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Załącznik nr 11.31 

Ankieta dotycząca trwałości projektu zrealizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. TYTUŁ PROJEKTU 

uzupełniane automatycznie  

 

2. WNIOSKODAWCA / LIDER 

uzupełniane automatycznie  

 

3. NR UMOWY / DECYZJI O DOFINANSOWANIE  

uzupełniane automatycznie 

 

4. DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI OPERACJI (OSTATNIA WYPŁATA ŚRODKÓW) 

uzupełniane automatycznie - ostatnia data wypłaty środków 

 

5. NUMER ANKIETY TRWAŁOŚCI PROJEKTU 

 

 

6. WARTOŚĆ OGÓŁEM 

 

 

7. OSOBA DO KONTAKTU: 

 imię i nazwisko,  

 stanowisko, 

 numer telefonu,  

 adres email, 

 fax. 

 

  

wypełnia UMWŚ 

wypełnia UMWŚ 
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II. Informacje szczegółowe 

A. Utrzymanie celów i wskaźników projektu 

 

A.1. Czy po zakończeniu realizacji projektu do chwili obecnej cel projektu został zachowany 

(w tym: czy osiągnięto i utrzymano w całości wszystkie wskaźniki produktu, rezultatu 

i zatrudnienia)? 
 Tak   Nie 

Jeżeli nie, proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny: 

limit znaków (4 000) 

 

A.2. Jeśli projekt dotyczył zakupu sprzętu/wyposażenia: 

a) czy jest on nadal użytkowany?  
 Tak   Nie   Nie dotyczy (projekt nie dotyczył zakupu sprzętu/wyposażenia) 

Jeżeli nie, proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny: 

limit znaków (4 000) 

 

b) czy nastąpiła jego wymiana? 
 Tak   Nie   Nie dotyczy (projekt nie dotyczył zakupu sprzętu/wyposażenia) 

Jeżeli tak, proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny: 

limit znaków (4 000) 

 

c) czy nastąpiła zmiana miejsca jego użytkowania? 
 Tak   Nie   Nie dotyczy (projekt nie dotyczył zakupu sprzętu/wyposażenia) 

Jeżeli tak, proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny: 

limit znaków (4 000) 

 

d) czy dokonano sprzedaży/zbycia zakupionego sprzętu/wyposażenia? 

 Tak   Nie   Nie dotyczy (projekt nie dotyczył zakupu sprzętu/wyposażenia) 

Jeżeli tak, proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny: 

limit znaków (4 000) 

 

A.3. Czy od daty zakończenia projektu zostały zapewnione środki gwarantujące utrzymanie 

jego trwałości finansowej, instytucjonalnej i organizacyjnej? 

 Tak   Nie 

Jeżeli nie, proszę opisać ich przyczyny: 

limit znaków (4 000) 

 

 

B. Dochody w projekcie  

 

B.1. Czy projekt generuje dochody netto (czy przychody są większe od kosztów, 

uwzględniając wartość rezydualną)? 

 Tak   Nie   Nie dotyczy (projekt objęty pomocą publiczną lub koszt całkowity 

projektu nie przekracza 1 mln Euro) 

 

(Pytania warunkowe - Jeśli w pkt. B.1. zaznaczono „tak”) 

 

B.2. Czy od momentu przyznania dofinansowania nastąpiły zmiany w stosowanej 

dotychczas polityce taryfowej? 

 Tak   Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać zaistniałe zmiany, ich przyczyny oraz przedstawić 

zaktualizowaną analizę finansową: 

limit znaków (4 000) 

 

 

B.3. Czy w ramach projektu pojawiły się inne lub nowe źródła przychodów, które nie 

zostały wzięte pod uwagę w analizie sporządzonej na etapie wniosku o dofinansowanie 

(przy obliczaniu luki w finansowaniu)? 
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 Tak   Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać zaistniałe zmiany, ich przyczyny oraz przedstawić 

zaktualizowaną analizę finansową: 

limit znaków (4 000) 

 

B.4. Czy w ramach projektu poziom kosztów i/lub przychodów zmienił się z innych 

przyczyn, wpływając tym samym na wzrost dochodu netto w stosunku do danych 

prezentowanych w analizie sporządzanej na etapie składania wniosku o dofinansowanie 

lub w stosunku do danych z jego ostatniej aktualizacji? 
 Tak   Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać zaistniałe zmiany, ich przyczyny oraz przedstawić 

zaktualizowaną analizę finansową: 

limit znaków (4 000) 

 

 

C. Zmiany w projekcie 

 

C.1. Czy w projekcie nastąpiły: 

a) zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestanie działalności? 

 Tak   Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny: 

limit znaków (4 000) 

 

b) zmiany mające wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu?  
 Tak   Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny: 

limit znaków (4 000) 

 

c) zmiany powodujące uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub 

podmiot publiczny? 

 Tak   Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny: 

limit znaków (4 000) 

 

C.2. Jeśli podatek VAT był kosztem kwalifikowalnym: Czy po zakończeniu realizacji 

projektu pojawiły się przesłanki wskazujące na możliwość odzyskania podatku VAT? 

 Tak   Nie   Nie dotyczy (VAT był kosztem niekwalifikowanym) 

Jeżeli tak, proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny: 

limit znaków (4 000) 

 

C.3. Czy ewentualne zmiany w projekcie mają lub mogą mieć wpływ na zasady dot. 

udzielania pomocy publicznej?  

 Tak   Nie   Nie dotyczy (brak zmian w projekcie) 

 

Jeżeli tak, proszę opisać w jakim zakresie: 

limit znaków (4 000) 

 

Jeżeli nie, proszę opisać jakie zmiany wystąpiły w projekcie, które nie miały wpływu na 

zasady dot. udzielenia pomocy publicznej: 

limit znaków (4 000) 

 

C.4. Czy Beneficjent udzielił pomocy de minimis w ramach realizowanego projektu? 
 Tak   Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać w jakim zakresie oraz czy beneficjent raportuje pomoc zgodnie 

z przepisami: 

limit znaków (4 000) 
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D. Pozostałe kwestie związane z trwałością projektu 

 

D.1. Czy beneficjent przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu zgodnie 

z umową o dofinansowanie projektu?  
 Tak   Nie 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego: 

limit znaków (4 000) 

 

D.2. Czy dokumenty znajdują się w miejscu wskazanym we wniosku o płatność końcową? 
 Tak   Nie 

Jeżeli nie, proszę wskazać miejsce przechowywania dokumentów: 

limit znaków (4 000) 

 

D.3. Czy Beneficjent stosuje odpowiednie środki informacji i promocji projektu zgodnie 

z zapisami zawartymi w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz „Wytycznymi IZ RPO 

WSL 2007-2013 w zakresie informacji i promocji”? 
 Tak   Nie 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego: 

limit znaków (4 000) 

Proszę podać adres internetowy strony/podstrony internetowej zawierającej informacje 

o projekcie : 

http://www. 

 

D.4. Jeśli projekt dotyczył zakupu sprzętu/wyposażenia, czy jest on oznaczony zgodnie 

z Wytycznymi IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji? 

 Tak   Nie   Nie dotyczy (projekt nie dotyczył zakupu sprzętu/wyposażenia) 

Jeśli nie, proszę wyjaśnić dlaczego: 

limit znaków (4 000) 

 

D.5. Czy po zakończeniu realizacji projektu został on skontrolowany na miejscu realizacji 

przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Kontroli 

Skarbowej bądź inne instytucje upoważnione do kontroli?  
 Tak   Nie 

Jeżeli tak, proszę podać termin kontroli i nazwę instytucji. W przypadku stwierdzenia 

przez ww. instytucje nieprawidłowości i uchybienia proszę o ich opisanie: 

limit znaków (4 000) 

 

D.6. Czy Beneficjent otrzymał inne, dodatkowe środki publiczne na inwestycję realizowaną 

w ramach podpisanej umowy/aneksu do umowy o dofinansowanie, które nie zostały 

wykazane w trakcie rozliczania projektu (we wnioskach o płatność), w tym umorzenie 

pożyczek?  
 Tak   Nie 

Jeżeli tak, proszę o ich dokładne opisanie: 

limit znaków (4 000) 

 

D.7.  W przypadku projektów, w ramach których beneficjent pozyskał dodatkowe środki 

publiczne (np. pożyczka z WFOŚ/NFOŚ) i złożył oświadczenie o ich spłacie do 30 dni od 

refundacji z RPO: Czy beneficjent dokonał spłaty, zgodnie z oświadczeniem? 
 Tak   Nie   Nie dotyczy 

limit znaków (4 000) 

 

 

E. Pytania szczegółowe – uzależnione od charakteru inwestycji  (wypełniane jeśli 

dotyczy) 

 

Priorytet VII Transport – Działanie 7.2 
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E.1. Czy nastąpiła zmiana statusu podmiotu świadczącego usługi w zakresie transportu 

zbiorowego? 
 Tak   Nie   Nie dotyczy (projekt nie przewiduje zakupu środków 

transportu) 

Jeżeli tak, proszę wyjaśnić: 

limit znaków (4 000) 

 

E.2. Czy operator wybrany w drodze przetargu na świadczenie usług w przedmiocie 

transportu publicznego dofinansowanego z RPO WSL posiada obowiązującą/e umowę/y 

w zakresie świadczenia usług w transporcie zbiorowym (pozwalającą/e na realizowanie 

zakresu projektu określonego we wniosku o dofinansowanie)? 
 Tak   Nie   Nie dotyczy (operator spełnia definicję podmiotu 

wewnętrznego - zaznaczył pkt. E.1 „NIE” lub projekt nie przewiduje zakupu 

środków transportu - zaznaczył pkt. E.1 „NIE DOTYCZY”) 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić: 

limit znaków (4 000) 
 

E.8. Czy nastąpiła zmiana zakresu projektu dotycząca świadczenia usług w transporcie 

zbiorowym? 
 Tak   Nie  

Jeżeli tak, proszę o opisanie zmiany wraz z podaniem przyczyny jej wystąpienia: 

limit znaków (4 000) 

 

E.3. Czy rekompensata/wynagrodzenie za wykonywanie świadczeń w zakresie usług 

w transporcie zbiorowym jest zgodna z założeniami określonymi w rozporządzeniu (WE) 

nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. 
 Tak   Nie   Nie dotyczy 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić: 

limit znaków (4 000) 

 

Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna – Działanie 8.1 

 

E.4. Czy infrastruktura zmodernizowana/powstała w wyniku realizacji projektu jest 

wykorzystywana w publicznym systemie nauczania - z przedmiotu projektu korzystają 

studenci na kierunkach posiadających akredytację (co najmniej 50% udziału studentów 

kierunków z akredytacją)? 
Tak   Nie  

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić: 

limit znaków (4 000) 

 

 Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna – Działanie 8.3 

 

E.5. Czy infrastruktura zmodernizowana/powstała w wyniku realizacji projektu jest 

wykorzystywana w publicznym systemie nauczania – czy infrastruktura w co najmniej 

51% ilości godzin wykorzystywana jest na potrzeby kształcenia ustawicznego? 
Tak   Nie  

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić: 

limit znaków (4 000) 

 

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja – Działanie 9.1 i 9.2 

 

E.6. Czy przedmiot projektu jest wykorzystywany do świadczenia usług medycznych 

w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej, zgodnie z założeniami wskazanymi 

we wniosku o dofinansowanie (m.in. czy Beneficjent ma podpisaną aktualną 

umowę/umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia)? 
Tak   Nie  

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić: 

limit znaków (4 000) 
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Dla wybranych działań: 

 

E.7. Projekt realizuje typ projektu, który wpływa na realizację wskaźnika programowego 

RPO WSL. W związku z obowiązkiem IZ RPO WSL do monitorowania wskaźników 

kluczowych istotnych dla osiągnięcia celów i założeń RPO WSL koniecznym jest 

przedstawienie efektów realizacji następującego wskaźnika/wskaźników. W związku 

z powyższym proszę o uzupełnienie poniższej tabeli: 

 

 

Nazwa wskaźnika 

programowego 

Jedn. miary Rodzaj 

wskaźnika 

Osiągnięta 

wartość 

<automatycznie> <automatycznie Produkt/rezultat 0,00 

 

Należy wyjaśnić zgodnie z instrukcją: 

limit znaków (4 000) 

 

 

 

F. Uwagi Beneficjenta 

 

Należy w polu opisowym zawrzeć pozostałe informacje, ważne dla utrzymania celów 

i zachowania trwałości projektu: 

limit znaków (6 000) 

 

 

 

G. Załączniki 

 

G.1. Dokumenty: 

+ 

 

G.2. Załączniki elektroniczne 

+ 
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III. Oświadczenia Beneficjenta 

 

 

Oświadczam, iż jestem świadomy: 

1. Obowiązku zabezpieczenia trwałości projektu i nie poddawania go z zasadniczym 

modyfikacjom wynikających z zapisów art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) NR 1083/2006 

z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, 

uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. 
 

2. Obowiązku ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją 

Projektu. [W przypadku, gdy Projekt realizowany przez Beneficjenta przynosi na etapie realizacji 

dochody w rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006, nie wykazane we wniosku 
o dofinansowanie, poświadczoną kwotę wydatków kwalifikowalnych, pomniejsza się o dochód 
uzyskany w okresie, którego dotyczy i obejmuje wniosek o płatność. W przypadku, gdy Projekt 
przynosi dochód w okresie trwałości Projektu, Beneficjent zobowiązuje się do pisemnego 
poinformowania IZ RPO WSL o uzyskaniu dochodu i zwrotu przedmiotowych środków na rachunek 

bankowy wskazany przez IZ RPO WSL]. 

 

3. Obowiązku niezwłocznego informowania Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007-2013: 

a) o zaistniałych przesłankach umożliwiających odzyskanie podatku VAT, tj. wykonaniu 

czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym 

w ramach projektu, 

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

realizacji, w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006, którego nie 

można było oszacować z wyprzedzeniem i który nie został wykazany w złożonym 

wniosku o dofinansowanie, a następnie wnioskach o płatność, 

c) o wszelkich nieprawidłowościach i problemach w utrzymaniu celów i trwałości projektu.  

 

 

 

 

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. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis, data  i pieczęć osoby (osób) upoważnionej (-ych) do podpisania dokumentu. 

 

 


