
Trwałość Projektów.



O czym będę mówić:

● jakie są obowiązki Beneficjentów w okresie trwałości.
● jakie podmioty i w jakim zakresie są upoważnione do ewaluacji projektu w okresie trwałości, 

w tym do kontroli i podejmowania decyzji o zwrocie dofinansowania.
● w jakich sytuacjach występuje ryzyko niezachowania trwałości projektu i konieczność zwrotu 

dofinansowania.
● monitorowanie dochodów w projekcie.
● główne elementy podlegające kontroli trwałości projektu.



Wykazanie, że projekt posiada zdolność do utrzymania trwałości było warunkiem przyznania 
dofinansowania (9 kryterium merytoryczne II stopnia).
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W ramach kryterium weryfikowane było zachowanie zasady trwałości, zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Kryterium weryfikowane było na podstawie oświadczeń Beneficjentów, stanowiących zobowiązanie do 
utrzymania trwałości projektu, w tym, że:

● Wnioskodawca nie zaprzestanie działalności produkcyjnej lub nie przeniesie jej poza obszar objęty programem;
● Nie dojdzie do zmiany własności (infrastruktury objętej dofinansowaniem UE lub części tej infrastruktury), która 

przyniesie Wnioskodawcy lub innemu podmiotowi nienależne korzyści; 
● Nie dojdzie do istotnej zmiany wpływającej na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby 

doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.
● W okresie 10 lat od płatności końcowej lub w okresie wynikającym z przepisów o pomocy publicznej, nie 

dojdzie do przeniesienie działalności produkcyjnej, której dotyczyło dofinansowanie, poza obszar UE?



Oznacza to, że zakończenie realizacji projektu nie jest równoznaczne z 
wypełnieniem wszystkich obowiązków wynikających z unijnego 
wsparcia

W okresie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu w okresie 5 lat od zamknięcia PO IiŚ,
Beneficjent jest zobowiązany do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez IZ, Instytucję
Pośredniczącą lub Komisję Europejską do przeprowadzania ewaluacji Projektu.

Beneficjent jest zobowiązany do:
● przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących Projektu we wskazanym przez

te podmioty zakresie,
● uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych

innymi metodami badawczymi.
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Trwałość operacji jest regulowana w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. art 71 dotyczy trwałości operacji.
W przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne trwałość
musi zostać zachowana
● W projektach bez pomocy publicznej - w okresie 5 lat od płatności końcowej na rzecz

beneficjenta tj. od daty dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta;
● W projektach bez pomocy publicznej (PJB) - w okresie 5 lat od zatwierdzenia wniosku o

płatność końcową;
● W projektach z pomocą publiczną - w okresie 10 lat od daty podpisania umowy o

dofinansowanie.
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Obowiązek informowania IP - Beneficjent do końca okresu trwałości niezwłocznie informuje 
Instytucję Pośredniczącą o wszelkich okolicznościach mogących skutkować naruszeniem 
trwałości projektu.

Stwierdzenie naruszenia zasady trwałości może oznaczać konieczność zwrotu środków 
otrzymanych na realizację Projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, 
proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości – w trybie określonym w 
ustawie o finansach publicznych lub odpowiednich przepisach regulujących udzielanie pomocy 
publicznej. 



Zwrot wkładu z funduszy dokonywany jest w przypadku spełnienia jednej z poniższych przesłanek:

1.Zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
2.Zmiany własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi 
publicznemu nienależne korzyści; 
3. Istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która 
mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

6



PRZESŁANKA I. Zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty 
programem;

Działalność produkcyjna to działalność, w wyniku której produkowane są dobra lub świadczone 
usługi.

Zaprzestanie działalności produkcyjnej odnosi się do trwałego przerwania działań związanych z 
realizowanym projektem – niekoniecznie oznacza to zaprzestanie całej działalności produkcyjnej 
podmiotu, który jest beneficjentem.

Wyjątek: Naruszenie zasady trwałości nie następuje w przypadku zaprzestanie działalności 
produkcyjnej w wyniku upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa. 

PODSTAWOWĄ ZASADĄ WERYFIKOWANĄ PRZEZ IP JEST UTRZYMANIE CELU PROJEKTU - profil 
produkcji (np. działalność kulturalna, zakres projektu) może ulegać zmianie w wyjątkowych 
okolicznościach i tylko wtedy gdy nie ma wpływu na wyniki oceny (projekt w wyniku 
wprowadzonej zmiany nie otrzymałby liczby punktów wymaganej do otrzymania wsparcia)
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PRZESŁANKA I. Zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty 
programem;

Naruszeniem zasady trwałości Projektu jest również przeniesienie działalności produkcyjnej 
poza obszar Unii Europejskiej w okresie 10 lat od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta 
lub w okresie wynikającym z przepisów regulujących udzielanie pomocy publicznej.
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PRZESŁANKA II. Zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub 
podmiotowi publicznemu nienależne korzyści; 
Poprzez własność rozumie się przysługujące podmiotom prawo rzeczowe,które obejmuje 
pełny zakres uprawnień wobec rzeczy.

Zmiana charakteru własności to podmiotowa zmiana własności wytworzonego majątku. Zmiany  
w strukturze kapitałowej przedsiębiorstwa beneficjenta mogą zostać odczytane przez IP jako 
zmiana charakteru własności elementów infrastruktury nabytych w ramach projektu. Dlatego 
też w okresie trwałości należy takie zmiany, przed ich dokonaniem, każdorazowo konsultować z 
instytucją będącą stroną umowy o dofinansowanie.
W analizie trwałości projektu oraz określenia zakresu możliwych do wprowadzenia zmian w 
przedsiębiorstwie beneficjenta, IP w pierwszej kolejności bierze pod uwagę umowę o 
dofinansowanie.

Zmiana statusu przedsiębiorstwa wynikająca z naturalnego rozrostu beneficjenta (np. 
połączenie instytucji kultury, powstanie nowej filii instytucji) nie stanowi naruszenia trwałości 
projektu, chyba że wpływa na charakter projektu.
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PRZESŁANKA II. Zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub 
podmiotowi publicznemu nienależne korzyści; 

Podmiot publiczny lub przedsiębiorstwo - to zarówno beneficjent jak również jakikolwiek inny 
podmiot, np. taki, któremu beneficjent miałby nieodpłatnie przekazać infrastrukturę.
Nienależne korzyści, to głównie takie, które są nie do pogodzenia z celami pomocy oraz celami 
danego działania.
Korzyść  to uzyskanie przychodu, zwolnienie z długu lub uniknięcie straty, albo takie uzyskanie 
pozycji ekonomicznie lepszej niż możliwa do uzyskania przez inne podmioty w tych samych 
warunkach, które:

1. nastąpiło w wyniku zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania 
działalności produkcyjnej.
2. faktycznie powstało po stronie przedsiębiorstwa lub podmiotu publicznego.

Przesłanka nieuzasadnionych korzyści może występować także w przypadku, gdy dana transakcja
zachodzi wyłącznie między podmiotami publicznymi.
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Zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi 
publicznemu nienależne korzyści; 

Dla beneficjentów – korzyścią może być w szczególności uzyskanie jakiegokolwiek przychodu  w 
wyniku zbycia infrastruktury objętej wsparciem albo zaprzestania działalności.
Dla podmiotów innych niż beneficjenci – korzyścią może być zaangażowanie  w transakcje 
środków o wartości niższej niż rynkowa wartość elementów infrastruktury, które są nabywane  
lub uzyskanie pozycji ekonomicznie lepszej niż możliwa do uzyskania przez inne podmioty w 
tych samych warunkach (np. przy przekazaniu nieodpłatnie infrastruktury, lub za wartość 
nieuwzględniająca dofinansowania UE).

Uznanie czy korzyść jest uzasadniona, czy nieuzasadniona należy każdorazowo do podmiotu 
stosującego prawo (w tym IP)
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BADANIE WYSTĄPIENIA PRZESŁANKI II. Zmiana własności elementu infrastruktury, która daje 
przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści; 

W pierwszej kolejności bada się czy wystąpiła korzyść, następnie należy skonfrontować 
uzyskanie korzyści z celami pomocy realizowanej przy zaangażowaniu Funduszy oraz celami 
dofinansowania danego działania np.
- czy podmiot inny niż beneficjent w ogóle kwalifikuje się do udzielenia pomocy z funduszy;
- czy zaprzestanie działalności produkcyjnej lub zmiana charakteru własności elementu 
infrastruktury doprowadziło do skutków sprzecznych z celami pomocy, w tym m.in. do 
ograniczenia konkurencyjności, zmniejszenia zatrudnienia, przeniesienia pomocy do innego 
regionu, wykorzystania nieprawidłowych materiałów. 

Zawsze przebieg badania jest uzależniony od konkretnego przypadku.
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PRZESŁANKA II. Zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub 
podmiotowi publicznemu nienależne korzyści; 

Nieuzasadnione korzyści mogą nastąpić zarówno podczas odpłatnego jak i nieodpłatnego 
przekazania produktów projektu/ elementu infrastruktury.

Przy odpłatnym przekazaniu infrastruktury nienależne korzyści mogą wystąpić np. na skutek 
ustanowienia ceny odbiegającej od wartości rynkowej przedmiotu (zastosowanie 
konkurencyjnych warunków przeprowadzania transakcji pozwala na zmniejszenie ryzyko 
osiągnięcia nienależnych korzyści, ale ich nie wyklucza szczególnie po stronie beneficjenta, który 
uzyskał cenę wyższą z tytułu wzrostu wartości infrastruktury dzięki dofinansowaniu UE).

Nieuzasadnioną korzyść mógłby osiągnąć także nabywca, w sytuacji, gdyby nabył 
infrastrukturę za cenę pomniejszoną o wzrost wartości wynikający z dofinansowania UE.  
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PRZESŁANKA II, Zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub 
podmiotowi publicznemu nienależne korzyści; 

Tym samy korzyść może mieć charakter uzasadniony tylko z tego względu, że jest przeznaczona 
na realizację określonego celu publicznego, który jest przypisany do danego projektu. Ten kto 
uzyskuje korzyść musi dalej realizować cel publiczny związany z realizowanym projektem. 

W przypadku w którym podmiot publiczny zbywający udziały po cenie powiększonej o wzrost 
wartości wynikający z dofinansowania UE, nie realizując dalej zadań publicznych, na których 
realizację przeznaczono dofinansowanie, powoduje de facto odebranie podmiotowi 
publicznemu przejmującemu udziały, który musi zapłacić wyższa cenę, korzyści, która zgodnie z 
celem projektu miała służyć danemu celowi publicznemu.

W sytuacjach zmian własności istotne jest, by IP posiadała zabezpieczenie spełniające swoją 
funkcję tzn. miała możliwość wyegzekwowania od nowego Beneficjenta ewentualnych 
należności z tytułu nie utrzymania trwałości projektu.
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PRZESŁANKA III. Istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki 
wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Charakter operacji - to jej właściwości ogólne, właściwy zespół cech odróżniających ją od innych 
operacji tego samego rodzaju (zakres projektu). Do określania zakresu projektu, powinno 
stosować się obiektywne kryteria, np. parametry techniczne proponowanych rozwiązań czy też 
dane statystyczne. Dodatkowo charakter projektu to także główne działania podejmowane w 
ramach danego przedsięwzięcia.

Należy uznać, że zmiana podmiotu realizującego dany projekt stanowi automatycznie o zmianie 
charakteru tego projektu (ale nie musi prowadzić do naruszenia pierwotnych celów operacji).

IP ocenia zmianę charakteru operacji m.in. przez pryzmat stopnia osiągania zakładanych 
wskaźników realizacji projektu.
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PRZESŁANKA III. Istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki 
wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

W przypadku zmniejszenia wartości wskaźników produktu i rezultatu w okresie trwałości 
projektu IP bierze pod ocenę ogólną realizację celów projektu. 

W przypadku, gdy założone cele projektu zostały utrzymane, pomimo zmniejszenia 
osiągniętych wartości niektórych wskaźników produktu i rezultatu, IP może przyjąć, iż 
przesłanka trwałości projektu polegająca na zachowaniu charakteru operacji została zachowana.
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PRZESŁANKA III.Istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki 
wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Wskaźniki produktu. Osiągnięcie wartości powinno zostać wykazane przez Beneficjenta 
najpóźniej we wniosku o płatność końcową. 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego. Beneficjent jest zobowiązany przekazać w terminie do 14 
dni od momentu osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu bezpośredniego (w 
przypadku gdy na etapie sporządzania wniosku o płatność końcową wartość docelowa nie 
została lub została osiągnięta częściowo). 

Osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu bezpośredniego powinno nastąpić, co do 
zasady, nie później niż w terminie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji Projektu.

W okresie trwałości IP bierze również pod uwagę okoliczności towarzyszące pogorszeniu 
wskaźników.
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PRZESŁANKA III. Istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki 
wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Weryfikacja wykonania przez Projekt wskaźników postępu rzeczowego odbywa się zgodnie z 
zasadą proporcjonalności, co oznacza uprawnienie Instytucji Pośredniczącej do zmniejszenia 
dofinansowania Projektu proporcjonalnie do stopnia niewykonania wskaźnika w przypadku 
braku wykonania, niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania wskaźnika. 

Zasadą proporcjonalności objęte są wskaźniki produktu (z wyłączeniem wskaźników produktu 
informacyjnych) oraz wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla realizacji celów 
interwencji. Poziom wykonania w projekcie wskaźników informacyjnych nie stanowi przedmiotu 
rozliczenia z Beneficjentem.

Zastosowanie zasady proporcjonalności dla wskaźników rezultatu bezpośredniego istotnych dla 
realizacji celów interwencji odbywać się będzie każdorazowo z uwzględnieniem wpływu na 
osiągniętą przez Beneficjenta wartość docelową czynników zewnętrznych niepowiązanych 
bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w Projekcie. 

18



PRZESŁANKA III. Istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki 
wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona nie uwzględnić wpływu czynników zewnętrznych,, 
jeżeli brak bądź niepełne wykonanie wskaźnika Projektu skutkuje brakiem, bądź zagrożeniem 
realizacji wskaźnika programowego lub wskaźnika na poziomie Działania POIiŚ 2014-2020. 

Na uzasadniony wniosek Beneficjenta Instytucja Pośrednicząca jest uprawniona odstąpić od 
zastosowania zasady proporcjonalności
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PRZESŁANKA III. Istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki 
wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

W przypadku utraty środka trwałego beneficjent jest zobowiązany do odtworzenie tego 
elementu na potrzeby realizowanego projektu (gdy jej brak może spowodować nieosiągnięcie 
założonych celów projektu).

W celu zachowania trwałości należy odkupić środek trwały o parametrach i wartości 
odpowiadającej właściwościom utraconego sprzętu – przy czym wydatek ten nie będzie uznany 
za kwalifikowany. 

W przypadku, gdy z racji złej sytuacji ekonomicznej beneficjent nie jest w stanie zastąpić 
utraconego elementu, a cel projektu nadal będzie zachowany IP może uznać, iż nie ma 
obowiązku zwrotu dofinansowania w części dot. przedmiotowego urządzenia.
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PRZESŁANKA III. Istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki 
wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Naruszenie zasady trwałości nie następuje w przypadku zbycia przedmiotu projektu 
uzasadnionego postępem technologicznym (uzyskane z tego tytułu fundusze muszą zostać 
wykorzystane w całości na nabycie innego przedmiotu stanowiącego co najmniej ekwiwalent 
zbytego przedmiotu i służącego celom projektu. 

Warunkiem dopuszczalności opisanego przypadku jest uprzednie zawiadomienie i zgoda IP.
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PRZESŁANKA III. Istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki 
wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

W przypadku wystąpienia siły wyższej, w odniesieniu do której beneficjent sygnalizował 
niemożność utrzymania trwałości projektu, IP może zlecić kontrolę na miejscu  i wydać zgodę na 
zwolnienie beneficjenta z obowiązku zachowania trwałości. 

Wszystkie korzyści finansowe beneficjenta z tytułu wypłat ubezpieczenia związanego z 
projektem lub wypłat innych rodzajów kompensat powinny zostać zwrócone proporcjonalnie do 
wysokości udziału UE w wydatkach kwalifikowanych projektu, w proporcji w jakiej nie został 
zachowany okres trwałości.
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Dokumenty dotyczące zachowania trwałości Projektu 
przechowywane są przez okres trwałości projektu.
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Monitorowanie wskaźników rezultatu w okresie trwałości

24

VIII oś priorytetowa PO IiŚ 2014-2020

Po upływie okresu na osiągnięcie wskaźników (rok po terminie od zakończenia realizacji projektu
określonego w umowie o dofinansowanie) w ciągu 30 dni IP występuje do Beneficjenta z prośbą o 
informację na temat osiągniętych wartości docelowych.

Zgodnie z umową o dofinansowanie w przypadku, gdy na etapie sporządzania wniosku o płatność 
końcową wartość docelowa wskaźnika rezultatu bezpośredniego nie została osiągnięta lub została 
osiągnięta częściowo, informację na temat wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego Beneficjent jest 
zobowiązany przekazać do MKiDN w terminie do 14 dni od momentu osiągnięcia wartości docelowej 
wskaźnika. 
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Monitorowanie dochodów w fazie operacyjnej

Projekty nie objęte pomocą publiczną 

Ponowna kalkulacja luki w finansowaniu – w sytuacji, gdy pojawienie się nowego źródła dochodu lub 

zmiana w polityce taryfowej w istotny sposób zmienia charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania.

Zgodnie z §8 ust. 27 wzoru umowy o dofinansowanie jeżeli projekt generuje dochody, pochodzące ze źródeł 

nieuwzględnionych przy sporządzaniu analizy finansowej na potrzeby ustalenia poziomu dofinansowania 

Projektu, pomniejszenie należnego dofinansowania następuje na warunkach określonych w Wytycznych w 

zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących 

dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Osiąganie przez projekt dochodów w okresie trwałości projektu jest przedmiotem kontroli 

dokonywanych przez IP.
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Monitorowanie dochodów w fazie operacyjnej

Projekty realizowane w reżimie pomocy publicznej

Beneficjenci pomocy publicznej są zobowiązani do monitorowania, czy w projekcie występuje zysk netto 

zgodnie z krajowymi standardami rachunkowości dla działalności dotyczącej projektu, a jeśli występuje tak 

obliczony zysk netto, do rejestrowania corocznie jego poziomu. 

Beneficjent jest zobowiązany do dokonania zwrotu zysku przekraczającego „rozsądny zysk”  zgodny 
z GBER – równy stopie swap powiększonej o 100 punktów bazowych.
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Zakres kontroli trwałości na miejscu po zakończeniu realizacji projektu.

Weryfikacja m.in.

- czy w projekcie zachowana zasadę trwałości w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013;

- majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem;

- cel projektu jest zachowany;

- na projekt nie pozyskano innych niż zadeklarowane źródeł finansowania, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania;

- nabyta nieruchomość (zarówno zabudowana jak i niezabudowana), jak również nieruchomość w odniesieniu do której nabyto prawo 

użytkowania wieczystego lub wniesiona jako wkład niepieniężny jest wykorzystywana w zadeklarowanym zakresie wyłącznie na potrzeby 

projektu;

- projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 61 oraz art. 65 ust. 8 rozporządzenia 1303/2013;

- beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami określonymi w art. 115-117 i załącznika XII punkt 2.2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz umową o dofinansowanie;

- beneficjent nie dokonuje czynności opodatkowanych VAT  z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu, w przypadku, 

gdy VAT był uznany za kwalifikowalny;

- dokumentacja związana z realizacją projektu, niezbędna do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem

dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, jest archiwizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Dziękuję za uwagę!
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