
 

OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE MONITORINGU I 

KONTOLI PROJEKTÓW  

(Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDUR PZP)  
 

  
Trwałość projektów  
w RPO 2007-2013 

Katowice, 15.09.2015 r. 



Plan warsztatów: 

Część 1 
1. Definicja trwałości, zasadniczej modyfikacji 

i nieuzasadnionej korzyści;  
2. Stanowisko IZ RPO WSL w zakresie zmian 

w projektach w okresie trwałości; 
3. Problemy i pytania Beneficjentów 

związanych z trwałością i wskaźnikami 
rezultatu; 

4. Monitorowanie trwałości oraz wskaźników; 
5. Archiwizacja dokumentacji; 
6. Definicja trwałości w okresie 

programowania 2014-2020. 



Plan warsztatów: 

 
Cześć 2 

 
1. Procedury kontroli projektów. 

2. Najczęściej popełniane błędy przez 

Beneficjentów. 

3. Wątpliwości dot. kwalifikowalności VAT w 

projektach w okresie trwałości. 

4. Przykłady naruszeń i problemów w 

trwałości projektów. 
 
 



Podstawy prawne: 

1. Artykuł 57 Rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1083/2006  

2. Umowa o dofinansowanie 

3. Uszczegółowienie RPO WSL – m.in. 

Wytyczne w sprawie 

kwalifikowalności wydatków 
 

  

Podstawy prawne oraz definicje 



1. Artykuł 57 Rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1083/2006: 

Operacja (projekt) (…) nie zostanie poddana 

zasadniczej modyfikacji 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. 

 
 

  

Podstawy prawne oraz definicje 





Charakterystyka pojęć związanych  

z trwałością: 

• infrastruktura 

• okres trwałości 

• zakończenie operacji 

• zaprzestanie działalności produkcyjnej  

• zmiana charakteru własności 

• zmiana charakteru operacji, warunki 

realizacji operacji 

• nienależne (nieuzasadnione) korzyści  

Podstawy prawne oraz definicje 



Infrastruktura:  

Trwałości dotyczy inwestycji w infrastrukturę 

lub inwestycji produkcyjnych. 

 

Trwałość nie dotyczy m.in.: 

• promocji inwestycyjnej, gospodarczej 

• promocji turystyki, kultury 

• udziału w targach zagranicznych lub 

misjach gospodarczych 

• szkoleń 

 
 

  

Podstawy prawne oraz definicje 



Okres trwałości 

• 5 lat – od zakończenia operacji dla 

projektów inwestycyjnych 

• 3 lata - dla przedsiębiorców 
 

Zakończenie operacji 
(art. 88 Rozporządzenia 1083/2006) 

• działania (np. roboty budowlane) zostały 

przeprowadzone (zakończone) 

• wydatki zostały opłacone (np. na rzecz 

Wykonawców) 

• wypłaty środków IZ RPO (refundacje) 

zostały zrealizowane 
 

  

Podstawy prawne oraz definicje 



Zaprzestanie działalności produkcyjnej: 

• przerwania działań bezpośrednio 

powiązanych z realizowanym projektem 

 

Istotne aspekty: 

• zawieszenie działalności 

• produkcja sezonowa 

• zmiana profilu produkcji 

• przeniesienie produkcji do innego państwa, 

województwa (dla RPO) 
 

  

Podstawy prawne oraz definicje 



Zmiana charakteru własności : 

• każda podmiotowa zmiana własności 

wytworzonego majątku, także zmiana 

własności elementu projektu  

• zmiana w strukturze własnościowej 

określonego podmiotu 

• także zmiana podmiotu publicznego na 

publiczny 

• sprzedaż infrastruktury należy rozpatrywać 

jako zmianę własności (nawet jeśli zarówno 

zbywcą jak i nabywcą jest podmiot 

publiczny) 

Podstawy prawne oraz definicje 



Zmiana charakteru własności  - istotne 

aspekty: 

• ujawnienie na etapie składania wniosku o 

dofinansowanie planowanych docelowych 

przekształceń podmiotowych w projekcie, 

wyłącza zarzut znaczącej modyfikacji 

projektu 

• najem, dzierżawa, zastaw, użyczenie 

  nie powodują zmiany charakteru własności 

ponieważ nie przenoszą prawa własności na 

inny podmiot 
  

Podstawy prawne oraz definicje 



 

Zmiana charakteru operacji, warunki 

realizacji operacji 

Może być oceniana przez pryzmat m.in.: 

• stopnia osiągania zakładanych wskaźników 

realizacji projektu (produktu lub rezultatu) 

• to główne działania podejmowane w ramach 

danego przedsięwzięcia 

• efektywności realizacji projektu 

• sposobu korzystania przez grupy docelowe 

• celów projektu i założeń projektu – 

określonych we wniosku o dofinansowanie 

Podstawy prawne oraz definicje 



Nienależne (nieuzasadnione) korzyści: 

• Pojęcie to ma różne znaczenie w zależności od 

warunków, w których działa dana jednostka 

• Korzyść nieuzasadniona to korzyść, która jest 

nie do pogodzenia z celami pomocy 

realizowanej przez zaangażowanie Funduszy 

oraz celami dofinansowania danego działania 

• Może dotyczy zarówno Beneficjenta jak również 

jakiegokolwiek innego podmiotu 

• Również uzyskanie nieuzasadnionej lub 

nadmiernie korzystnej pozycji - dającej 

przewagę sytuacji np. rynkowej 
 

Podstawy prawne oraz definicje 



Nienależne (nieuzasadnione) korzyści -

istotne aspekty: 

• Zastosowanie konkurencyjnych warunków 

przeprowadzanych transakcji (np. procedury 

przetargowej) pozwala na zmniejszenie 

ryzyka osiągnięcia nienależnych korzyści 

przez zaangażowane podmioty 

• Analizowane są aspekty m.in.: kryteria 

udzielenia dofinansowania, ograniczenia 

konkurencyjności, zmniejszenia zatrudnienia, 

przeniesienia pomocy do innego regionu, 

zasad. dot. pomocy publicznej 

 
  

Podstawy prawne oraz definicje 



Istotna jest kolejność 

analizy 



Umowa o dofinansowanie: 
• Beneficjent zobowiązuje się do niedokonywania znaczącej 

modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 57 rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/2006. Beneficjent jest zobowiązany do 

niezwłocznego pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o 

wszelkich okolicznościach mogących powodować znaczącą 

modyfikację projektu. 

• Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania 

wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu 

w swojej siedzibie, z zastrzeżeniem ust. 3, 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 niniejszej umowy, jednak nie krócej niż do 

upływu trzech lat od daty zamknięcia programu. 
 

Umowa o dofinansowanie 



Umowa o dofinansowanie: 
• W przypadku zakupu w ramach Projektu sprzętu 

ruchomego Beneficjent oświadcza, że (…) sprzęt ruchomy 

będzie użytkowany przez cały okres trwałości projektu (…) 

Wymiana sprzętu ruchomego w tym okresie jest możliwa 

jedynie na inny sprzęt ruchomy o co najmniej takich 

samych parametrach. 

• Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, 

które powstają w związku z realizacją Projektu. (…) W 

przypadku, gdy Projekt przynosi dochód w rozumieniu art. 

55 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 w okresie 

trwałości Projektu, Beneficjent zobowiązuje się do 

pisemnego poinformowania IZ RPO WSL o uzyskaniu 

dochodu (…). 

• Kontrola sprawdzająca trwałość projektu oraz dochód (…) 

może być przeprowadzona w okresie (…) <trwałości> 

 
 

Umowa o dofinansowanie 



Umowa o dofinansowanie: 
• Beneficjent zobowiązuje się do realizacji Projektu z 

należytą starannością, w szczególności ponosząc wydatki 

celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem 

zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 

procedurami w ramach Programu oraz w sposób, który 

zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz 

osiągnięcie i utrzymanie w okresie trwałości celów 

(w tym produktów i rezultatów) zakładanych we 

wniosku o dofinansowanie. 

 

 

 

 

 

 
 

Umowa o dofinansowanie 



Uszczegółowienie RPO WSL i trwałość 

projektów 

• Zakaz podwójnego finansowanie tych 

samych wydatków, w tym VAT 

• Niekwalifikowalność wydatków w działaniach 

/podziałaniach  – ważne ze względu na 

zmiany własnościowe w okresie trwałości 

 

 

 

Uszczegółowienie RPO WSL 



Ankiety trwałości RPO WSL 

https://rpo.slaskie.pl/wnioski/ 



Procedury dot. ankiet trwałości: 

• Pismo IZ RPO WSL 

• Ankieta trwałości – Formularz wygenerowany 

z SIWIZ: 

o wysłanie elektronicznie przez SEKAP 

o wysłanie pocztą tradycyjną 

• Ewentualne czynności wyjaśniające/ kontrola 

 
 

  

Ankiety trwałości RPO WSL 





ZMIANY W OKRESIE 

TRWAŁOŚCI 



Zmiany w okresie trwałości – np. 

• Przekształcenia jednostek 

• Odtworzenie sprzętu – np. zużycie, 

kradzież 

• Zmiana miejsca przechowywania 

dokumentów 

• Zmiana sposobu użytkowania 

dofinansowanej infrastruktury 

• Nowe źródła dochodów 

 

 



Szczegółowe informacje dot. zmian w 

okresie trwałości: 

• Stanowisko IZ RPO WSL w zakresie zmian 

w projektach w okresie trwałości 

• Podręcznik MRR - Zagadnienie zachowania 

trwałości projektu współfinansowanego z 

Funduszy Europejskich 

• Nieuzasadniona korzyść - Ekspertyza 

zewnętrzna - materiał pomocniczy w 

zakresie interpretacji zasady trwałości  
<dostępne: http://rpo2007-2013.slaskie.pl/ w dziale: 

Dokumenty / Trwałość projektów> 

 

 



PYTANIA 

BENEFICJENTÓW 

/ PRZYKŁADY 

ZMIAN 
 
 

  



• Jak należy traktować przychody z projektu, które 

mogą pojawić się po okresie trwałości projektu a 

przed zamknięciem programu operacyjnego? 

Jakie byłyby konsekwencje z tytułu uzyskania 

dochodu w projekcie w trakcie jego trwałości. 

Odp:  

• Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie: 

(…) W przypadku, gdy Projekt przynosi dochód w 

rozumieniu art. 55 rozporządzenia Rady (WE) Nr 

1083/2006 w okresie trwałości Projektu, 

Beneficjent zobowiązuje się do pisemnego 

poinformowania IZ RPO WSL o uzyskaniu 

dochodu i (odpowiedniego) zwrotu środków na 

rachunek bankowy wskazany przez IZ RPO WSL.  



• Przekształcenie SP ZOZ w spółkę prawa 

handlowego / spółkę z o.o, a trwałość 

projektu?  

Odp.:  

• Komercjalizacja jest możliwa – pod pewnymi 

warunkami (np. w zależności od rodzaju 

dofinansowanego projektu) 

• Prywatyzacja co do zasady stanowi naruszenie 

trwałości projektu  

 



Zgodnie z opinią Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 

aby nie dopuścić do złamania zasady trwałości, Beneficjent 

powinien łącznie zachować następujące warunki: 

a) majątek wytworzony z udziałem środków unijnych będzie 

faktycznie wykorzystywany przez NZOZ należący do spółki 

jednostki samorządu terytorialnego w celach, do których 

majątek był wykorzystywany przez SPZOZ, 

b) majątek, w oparciu o który NZOZ będzie wykonywał 

świadczenia zdrowotne, nadal będzie de facto (za 

pośrednictwem spółki kontrolowanej) majątkiem określonej 

jednostki samorządu terytorialnego realizującej za ich 

pośrednictwem zadania własne z zakresu ochrony zdrowia, 

c) zachowana zostanie pełna kontrola jednostki samorządu 

terytorialnego nad spółką prowadzącą NZOZ (100 % 

udziałów/akcji). 

  

Jednocześnie Beneficjent jest zobligowany do zachowania, 

zakładanych we wniosku aplikacyjnym, wartości wskaźników 

stanowiących potwierdzenie osiągnięcia celów projektu. 



• W jaki sposób będzie weryfikowana trwałość 

projektu w kontekście realizowanego projektu o 

charakterze głównie „miękkim”?  

Odp.:  

• Trwałość będzie weryfikowana zgodnie z pkt. 

C.11 wniosku o dofinansowanie. 



• Produkty i rezultaty projektu - jak należy je 

interpretować w przypadku projektów 

nieinwestycyjnych? Wskaźniki trwałości projektu - 

na jakiej podstawie będzie oceniane czy trwałość 

projektu została zachowana?  

Odp.: 

• Zgodnie z pkt. C.11 wniosku o dofinansowanie, np.: 

(…) w celu zapewnienia trwałości laboratorium i 

odtworzenia sprzętu badawczego oraz próbek do 

badań planowane jest świadczenie usług przez 

klaster w postaci badań z wykorzystaniem 

tworzonego laboratorium. Dla członków klastra 

usługi te będą świadczone bezpłatnie. 



• Czy istnieje możliwość dzierżawy 

zrewitalizowanych w ramach projektu stawów 

wodnych na rzecz Koła wędkarskiego w 

okresie trwałości projektu? 

• Czy uzupełnienie elementów małej architektury, 

np. podlegającej dewastacji w okresie trwałości 

projektu jest kosztem możliwym do refundacji?  

• Czy na terenie objętym projektem w okresie 

trwałości można organizować miejskie imprezy, 

eventy ogólnodostępne ale nie zaplanowane 

na etapie składania wniosku aplikacyjnego? 



• Czy w sytuacji jeżeli wniosek został wybrany 

do dofinansowania z listy projektów 

rezerwowych muszą zostać zapewnione 

wszystkie założone we wniosku składanego 5 

lat wcześniej wskaźniki produktu i rezultatu? 

• Czy jest możliwa likwidacja podmiotu 

odpowiedzialnego za zarządzanie powstałą 

infrastrukturą w okresie trwałości? 

• Jak wygląda trwałość projektów dot. promocji 

inwestycyjnej - środków trwałych zakupionych 

do realizacji kampanii? 



• Czy likwidacja szkoły (do wyremontowanego 

obiektu przeniesiony zostałby Wydział 

inwestycji Urzędu Miasta) wpłynie na 

kwalifikowalność wydatków – dotyczy projektu 

z 5.2 - termomodernizacji i likwidacji azbestu? 

• Czy należy utrzymać wszystkie stanowiska 

pracowników w okresie trwałości? 

• Możliwości skorzystania w okresie trwałości 

projektu z różnych funduszy uzupełniających 

konkretną inwestycję, np. budynek został 

wybudowany w ramach RPO a doposażony w 

ramach PROW. 



• W jakim zakresie można zmienić 

wybudowaną drogę w związku z kolejną 

budowaną inwestycją? 

• Czy jest możliwość przeniesienia infokiosków 

w inne miejsce, ze względu na systematyczne 

niszczenie mienia przez wandali 

• Czy po godzinach lekcyjnych można obiekt 

wykorzystywać odpłatnie (szkoła)? 

• Jaka jest odpowiedzialność Partnera za 

osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu, 

zachowanie trwałości? 



Okres programowania 2014-2020 
Artykuł 71 - Trwałość operacji 

1. W przypadku operacji obejmującej inwestycje w 

infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne dokonuje się zwrotu 

wkładu z EFSI, jeżeli w okresie pięciu lat od płatności końcowej 

na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z 

zasadami pomocy państwa, tam gdzie ma to zastosowanie, 

zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności: 

a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej 

poza obszar objęty programem; 

b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje 

przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne 

korzyści; 

c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub 

warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia 

jej pierwotnych celów. 

Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. 



DYSKUSJA, 

PYTANIA 

UCZESTNIKÓW  



Dziękuję za uwagę 

 
Tomasz Ginter 

Kierownik referatu monitoringu i 
wsparcia zarządzania 

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

 
Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego 
ul. Dąbrowskiego 23 

40-037 Katowice 


