Informacja na stronę www.rpo.lodzkie.pl
Podstawowe informacje odnoszące się do tematu trwałości rezultatów i trwałości
projektu
Kwestie trwałości projektów reguluje w szczególności art. 71 Rozporządzenia 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r.
Pamiętać należy, że zakończenie realizacji projektu nie oznacza jeszcze wypełnienia wszystkich
obowiązków związanych z projektem, gdyż dla zakończonego projektu należy dokonać
weryfikacji, czy zakłada on utrzymanie trwałości, dla której konieczne będzie dalsze
raportowanie do Instytucji Zarządzającej.
Zgodnie z par. 17 ust. 7 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do zachowania:
1) Trwałości rezultatów (w umowie wymieniono rezultaty objęte trwałością);
2) Trwałości projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
mających zastosowanie do wydatków w ramach cross-financingu określonych w niniejszych
wytycznych;
3) Trwałości wynikającej z przepisów w zakresie udzielenia pomocy publicznej/pomocy de
minimis.
Okres trwałości rezultatów/ produktów wskazany jest w odniesieniu do każdego z rezultatów/
produktów z osobna i dotyczy:
 w przypadku projektów realizowanych w ramach Działania X.1. zakładających utworzenie
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wymagane jest zachowanie trwałości
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych dzięki EFS,
rozumiane jako gotowość do świadczenia opieki nad dziećmi w ramach utworzonych
miejsc w okresie co najmniej 2 lat od zakończenia realizacji projektu.


w przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałania XI.1.1 zakładających
utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego wymagane jest zachowanie trwałości
funkcjonowania tychże miejsc utworzonych dzięki EFS, rozumiane jako gotowość do
świadczenia opieki przedszkolnej w ramach utworzonych miejsc w okresie co najmniej 2
lat od zakończenia realizacji projektu.



w przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałania XI.3.1 zakładających
utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego
i ustawicznego (CKZiU) we współpracy z pracodawcami, w których wymagane jest
zapewnienie funkcjonowania, ze środków innych niż europejskie, utworzonych w ramach
projektu CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania CKZiU, przez okres co
najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

W przypadku ww. projektów Beneficjent po okresie realizacji Projektu jest zobowiązany do
okresowego przedkładania do Instytucji Zarządzającej dokumentów potwierdzających
zachowanie trwałości rezultatów (sprawozdania wraz z załącznikami; wzór sprawozdania
zostanie przesłany Beneficjentowi przed zakończeniem realizacji projektu).
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Okres trwałości projektu dla projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi standardowo 5 lat. Odstępstwem od tej
zasady objęte są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których okres trwałości to 3 lata.
W przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają inne wymogi
w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami. Okres trwałości
projektu liczony jest od daty płatności końcowej, która zostanie przekazana Beneficjentowi
przez instytucję.
Data płatności końcowej oznacza:
 w przypadku, gdy środki przekazywane są w ramach rozliczenia wniosku o płatność
końcową – datę obciążenia rachunku płatnika,
 w pozostałych przypadkach – datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.
O naruszeniu trwałości projektu mówimy, gdy zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:
 Beneficjent zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesie ją poza obszar objęty
Programem, co w przypadku Regionalnego Programu dla Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 oznacza lokalizację poza obszarem województwa łódzkiego;
 nastąpi zmiana własności elementu infrastruktury (np. sprzedaż, darowizna), która daje
przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne/nieuzasadnione korzyści (czyli
głównie takie, które są nie do pogodzenia z celami pomocy oraz celami danego
działania);
 nastąpi istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki
wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.
Jak wygląda monitorowanie projektów w okresie trwałości w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
Sprawozdawczość
Projekty, w ramach których zgodnie z umową o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do
zachowania okresu trwałości rezultatu (czyli projekty zakładające utworzenie miejsc w żłobkach,
klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów lub utworzenie miejsc przedszkolnych) będą
monitorowane pod kątem gotowości do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie
miejsc opieki/wychowania przedszkolnego poprzez składane corocznie sprawozdania. Pierwsze
sprawozdanie przesyłane jest przez Beneficjenta rok po zakończeniu realizacji projektu, drugie
i zarazem ostatnie – 2 lata po zakończeniu okresu realizacji projektu. Sprawozdanie
sporządzane jest na wzorze udostępnionym przez IZ i przesyłane przez moduł korespondencji
w SL2014 oraz drogą pocztową.
Zakończenie weryfikacji sprawozdania następuje w terminie do 30 dni kalendarzowych od
momentu jego otrzymania przez Instytucję poprzez przesłaną wiadomość w systemie SL2014.
W przypadku wystąpienia błędów/niejasności w przedłożonym sprawozdaniu, Instytucja może
wezwać Beneficjenta do złożenia poprawionego sprawozdania/ dokumentów lub do
uzupełnienia czy złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie wskazanym przez nią.
Kontrola trwałości projektu
Instytucja, która udzieliła wsparcia, w okresie trwałości może przeprowadzić kontrolę projektu.
Kontrola trwałości jest prowadzona w okresie 5 lat od daty dokonania płatności końcowej na
rzecz Beneficjenta. Okres ten może być skrócony do 3 lat w zakresie utrzymania inwestycji lub
miejsc pracy w projekcie beneficjenta, który jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.
Kontrola trwałości może być prowadzona w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie
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Beneficjenta. O terminie i zakresie kontroli Beneficjent zostanie powiadomiony na minimum 5 dni
roboczych przed planowaną kontrolą. Beneficjent ma prawo do jednokrotnego przełożenia
terminu kontroli podając powód zmiany terminu kontroli. Kontrola może być również
przeprowadzona doraźnie. Dzieje się to wtedy, gdy pojawią się przypuszczenia, że trwałość
projektu została naruszona. Aby uniknąć takiej sytuacji, Beneficjent powinien informować
instytucję, która udzieliła wsparcia w szczególności o:
 każdej zmianie mającej wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie zadeklarowanych
wskaźników rezultatu w projekcie;
 zmianach powodujących uzyskanie nieuzasadnionej korzyści;
 zmianie charakteru lub własności projektu albo zaprzestaniu działalności.
Kontrola trwałości projektu może zostać rozszerzona o kontrolę innych elementów
podlegających weryfikacji po zakończeniu realizacji projektu, a w szczególności o:
a) weryfikację występowania podwójnego finansowania, zwłaszcza w kontekście możliwości
zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług,
b) weryfikację generowania dochodu w projekcie,
c) sprawdzenie zachowania celu projektu, definiowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie
wskaźników rezultatu,
d) sprawdzenie poprawności przechowywania dokumentów,
e) weryfikację zachowania zasad informacji i promocji projektu.

Konsekwencje niezachowania trwałości projektu
Naruszenie 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 indywidualnych przypadkach w sytuacji wystąpienia wyjątkowych okoliczności (zdarzenia
losowe, siły natury itp.), Instytucja może zawiesić okres trwałości projektu tzn. przedłużyć jego
okres o czas niezbędny do wznowienia działalności Beneficjenta, wynikający z wystąpienia ww.
okoliczności. Nie zwalnia to Beneficjenta z obowiązku utrzymania trwałości projektu.
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