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Zamykanie projektów, końcowe rozliczanie projektów, 
reguła proporcjonalności, kontrola, monitorowanie 

trwałości projektów współfinansowanych z EFS 
w ramach RPO WP 2014-2020 

Trener: Renata Piecyk

Program szkolenia

• BLOK 1 – 9:00-10:15
Końcowe rozliczanie projektów

• BLOK 2 – 10:30-11:45
Reguła proporcjonalności

• BLOK 3 – 12:00-13:15
Kontrole / audyty projektu oraz wdrożenie ewentualnych zaleceń 
pokontrolnych
Zamykanie projektów

• BLOK 4 – 13:45-15:00
Monitorowanie trwałości projektów współfinansowanych z EFS
Inne obowiązki beneficjenta po zakończeniu okresu realizacji projektu

2



08.09.2022

2

Materiały źródłowe
• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, tzw. 
ustawa wdrożeniowa

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
• Wytyczne z dnia 3 grudnia 2018 r. w zakresie sposobu korygowania i 

odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości
w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

• Wytyczne z dnia 21 grudnia 2020 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz Informacja o częściowym 
zawieszeniu stosowania wytycznych z 16 grudnia 2021 r.

• Wytyczne z dnia 27 grudnia 2021 r. w zakresie kontroli realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Informacja o częściowym zawieszeniu 
stosowania wytycznych z 13 stycznia 2022 r.

3

Materiały źródłowe c.d.
• Trwałość w projektach współfinansowanych z Funduszy UE - Komentarz do 

przepisów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 2020 r.
• Podręcznik Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją 

wypełniania wniosku o płatność, wersja 2.7, 19.10.2021 r., Instytucja 
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego

• Umowa o dofinansowanie oraz Ogólne Warunki Realizacji Projektu RPO WP 
(prawa i obowiązki stron)
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Końcowe rozliczanie projektu
• Oficjalne zasady i procedury, w tym wymogi umowy o dofinansowanie
• Organizacja pracy, w tym przygotowanie do zamknięcia projektu, 

monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego oraz właściwe 
gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji projektowej

• Zamknięcie projektu na etapie rozliczeń między beneficjentem a instytucją a 
zamkniecie projektu na etapie rozliczeń między IZ a KE

5

Terminy dotyczące końcowego rozliczania projektu
• Okres realizacji projektu (od… do…)
• Termin na złożenie końcowego wniosku o płatność - do 30 dni 

kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu
• Weryfikacja wniosku o płatność oraz ewentualnych korekt do wniosków o 

płatność – co do zasady do 20 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o 
płatność, a kolejnych jego wersji do 15 dni roboczych od dnia ich otrzymania, 
a w przypadku gdy weryfikacja obejmuje także inne dokumenty niż rachunki i 
faktury wraz z dowodami zapłaty, odpowiednio 25 i 20 dni roboczych, przy 
czym do ww. terminów nie wlicza się czasu oczekiwania przez IP na 
dokonanie czynności i dokumenty

• Zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność 
• Termin zapewnienia dostępności dokumentów dotyczących projektu – co do 

zasady 2 lata od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do KE 
zestawienia wydatków, w którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące projektu 
(dodatkowe specyficzne terminy dot. np. trwałości czy VAT)
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Końcowy wniosek o płatność
• Standardowy wzór wniosku o płatność w SL2014 (zakładki – projekt, postęp 

rzeczowy, postęp finansowy, informacje, załączniki)
• Rodzaj wniosku o płatność w SL2014 – wniosek o płatność końcową (inne 

możliwości: wniosek o zaliczkę, wniosek o refundację, wniosek rozliczający 
zaliczkę, wniosek sprawozdawczy) – rodzaje wniosków można łączyć, ale nie 
ubiegać się o zaliczkę i jednocześnie składać wniosek o płatność końcową

• Podsumowania w postaci wykonania budżetu i wskaźników tworzone 
automatycznie, ale czasem potrzebny komentarz, w szczególności w przypadku 
niewykonania wskaźników

• Dodatkowe zakładki w SL2014 - baza personelu, zamówienia publiczne, 
monitorowanie uczestników, korespondencja
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Końcowy wniosek o płatność – rozliczenie finansowe
• Podsumowanie postępu finansowego we wniosku o płatność – widok zakładki 

z Podręcznika beneficjenta
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Końcowy wn. o płatność – rozliczenie finansowe c.d.
• Ocena kwalifikowalności wydatków
• Zgodność poszczególnych pozycji z wnioskiem o dofinansowanie (z 

zachowaniem zadaniowości budżetu)
• Elastyczności 10% pomiędzy zadaniami
• Obowiązujące limity, w tym cross-financing, środki trwałe, wkład własny, 

wkład rzeczowy, pomoc publiczna, pomoc de minimis,  ryczałty, oszczędności 
z zamówień (PZP i zasada konkurencyjności), inne limity wynikające z 
kryteriów wyboru projektów (o ile dotyczy)

• Weryfikacja wniesienia wkładu własnego
• Weryfikacja montażu finansowego
• Rozliczenie zaliczek i wyliczenie ewentualnych oszczędności do zwrotu
• Weryfikacja zwrotów (oszczędności, korekt i nieprawidłowości)
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Ponoszenie wydatków po okresie realizacji projektu
• Umowa o dofinansowanie RPO WP dot. EFS  (wzór z dnia 15.12.2021 r.)* - § 6: 

„6. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent oraz Partnerzy  ma/mają prawo 
do ponoszenia wydatków po okresie realizacji Projektu, jednak nie dłużej niż do 
dnia 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że wydatki te dotyczą okresu realizacji 
Projektu oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. Instytucja 
Pośrednicząca może uznać te wydatki za kwalifikowalne, o ile spełnią pozostałe 
warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności, w szczególności, jeżeli konieczność ich poniesienia wynika z 
przepisów prawa.”

*    Nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22, 
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2888-dzialanie-
8-3-zwiekszenie-dostepu-do-uslug-spolecznych-i-zdrowotnych-nabor-nr-rppk-
08-03-00-ip-01-18-064-22
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Zasada elastyczności budżetu
• Ogólne Warunki Realizacji Projektu RPO WP dot. EFS (wzór z 10.11.2021) - § 24

„5. Beneficjent może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu określonym we 
wniosku o dofinansowanie Projektu do 10% wartości środków w odniesieniu do 
zadania, z którego przesuwane są środki jak i do zadania, na które przesuwane 
są środki w stosunku do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie Projektu bez 
konieczności zachowania wymogów (…). Przesunięcia (…) nie mogą:
1) zwiększać łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu;
2) zwiększać łącznej wysokości wydatków dot. zakupu środków trwałych;
3) wpływać na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej lub pomocy de 
minimis w ramach Projektu;
4) dotyczyć kosztów rozliczanych stawkami ryczałtowymi .
6. W przypadku wystąpienia oszczędności w Projekcie powstałych w wyniku 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zasady 
konkurencyjności, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie, 
mogą one być wykorzystane przez Beneficjenta wyłącznie za zgodą IP.”

11

Rozliczenie wkładu własnego
• Umowa o dofinansowanie RPO WP dot. EFS  (wzór z dnia 15.12.2021 r.) - § 2: 

„4. Beneficjent wnosi wkład własny w kwocie: ………… PLN (słownie: …………), co 
stanowi nie mniej niż  .… % (…).
5. W przypadku niewniesienia wkładu własnego w całości lub w części, lub w 
przypadku uznania wkładu własnego za niekwalifikowalny w całości lub w 
części, Instytucja Pośrednicząca może obniżyć kwotę przyznanego 
dofinansowania proporcjonalnie do wysokości zmniejszonego wkładu własnego 
w całkowitej wartości Projektu oraz proporcjonalnie do udziału procentowego 
wynikającego z intensywności pomocy publicznej . W uzasadnionych 
przypadkach wkład własny może zostać uznany za niekwalifikowalny ze względu 
na procentowy udział poszczególnych źródeł finansowania Projektu.”
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Zwrot oszczędności
• Ogólne Warunki Realizacji Projektu RPO WP dot. EFS (wzór z 10.11.2021 r.)

„§ 7 - Kwota niewydatkowanego dofinansowania (ze środków europejskich oraz 
ze środków dotacji celowej) w ramach Projektu podlega zwrotowi na rachunek 
wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia 
wniosku o płatność końcową.”
„§ 8 ust. 8. Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego 
dofinansowania w końcowym wn. o płatność. W przypadku, gdy z rozliczenia 
wynika, że dofinansowanie nie zostało w całości wykorzystane na wydatki 
kwalifikowalne lub rozliczone przez Beneficjenta w ramach stawek ryczałtowych 
lub stawek jednostkowych, o których mowa odpowiednio w § 4 i § 5 Umowy, 
Beneficjent zwraca tę część dofinansowania w terminie 30 dni kalendarzowych 
od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu § 13 stosuje się odpowiednio.”

13

Końcowe rozliczanie projektów – unikanie błędów i 
nieprawidłowości

• Bieżące monitorowanie kwalifikowalności wydatków
• Monitorowanie postępu finansowego i rzeczowego
• Zgodność całości wniosku o płatność, w tym postępu finansowego, 

rzeczowego i opisu zadań
• Wypełnianie bazy personelu i bazy zamówień publicznych
• Dokładność danych
• Wniesienie wymaganego wkładu własnego
• Podział źródeł zgodny z umową o dofinansowanie
• Osiąganie wymaganych wskaźników i spełnianie kryteriów
• Informacja o problemach i podejmowanych działaniach naprawczych
• Zmiany w projektach (o ile potrzebne) wprowadzane z odpowiednim 

wyprzedzeniem
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Zmiany w projekcie
• Ogólne Warunki Realizacji Projektu RPO WP dot. EFS (wzór z 10.11.2021) - § 24

„1. Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem ich 
zgłoszenia IP oraz przekazania aktualnego wn. o dofin. Projektu i uzyskania 
akceptacji IP w terminie 15 dni roboczych (…). Zmiana ta nie wymaga formy 
aneksu do Umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie wpływają na treść Umowy. 
2. Zmiany (…) mogą być zgłaszane nie później niż na 1 m-c przed planowanym 
zakończeniem realizacji Projektu (…). W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
IP może wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian w terminie późniejszym.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia o planowanej zmianie w Projekcie IP sprawdza, 
czy istnieje ryzyko, że w przypadku wprowadzenia zmiany, Projekt przestałby 
spełniać kryteria wyboru projektów, których spełnienie było niezbędne, by 
Projekt mógł otrzymać dofinansowanie. W razie stwierdzenia istnienia takiego 
ryzyka, Projekt może być skierowany do ponownej oceny w zakresie 
odpowiednich kryteriów. Nie jest dopuszczalna zmiana w Projekcie, w rezultacie 
której Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów (…).”

15

Końcowy wniosek o płatność – rozliczenie rzeczowe
• Monitorowanie wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie
• Zgodność wskaźników z opisem zadań oraz monitorowaniem uczestników
• Wykonanie wskaźników produktu w ramach postępu rzeczowego we wniosku o 

płatność – widok zakładki z Podręcznika beneficjenta

• Adekwatna zakładka dot. wykonania wskaźników rezultatu
• UWAGA! Brak zakładki dot. monitorowania kryteriów wyboru projektów

16
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Reguła proporcjonalności – cel i podstawy

• Cel – racjonalne wydatkowanie środków
• Uwaga! znaczenie nie tylko realizowanych działań, ale i ich skutków -

osiągniętych wskaźników produktów i rezultatu bezpośredniego oraz 
spełnienia wymaganych kryteriów wyboru projektu

• Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we 
wniosku o dofinansowanie (ostatniej zatwierdzonej wersji)

• W przypadku nieosiągnięcia założeń merytorycznych projektu właściwa 
instytucja będąca stroną umowy może uznać za niekwalifikowalne wszystkie 
wydatki lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach 
projektów

• Reguła proporcjonalności – narzędzie do technicznego wyliczenia wydatków 
niekwalifikowalnych

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków, podrozdział 8.8

17

• Np. Załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-
064/22 w ramach RPO WP 2014-2020 , czerwiec 2019 r.

• Metodologia postępowania w przypadku stwierdzenia nieosiągnięcia przez 
beneficjenta założonych wskaźników – reguła proporcjonalności i / lub  
obniżanie stawki ryczałtowej  kosztów pośrednich z tytułu rażącego 
naruszenia przez beneficjenta postanowień umowy

• https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2888-
dzialanie-8-3-zwiekszenie-dostepu-do-uslug-spolecznych-i-zdrowotnych-
nabor-nr-rppk-08-03-00-ip-01-18-064-22

Reguła proporcjonalności – materiał w ramach RPO WP

18
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Reguła proporcjonalności – moment stosowania

• Na etapie realizacji projektu – monitorowanie wskaźników
• Na etapie rozliczania końcowego wniosku o płatność - ocena 

kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do stopnia osiągnięcia założeń 
merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. 
wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego (zastosowanie reguły 
proporcjonalności)

• UWAGA! stosowanie reguły proporcjonalności w niektórych sytuacjach przy 
rozwianiu umowy o dofinansowanie na podstawie zapisów tej umowy -
istotne szczegółowe zapisy umowy w tym temacie

19

Reguła proporcjonalności - moment stosowania c.d.
• Umowa o dofinansowanie RPO WP dot. EFS  (wzór z dnia 15.12.2021 r.) - § 12: 

„1. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 11 ust. 1 lub § 11 ust. 2 
pkt 9) Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego 
dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania.
2. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie § 11 ust. 2 pkt. 1)-8) i ust. 3, pod 
warunkiem wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 15 pkt 6) OWRP, 
Beneficjent ma prawo do wydatkowania wyłącznie tej części otrzymanych 
transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części 
Projektu, o ile możliwe jest zastosowanie zasady proporcjonalności. Przez 
prawidłowo zrealizowaną część Projektu należy rozumieć realizację w sposób 
zgodny z Umową, przepisami prawa lub procedurami właściwymi dla 
Programu oraz zgodnie z kryteriami wyboru projektów. (…)”

20
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Reguła proporcjonalności - postępowanie 

• Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieosiągnięcia przez beneficjenta 
założonych wskaźników 

• Indywidualna analiza stanu faktycznego w ramach danego projektu:
• Jakie były założenia projektu?
• Ile środków wydatkowano? 
• Jaki poziom wskaźników osiągnięto? 
• Czy spełniono kryteria wyboru projektów?
• Czy zachowano proporcjonalność?

• Wyjaśnianie przyczyn nieosiągnięcia wskaźników (w tym weryfikacja 
wystąpienia siły wyższej)

21

Reguła proporcjonalności – postępowanie c.d.  

• Ważna proporcjonalność
• UWAGA! Co do zasady brak wydatków niekwalifikowalnych, jeśli stopień 

realizacji wskaźników jest na poziomie równym lub wyższym od stopnia 
wykorzystania budżetu 

• Np. w zadaniu 1 wykonanie wskaźników na poziomie 75%, 79% i 102% 
przy równoczesnym wykorzystaniu budżetu zadania na poziomie 75%

22
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Reguła proporcjonalności – obliczanie wysokości 
wydatków niekwalifikowalnych 

• Co do zasady w każdym zadaniu, w którym nie zrealizowano na poziomie 
100% wszystkich istotnych z punktu widzenia celu projektu wskaźników –
wydatki niekwalifikowalne

• Indywidualna ocena stanu faktycznego uwzględniająca logikę wsparcia i 
specyficzny kontekst projektu, w szczególności przypisanie wskaźników do 
zadań, zależności pomiędzy wskaźnikami, ich powiązanie i wzajemny wpływ

• Wydatki niekwalifikowalne współmierne do wagi i charakteru naruszenia 
(stopnia nieosiągnięcia wskaźników) 

• Metoda obliczeń dowolna, ale racjonalna, logiczna i jasno wytłumaczona 
beneficjentowi

• UWAGA! Brak jednego matematycznego wzoru do zastosowania przy regule 
proporcjonalności

23

Reguła proporcjonalności – obliczanie wysokości 
wydatków niekwalifikowalnych c.d. 

• Niezrealizowanie wskaźnika dotyczącego jednego zadania – co do zasady 
niekwalifiowalność wydatków (w całości bądź części) w ramach tego zadania 
z uwzględnieniem wagi danego wskaźnika

• Niezrealizowanie paru wskaźników dotyczących jednego zadania – analiza 
zależności pomiędzy wskaźnikami, możliwa m.in. niekwalifiowalność
wydatków wyliczona zgodnie z wskaźnikiem o najwyższym znaczeniu (np. z 
uwagi na związek wskaźnika z kryterium wyboru projektów) lub o średnią z 
wskaźników, o ile ich znaczenie jest równoważne

• UWAGA! Nie zawsze podstawą wyliczeń wskaźnik o najwyższym stopniu 
niezrealizowania – istotne znaczenie wskaźnika dla osiągnięcia celów 
projektu

• UWAGA! Konieczne pomniejszenie kosztów pośrednich

24
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Reguła proporcjonalności - wyjątki

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków, podrozdział 8.8 pkt. 8
• „Właściwa instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu 

podejmuje decyzję o: 
• odstąpieniu od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności w 

przypadku wystąpienia siły wyższej,
• obniżeniu wysokości albo odstąpieniu od żądania zwrotu wydatków 

niekwalifikowalnych z tytułu reguły proporcjonalności,  jeśli beneficjent o 
to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w 
szczeg. wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń projektu

• UWAGA: uzasadniony wniosek beneficjenta o odstąpienie od zastosowania 
reguły proporcjonalności – wykazanie reakcji na zagrożenie bez zbędnej zwłoki, 
działań zapobiegających i minimalizujących, należytej staranności, dbałości o 
projekt, w tym opisywania problemów i środków zaradczych w module „Opis 
problemów” we wniosku o płatność

25

Reguła proporcjonalności – wyjątki c.d.

• Ogólne Warunki Realizacji Projektu RPO WP dot. EFS (wzór z dnia 10.11.2021 
r.) – § 1 (słowniczek) i § 3

• „siła wyższa – (…) zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych 
od Beneficjenta lub IP, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie 
części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Beneficjent lub IP 
nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im 
przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością”

• „(…) Beneficjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować IP o fakcie 
wystąpienia działania siły wyższej, udowodnić te okoliczności poprzez 
przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających 
cechy siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jaki zdarzenie miało na 
przebieg realizacji Projektu. (…) W przypadku ustania siły wyższej, Strony 
niezwłocznie przystąpią do realizacji wszystkich swoich obowiązków (…) W 
przypadku, kiedy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa (…), Beneficjent 
jest zobowiązany podjąć działania zmierzające do rozwiązania Umowy.”

26
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Reguła proporcjonalności – przykład 1 

• Wyrok WSA w Warszawie V SA/Wa 1948/16 z 2.06.2017 r. (prawomocny)
• NIEPRAWIDŁOWOŚĆ: brak realizacji wskaźników w projekcie, standardowe 

działania beneficjenta w związku z problemami z rekrutacją uczestników, brak 
okoliczności nadzwyczajnych w sprawie, wydatkowanie praktycznie całego 
budżetu (92,17%)

• ARGUMENT BENEFICJENTA: brak udowodnienia winy beneficjenta przez 
instytucję, brak współdziałania instytucji, częściowa wina instytucji z uwagi na 
zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie z zawyżonymi wskaźnikami, trudna 
grupa docelowa

• STANOWISKO WSA: oddalenie skargi na decyzję instytucji o zwrocie środków

27

Reguła proporcjonalności – przykład 2 

• Wyrok WSA w Białymstoku I SA/Bk 545/21 z 16.02.2022r. (nieprawomocny)
• NIEPRAWIDŁOWOŚĆ: m.in. brak realizacji wskaźników w projekcie, w tym 

niezapewnienie w sposób ciągły przez wymagany we wniosku o 
dofinansowanie okres 11 miesięcy opieki przedszkolnej dla 30 dzieci; 
beneficjent w projekcie utworzył nowe miejsca opieki dla dzieci, ale nie 
zrekrutował wymaganej liczby dzieci i nie objął ich wsparciem; opóźnienia w 
realizacji projektu – pierwotny okres realizacji to lipiec 2018 r. - czerwiec 2019 
r. wydłużony do 31 października 2020 r., przy czym  termin przeprowadzenia 
rekrutacji przesunął się z lipca-sierpnia 2018 na listopad 2019 r.

• ARGUMENT BENEFICJENTA: podejmowanie działań przez beneficjenta, aby 
zrekrutować do projektu jak największą liczbę uczestników, nieskuteczna 
rekrutacja głównie z uwagi na pandemię COVID-19, a więc siłę wyższą 
niezależną od beneficjenta

• STANOWISKO WSA: oddalenie skargi na decyzję instytucji o zwrocie środków
28
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Reguła proporcjonalności – kwoty ryczałtowe 

• Reguła proporcjonalności nie ma zastosowania do wskaźników będących 
podstawą rozliczenia kwot ryczałtowych – w przypadku nawet częściowego 
niezrealizowania tych wskaźników cała odpowiadająca kwota ryczałtowa jest 
niekwalifikowalna

• Może mieć zastosowanie do pozostałych wskaźników wskazanych we wniosku 
o dofinansowanie (w zależności od zapisów umowy o dofinansowanie)

• Wzór umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone 
metody rozliczeń w ramach RPO WP EFS (wzór z 15.12.2021 r.) - § 4 ust. 10 –
„W zakresie wskaźników innych niż wymienione w ust. 6, określonych we 
wniosku o dofinansowanie Projektu, stosuje się regułę proporcjonalności, o 
której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.”

29

Reguła proporcjonalności – zapobieganie

• Monitorowanie na bieżąco stanu realizacji wymaganych wskaźników
• Od początku planowanie działań na wypadek problemu z realizacją 

wskaźników, np. listy rankingowe uczestników, obejmowanie wsparciem 
większej grupy niż wymagana we wskaźnikach

• Szybkie podejmowanie działań zaradczych, np. nowe metody docierania do 
uczestników, dodatkowe rekrutacje do projektu, pewne zmiany grupy 
docelowej, wydłużenie okresu realizacji projektu, zmiany wartości 
wskaźników i dofinansowania (co do zasady proporcjonalne)

• Informowanie IZ o problemach i szukanie wspólnych rozwiązań
• UWAGA! Art. 52a ustawy wdrożeniowej - Umowa o dofinansowanie (…) 

mogą zostać zmienione, w przypadku gdy zmiany nie wpływają na spełnianie 
kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną 
tego projektu. 

30
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Kontrole i audyty – podmioty odpowiedzialne

• Kontrole co do zasady dokonywane przez IP
• Dodatkowe kontrole w ramach systemu wdrażania projektów EFS – Instytucja 

Zarządzająca, Instytucja Certyfikująca, Instytucja odpowiedzialna za 
desygnację, Instytucja Audytowa, Krajowa Administracja Skarbowa, Komisja 
Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy

• W ramach powszechnie obowiązującego prawa (nie tylko w zakresie 
projektów UE) – Urząd Skarbowy, Urząd Zamówień Publicznych, Państwowa 
Inspekcja Pracy, Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Ochrony Danych Osobowych i 
inne

• Uwaga! Ważne kto kontroluje i kogo dokładnie kontroluje! Np. kontrola KE to 
co do zasady kontrola IZ

31

Kontrole i audyty – typy kontroli

• Kontrola na dokumentach - kontrola w siedzibie kontrolującego, w 
szczególności kontrola wniosków o płatność

• Kontrola na miejscu – kontrola w każdym miejscu bezpośrednio związanym z 
realizacją projektu, w szczególności w biurze projektu lub w miejscu 
faktycznego udzielania wsparcia, w tym wizyta monitoringowa

• Kontrola krzyżowa – kontrola służąca zapewnieniu, że wydatki nie są 
podwójnie finansowane

• Kontrola na zakończenie realizacji projektu
• Kontrole trwałości

32
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Kontrole i audyty – kontrola na miejscu

• Kontrola planowa - realizowana w sytuacjach standardowych zgodnie z 
rocznym planem kontroli i analizą ryzyka

• Kontrola doraźna / ad hoc - realizowana w związku z wystąpieniem sytuacji 
niestandardowych, w miarę potrzeby, po indywidualnej ocenie IP głównie w 
związku ze skargami i doniesieniami prasowymi, które zostają uznane za 
wiarygodne, możliwe przy uzasadnionych wątpliwościach przy weryfikacji 
wniosku o płatność

33

Kontrole i audyty – wieloetapowość kontroli

• Art. 24 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020, tzw. ustawy wdrożeniowej: 

• Ust. 2 – „Niestwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości w toku wcześniejszej 
kontroli przeprowadzonej przez właściwą instytucję nie stanowi przesłanki 
odstąpienia od odpowiednich działań (…) w przypadku późniejszego 
stwierdzenia jej wystąpienia.”

34
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Kontrole i audyty – przykład 

• Wyrok WSA w Olsztynie I SA/Ol 618/21 z 24.02.2022 r. (prawomocny)
• NIEPRAWIDŁOWOŚĆ: niekwalifikowalność uczestnika z uwagi na wiek (osoba 

nie ukończyła 30 lat dniu otrzymania pierwszej formy wsparcia), 
nieprawidłowość wykryta w trakcie kontroli na miejscu po weryfikacji i 
zatwierdzeniu wniosku o płatność, w którym wykazano danego uczestnika

• ARGUMENT BENEFICJENTA: omyłka beneficjenta niedostrzeżona przez 
pracownika IP dokonującego pogłębionej analizy wniosku o płatność, co w 
opinii beneficjenta oznaczało, że IP zatwierdzając wniosek o płatność 
potwierdziła kwalifikowalność uczestnika

• STANOWISKO WSA: oddalenie skargi na decyzję instytucji o zwrocie środków

35

Kontrole i audyty – działanie / zaniechanie instytucji

• Art. 24 ustawy wdrożeniowej: 
• Ust. 11 – „W przypadku gdy nieprawidłowość indywidualna wynika 

bezpośrednio z działania lub zaniechania:
a) właściwej instytucji lub 
b) organów państwa
– korygowanie wydatków następuje przez pomniejszenie wydatków ujętych w 
deklaracji wydatków oraz we wniosku o płatność, przekazywanych do KE, o 
kwotę odpowiadającą oszacowanej wartości korekty finansowej wynikającej 
z tej nieprawidłowości.”

36
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Kontrole i audyty – wynik kontroli

• Informacja pokontrolna zawierająca ustalenia kontroli oraz ewentualne 
zalecenia i rekomendacje, a także termin ich wykonania

• Prawo beneficjenta do wniesienia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej 
(procedura kontradyktoryjna)

• Monitorowanie wdrożenia zaleceń i rekomendacji
• Zalecenia finansowe i niefinansowe (czyli nie tylko obowiązek zwrotu 

środków nieprawidłowo wydatkowanych), z różnym terminem wdrożenia

37

Odzyskiwanie nieprawidłowości

• Zwrot nieprawidłowości z odsetkami na postawie wezwania do zwrotu 
wydanego na podstawie art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych:

• „W przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich są: 
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 
2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, 
3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości –
podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 
14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 9, na 
wskazany w tej decyzji rachunek bankowy.”

38
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Odzyskiwanie środków – możliwości beneficjenta

• Jeśli beneficjent nie zgadza się z wszczętym postępowaniem administracyjnym 
dot. zwrotu z art. 207 ustawy o finansach publicznych – możliwość czynnego 
udziału w postępowaniu (art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnego)

• Jeśli beneficjent nie zgadza się decyzją administracyjną o zwrocie środków na 
podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych – możliwość odwołania / 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania decyzji (art. 129 Kodeksu postepowania administracyjnego)

39

Odzyskiwanie środków – możliwości beneficjenta c.d.

• Jeśli beneficjent nie zgadza się decyzją administracyjną o zwrocie środków –
możliwość wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w 
terminie 30 dni od doręczenia decyzji (art. 52 i 53 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

• Jeśli beneficjent nie zgadza się wyrokiem wojewódzkiego sądu 
administracyjnego (WSA) – możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do 
naczelnego sądu administracyjnego (NSA) w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem (art. 173 § 1 i art. 
177 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi)

40
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Kontrole i audyty a zamykanie projektu

• Konieczność uwzględnienia przy zamykaniu projektu wyników ew. kontroli, w 
tym zaleceń niefinansowych, np. w zakresie informacji i promocji

• UWAGA! Kontrola może wstrzymać weryfikację wniosku o płatność końcową
• Ogólne Warunki Realizacji Projektu RPO WP dot. EFS (wzór z 10.11.2021) - § 9:

„2. W przypadku, gdy:  
1) (…) jest dokonywana kontrola na miejscu  i został złożony końcowy wn. o płatność;

2) IP zleciła kontrolę doraźną na miejscu w związku ze złożonym wn. o płatność;

3) w ramach Projektu dokonywana jest kontrola planowa i zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że w zw. z realizacją Projektu doszło do powstania nieprawidłowości (…)

- bieg terminów weryfikacji (…) wniosków o płatność, ulega zawieszeniu do dnia 
przekazania przez Beneficjenta do IP informacji o wykonaniu lub zaniechaniu 
wykonania zaleceń pokontrolnych, chyba że wyniki kontroli nie wskazują na wystąpienie 
wyd. niekwalifikowalnych (…) lub nie mają wpływu na rozliczenie końcowe (…).”

41

Zamykanie projektów
• Standardowa weryfikacja wniosku o płatność oraz specyficzne działania 

dotyczące zamykania 
• Końcowe rozliczenie projektu uwzględniające wykonanie obowiązków dot. 

wniesienia wkładu własny, rozliczenia otrzymanych zaliczek i ewentualnego 
zwrotu oszczędności, osiągnięcia wskaźników, spełnienia kryteriów wyboru 
projektów, przekazania praw autorskich oraz zachowania trwałości

• Kontrola na zakończenie realizacji projektu służąca sprawdzeniu kompletności 
dokumentów potwierdzających właściwą ścieżkę audytu

• Konieczność uwzględnienia wyników ewentualnych postępowań dot. projektu, 
np. wyniki kontroli czy audytów, analizy doniesień prasowych, czy skarg 
dotyczących projektu 

• UWAGA! Po zamknięciu projektu (zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową) 
nadal możliwe dalsze działania wobec projektu, np. kontrole, odzyskiwanie 
środków, w tym oszczędności czy nieprawidłowości

42
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Monitorowanie trwałości w projektach EFS
• Obowiązek zachowania trwałości projektu i / lub rezultatu (o ile dotyczy) oraz 

sprawozdawanie w tym zakresie (zgodnie z wymogami IZ)
• Trwałość projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia 1303/2013
• Trwałość rezultatu zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków, wytycznymi obszarowymi (np. wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na 
lata 2014-2020), zapisami umów o dofinansowanie, kryteriami, zapisami 
wniosków o dofinansowanie

43

Trwałość projektu

• Trwałość projektu z art. 71 rozporządzenia 1303/2013 (określona przepisami)
• Zasada w projektach EFRR i wyjątek w projektach EFS (dot. cross-financingu)
• „W przypadku operacji obejmującej inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje 

produkcyjne dokonuje się zwrotu wkładu z EFSI, jeżeli w okresie 5 lat od 
płatności końcowej na rzecz beneficjenta (…), 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.  (…)”

• 5 lat lub 3 lata w przypadku MŚP od daty płatności końcowej

44
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Trwałość projektu - cross-financing

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków, podrozdział 8.6, pkt. 3
• Cross-financing obejmuje:

• zakup nieruchomości 
• zakup infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się 

elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. 
wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku

• dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) 
budynków i pomieszczeń 

• UWAGA! Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, 
infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub 
adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi cross-financingu

45

Obowiązki dotyczące trwałości
• Umowa o dofinansowanie RPO WP dot. EFS  (wzór z dnia 15.12.2021 r.)* - § 7: 

„Beneficjent zobowiązuje się do:
(…)
5) zachowania trwałości …………/osiągnięcia ………… *;
6) zachowania trwałości infrastruktury**  współfinansowanej w ramach cross-
financingu, zgodnie z zasadami obowiązującymi dla wydatków 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności; (…)”

* Dotyczy wymogów specyficznych dla Działania, w szczeg.: funkcjonalności, 
standardów, wymogu zachowania trwałości rezultatów etc. zgodnie
z Regulaminem konkursu i wytycznymi, w rozumieniu ustawy wdrożeniowej. 
Należy uzupełnić zgodnie z właściwością lub wykreślić odpowiednio.
** Jeśli dotyczy.

46
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Obowiązki dotyczące trwałości c.d.
• Ogólne Warunki Realizacji Projektu RPO WP dot. EFS (wzór z dnia 10.11.2021 

r.)
„§ 3. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie Projektu przewiduje 
trwałość rezultatów, Beneficjent po okresie realizacji Projektu jest 
zobowiązany do przedłożenia do Instytucji Pośredniczącej, na koniec okresu 
trwałości, dokumentów potwierdzających zachowanie trwałości Projektu lub 
rezultatów. Zakres ww. dokumentów zostanie uzgodniony z Instytucją 
Pośredniczącą nie później niż na miesiąc przed zakończeniem realizacji 
Projektu.”
„§ 16 ust. 1. Beneficjent jest zobowiązany do: (…)

3) przedkładania na żądanie Instytucji Pośredniczącej informacji o 
wskaźnikach w okresie trwałości Projektu; (…)”

47

Trwałość rezultatu – przykład 1

• Trwałość rezultatów - określona w umowie o dofinansowanie i wniosku o 
dofinansowanie (rezultat, zasady, okres)

• Część wniosku o dofinansowanie pt. „Trwałość i wpływ rezultatów projektu”
• Np. nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-059/21 - Działanie 8.3 RPO WP 

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 
• Typ projektu - Tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką 
ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania w celu tworzenia 
warunków do opieki domowej

• Kryterium specyficzne dostępu – „Beneficjent zobowiązuje się do zachowania 
trwałości utworzonych i/lub wspieranych wypożyczalni po zakończeniu 
realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający jego realizacji.”

48
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Trwałość projektu – przykład 1

• Np. nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-059/21 - Działanie 8.3 RPO WP
• „Infrastruktura” - środki trwałe zdefiniowane w pkt 1 lit. x rozdziału 3 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, tj. „zgodnie z art. 3 ust. 1 
pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (…) rzeczowe aktywa trwałe
i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 
rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki organizacyjnej; 
zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości(…), maszyny, urządzenia, środki 
transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy”

• „Inwestycja produkcyjna” – wydatki w ramach cross-financingu w rozumieniu 
podrozdziału 8.6 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, tj. 
„zakupu nieruchomości, zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę 
rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. 
wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku, dostosowania lub 
adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń, w tym 
wydatków niezbędnych do przeprowadzenia tych prac i wchodzących w ich zakres”
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Trwałość rezultatu – przykład 2

• Np. nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22 - Działanie 8.3 RPO WP
• Typ projektu - Tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką 
ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania w celu tworzenia 
warunków do opieki domowej

• Kryterium specyficzne dostępu – „W przypadku realizowania w ramach 
projektu usług asystenckich i/lub opiekuńczych Beneficjent zapewnia trwałość 
miejsc świadczenia ww. usług po zakończeniu projektu przez okres 
odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu, przy czym jeśli 
projekt trwa krócej niż 24 miesiące okres trwałości okres trwałości nie może 
być krótszy niż 2 lata.”
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Trwałość projektu – przykład 2

• Np. nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-064/22 - Działanie 8.3 RPO WP
• „Trwałość projektu (…) obowiązuje w odniesieniu do współfinansowanej w 

ramach Projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych. W przypadku 
Projektów współfinansowanych z EFS przekłada się na obowiązek zachowania 
trwałości projektu wyłącznie w odniesieniu do projektów, w których 
występowały wydatki ponoszone jako cross-financing (…).”

• „WAŻNE! Wymóg zachowania trwałości oznacza w praktyce, że w Projekcie, w 
którym wystąpiło dofinansowanie w ramach cross-financingu, w 
wyznaczonym okresie nie można dokonać istotnych zmian ani zaprzestać 
działalności. Dlatego decyzję o uwzględnieniu wydatków w ramach cross-
financingu należy podjąć po analizie możliwości utrzymania przez wymagany 
okres trwałości danej infrastruktury i celu projektu.”
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Obowiązki beneficjenta po zakończeniu projektu
• UWAGA! Obowiązki beneficjenta nie kończą się po rozliczeniu projektu i 

zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową!
• Obowiązki wynikają z umowy o dofinansowanie oraz Ogólnych Warunków 

Realizacji Projektu RPO WP
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Obowiązki beneficjenta – archiwizacja – okres
• Obowiązek zapewnienia dostępności pełnej dokumentacji projektowej po 

okresie realizacji projektu i po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową
• Okres zdefiniowany opisowo w umowie o dofinansowanie i wskazywany 

konkretnie przez instytucje nadzorującą projekt  
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Obowiązki beneficjenta – archiwizacja – okres c.d. 
• Ogólne Warunki Realizacji Projektu RPO WP dot. EFS (wzór z dnia 10.11.2021 r.) –

§ 21 ust. 1 „Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania i udostępniania 
dokumentacji związanej z realizacją Projektu:
1) przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do KE 
zestawienia wydatków, w którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące Projektu. IP 
poinformuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia okresu, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym (…);
2) w przypadku dokumentów dotyczących pomocy publicznej lub pomocy de 
minimis - przez okres 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, o ile dotyczy (…);
3) w przypadku dokumentów dot. podatku od towarów i usług - przez okres, o 
którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
4) przez okres trwałości Projektu;
- z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia w ramach Projektu więcej niż 
jednego okresu, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio dłuższy termin.”
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Obowiązki beneficjenta – archiwizacja - miejsce
• W okresie realizacji – co do zasady biuro projektu
• Po okresie realizacji projektu – biuro projektu lub inne miejsce zapewniające 

sprawny dostęp do dokumentacji (ALE konieczność powiadomienia IP)
• Ogólne Warunki Realizacji Projektu RPO WP dot. EFS (wzór z dnia 10.11.2021 

r.) – § 21 ust. 5. „W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz 
w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności 
przed terminem, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent zobowiązany jest 
pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji 
dokumentów związanych z realizowanym Projektem.”
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Obowiązki beneficjenta - archiwizacja – dokumenty
• Bardzo szeroki zakres dokumentów na podstawie art. 23 ust 5 i 6 ustawy z 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finan. 2014–2020, tzw. ustawy wdrożeniowej
„5. Beneficjent jest obowiązany udostępnić podmiotom, o których mowa w 
ust. 1, dokumenty związane bezpośrednio z realizacją projektu, w 
szczególności dokumenty umożliwiające potwierdzenie kwalifikowalności 
wydatków, zapewnić dostęp do pomieszczeń i terenu realizacji projektu, 
dostęp do związanych z projektem systemów teleinformatycznych oraz 
udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących realizacji projektu.
6. Jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków 
ponoszonych w ramach realizacji projektu, beneficjent jest obowiązany 
udostępnić podmiotom, o których mowa w ust. 1, również dokumenty 
niezwiązane bezpośrednio z jego realizacją.”

• Brak pełnej listy dokumentów
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Obowiązki beneficjenta – poddanie się kontroli
• Poddanie się kontroli dokonywanej przez IP i IZ oraz inne uprawnione 

podmioty, w tym Instytucję Audytową, Komisję Europejską, Europejski 
Trybunał Obrachunkowy

• Ogólne Warunki Realizacji Projektu RPO WP dot. EFS (wzór z dnia 10.11.2021 
r.) – § 18 ust. 4 „Kontrole mogą być przeprowadzane w każdym czasie od dnia 
otrzymania przez Beneficjenta informacji o wyborze Projektu do 
dofinansowania, z wyjątkiem określonym w art. 22 ust. 3 i 4 ustawy 
wdrożeniowej, nie później niż do końca okresu określonego zgodnie z art. 140 
ust. 1 rozporządzenia ogólnego, z zastrzeżeniem przepisów, które mogą 
przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli dotyczących trwałości 
Projektu, pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz podatku od towarów i 
usług.”
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Obowiązki beneficjenta – wykorzystanie śr. trwałych
• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków, podrozdział 6.12.1 pkt 7
• Wykorzystywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych nabytych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu na 
działalność statutową lub przekazanie nieodpłatnie podmiotowi 
niedziałającemu dla zysku

• Działalność statutowa – standardowa, też komercyjna
• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – zgodnie z ustawą z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości - przewidywany okres użyteczności 
ekonomicznej dłuższy niż rok

• Brak określonego terminu końcowego
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Obowiązki beneficjenta – inne
• Przedstawiania na wezwanie IP wszelkich informacji i wyjaśnień dot. projektu
• Współpraca z IZ oraz podmiotami upoważnionymi przez IZ i innymi 

uprawnionymi podmiotami do przeprowadzenia ewaluacji, poprzez 
udostępnianie każdorazowo na wniosek tych podmiotów dokumentów i 
informacji na temat realizacji Projektu i udział w wywiadach, ankietach oraz 
badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami badawczymi

• Przekazywanie IP informacji o postępowaniach prowadzonych przez organy 
ścigania oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, toczących się w 
odniesieniu do realizowanego projektu

• Przetwarzanie danych osobowych, w tym zapewnienie osoby legitymującej 
się upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialnej za 
nadzór nad archiwizowaną dokumentacją

• Informacja i promocja (dot. okresu trwałości projektu)
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Obowiązki beneficjenta – inne c.d.
• Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w 

ramach projektu, na pisemny wniosek IZ
• Zwrot VAT (o ile stał się możliwy do odzyskania)
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Na zakończenie

• Znaj dobrze umowę o dofinansowanie i wniosek o dofinansowanie
• Czytaj dokumenty i interpretacje
• Dbaj o przejrzystość
• Dbaj o produkty i rezultaty oraz ich jakość i cenę
• Dbaj o porządek i właściwą archiwizację dokumentów (ścieżkę audytu) 
• Pytaj
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Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 66 00
mail:  pg@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę
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