli projekt realizowany był 

w Priorytecie VII Transport – Działanie 7.2 

 

Pole E.4. Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z przyjętymi założeniami dla projektów 

realizowanych w ramach Działania 8.1. Wytyczne opracowania Studiów Wykonalności 

dla projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej przedmiot projektu powinien być 

wykorzystywany co najmniej przez 50% studentów studiujących na kierunkach 

posiadających akredytację. Beneficjent zobowiązany jest do dołączenia oświadczenia 

będącego załącznikiem nr 1 do ankiety. 

 

Na pytanie E.4 należy odpowiedzieć, jeśli projekt realizowany był w Priorytecie VIII 

Infrastruktura edukacyjna – Działanie 8.1 

 

Pole E.5. Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z przyjętymi założeniami dla projektów 

realizowanych w ramach Działania 8.3. Wytyczne opracowania Studiów Wykonalności 

dla projektów z zakresu  infrastruktury edukacyjnej czas korzystania z produktów 

projektu przez grupę odbiorców projektu tj. przez osoby uczące się w ramach 

kształcenia ustawicznego powinien wynosić minimum 51% ilości godzin. Kwestia ta 

dotyczy organu prowadzącego szkołę bądź placówkę oświatową w której stosuje się 

zarówno kształcenie ustawiczne jak i naukę na poziomie przedszkolnym, 
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podstawowym, gimnazjalnym i  ponadgimnazjalnym. Beneficjent zobowiązany jest 

do dołączenia oświadczenia będącego załącznikiem nr 2 do ankiety. 

 

Na pytanie E.5 należy odpowiedzieć, jeśli projekt realizowany był w Priorytecie VIII 

Infrastruktura edukacyjna – Działanie 8.3 

 

Pole E.6. Warunkiem otrzymania dotacji było złożenie przez Beneficjenta 

oświadczenia, że jest podmiotem dostarczającym świadczenia gwarantowane 

w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne, oraz 

że otrzymane wsparcie będzie wykorzystywane do celów świadczeń gwarantowanych 

w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą (np. NFZ). Beneficjent jest 

zobowiązany do dotrzymania wyżej wymienionych warunków w okresie trwałości 

projektu tj. przynajmniej przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji.  

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” należy przedstawić szczegółowe 

wyjaśnienie zmiany oraz ponownie określić w jakiej części inwestycja (np. zakupiony 

sprzęt) służy do świadczenia usług publicznych (w ramach kontraktu z NFZ), a w 

jakiej do świadczenia usług komercyjnych (załącznik nr 3 do ankiety). 

 

Na pytanie E.6 należy odpowiedzieć, jeśli projekt realizowany był w Priorytecie IX 

Zdrowie i rekreacja – Działanie 9.1 lub 9.2 

 

Pole E.7. Należy wykazać wskaźniki programowe - kluczowe dla realizacji RPO WSL - 

zgodnie z przedstawioną listą. W przypadku nie wykazania realizacji wskaźników 

kluczowych należy uzasadnić brak wyboru wskaźnika. W przypadku wykazania 

realizacji wskaźników należy opisać źródła pozyskania danych. 

 

Na pytanie E.7 należy odpowiedzieć, jeśli dotyczy. 

 

F. Uwagi beneficjenta -  należy zawrzeć pozostałe informacje ważne dla utrzymania 

celów i zachowania trwałości projektu. 

 

G. Załączniki 

 

Załączniki są integralną częścią ankiety dotyczącej trwałości projektu. Konieczne jest 

dołączenie wszystkich wymaganych załączników. Załączniki mają służyć uzupełnieniu 

danych zawartych w ankiecie, ich uwiarygodnieniu i umożliwieniu  ich weryfikacji. 

 

G.1. Dokumenty: 

 

Do ankiety należy dołączyć następujące dokumenty: 

 

 Zaktualizowane tabele finansowe stanowiące załącznik do studium wykonalności 

(w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” na pytania B.2, B.3 i B.4) 

 Oświadczenie Beneficjenta dla projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej – 

dotyczy Działania 8.1. (załącznik nr 1). 

 Oświadczenie Beneficjenta dla projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej – 

dotyczy Działania 8.3. (załącznik nr 2). 

 Oświadczenie Beneficjenta dla projektów z zakresu Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja 

– dotyczy Działania 9.1 i 9.2 wraz z tabelą: Liczba świadczeń w ramach kontraktu 

z NFZ (załącznik nr 3). 

 Dokumentacja w zakresie odzyskania podatku VAT (jeśli dotyczy). 

 Karta sprawdzającą dopuszczalność pomocy publicznej w projektach - TEST POMOCY 

PUBLICZNEJ (jeśli dotyczy). 

 Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorią 

projektu. 

 

G.2. Załączniki elektroniczne: 

 Tabele finansowe. 
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III. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA 

 
Składane przez Beneficjenta oświadczenia dotyczą obowiązku: 

1. Zabezpieczenia trwałości projektu i nie poddawania go zasadniczym 

modyfikacjom. 

2. Ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją Projektu. 

3. Niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007 – 2013: 

a. o zaistniałych przesłankach umożliwiających odzyskanie podatku VAT, 

b. o dochodzie wygenerowanym przez projekt w okresie 5 lat od zakończenia 

jego realizacji, 

c. o wszelkich nieprawidłowościach i problemach w utrzymaniu celów 

i trwałości projektu.  

 

 

Ankietę podpisuje (-ą) osoba (-y) upoważniona (-e) do podpisania dokumentu wraz 

z datą i pieczęcią. 
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Załącznik  nr 1 

 

 

 

…………………………………...                                                   ……………….……………………… 
         Nazwa beneficjenta                                                                                                      Miejscowość, data 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TRWAŁOŚCI PROJEKTU 

dla projektów zrealizowanych w ramach Działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

 

 

 

Oświadczam, że w okresie trwałości projektu pn.:………………………………………………… 
przedmiot projektu jest3: 

 wykorzystywany co najmniej przez 50% studentów studiujących na kierunkach 
posiadających akredytację  

 nie jest wykorzystywany co najmniej przez 50% studentów studiujących na 
kierunkach posiadających akredytację ze względu ………………….4 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 

nieprawdy zgodnie z art. 297 oraz art. 286 Kodeksu karnego (Dz.U. z 1997r. nr 

88 poz. 553 z późn. zm.) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych zamieszczonych powyżej. 

 

 
 

  
 
 

………………………………….…………………………… 
(imię, nazwisko ) 

 
 
 
 

………………………………………………………………… 
(data, podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej/ych 

do  składania oświadczenie w imieniu Beneficjenta ) 
 

 

 

 

 

                                                           
3
 Należy wykreślić/ usunąć niewłaściwe 

4
 Należy szczegółowo uzasadnić 
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Załącznik  nr 2 

 

 

 

…………………………………...                                                   ……………….……………………… 
         Nazwa beneficjenta                                                                                                      Miejscowość, data 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TRWAŁOŚCI PROJEKTU 

dla projektów zrealizowanych w ramach Działania 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego 

 

 

 

Oświadczam, że w okresie trwałości projektu pn.:………………………………………………… 
infrastruktura i urządzenia sfinansowane ze środków RPO WSL wykorzystywane są przez 
osoby uczące się w ramach kształcenia ustawicznego5 na poziomie6: 

 przekraczającym 51% 

 nie przekraczającym 51%, ze względu na …………………………...7  

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 

nieprawdy zgodnie z art. 297 oraz art. 286 Kodeksu karnego (Dz.U. z 1997r. nr 

88 poz. 553 z późn. zm.) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych zamieszczonych powyżej. 

 

 

 

  
 
 

………………………………….…………………………… 
(imię, nazwisko ) 

 
 
 
 

………………………………………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do  składania        

                oświadczenie w imieniu Beneficjenta ) 
 

 

                                                           
5
 w myśl ustawy o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) 

6
 Należy wykreślić/ usunąć niewłaściwe 

7
 Należy szczegółowo uzasadnić 
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Załącznik  nr 3 

 

 

 

…………………………………...                                                   ……………….……………………… 
         Nazwa beneficjenta                                                                                                      Miejscowość, data 
 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TRWAŁOŚCI PROJEKTU 

dla projektów z zakresu Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja – dotyczy Działania 9.1 i 9.2 

 

 

 

Oświadczam, że w okresie trwałości projektu pn.:………………………………………………… 
przedmiot projektu wykorzystywany jest w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą 
Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ) na poziomie ………. %. Proszę o podanie 
danych oddzielnie za każdy rok trwałości - rozpoczynając od dnia następującego po 
dniu dokonania ostatniej refundacji poniesionych wydatków. 

 

Liczba świadczeń w ramach kontraktu z NFZ8:  

Proszę o podanie danych za każdy rok trwałości w oddzielnej tabeli. 
 

L.p. 
Infrastruktura / Sprzęt 

medyczny zakupiony w 
ramach projektu 

Liczba świadczeń w 
ramach kontraktu z 
IFPŚZ (np. NFZ) 

Liczba świadczeń 
poza kontraktem z 
IFPŚZ (np. NFZ) 

1       

2       

…       

Suma     

 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu 

nieprawdy zgodnie z art. 297 oraz art. 286 Kodeksu karnego (Dz.U. z 1997r. nr 

88 poz. 553 z późn. zm.) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych zamieszczonych powyżej. 

 

 
 
 

………………………………….…………………………… 
(imię, nazwisko ) 

 
 
 

………………………………………………………………… 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do  składania        

                oświadczenie w imieniu Beneficjenta ) 

 

                                                           
8
 (dotyczy projektów, które wykorzystują sprzęt / infrastrukturę do świadczenia usług poza publicznym systemem 

ochrony zdrowia. Jeśli nie dotyczy to należy usunąć (nie wypełniać) tabelę. 


