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Program szkolenia 
• Zachowanie trwałości projektu unijnego 

28 października 2021 r. w godz. 9.00-15.00 

Szkolenie poprowadzi Bartosz Wolański - konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. 

W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, 

INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów 

Operacyjnych (RPO), POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pracował w największych i w 

najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu 

Projektów Finansowych i Project Managera. Ceniony wykładowca i ekspert w zakresie projektów unijnych. 

                   
• Główne zobowiązania Beneficjenta w zakresie trwałości projektu wynikające z Umowy o dofinansowanie: trwałość (art. 

71 rozp. 1303), dochodowość (art. 61 rozp. 1303), archiwizacja dokumentów (art. 140 rozp. 1303), podstawowe definicje w 

zakresie wymogu trwałości (infrastruktura, inwestycja produkcyjna, zaprzestanie działalności produkcyjnej, zmiana własności, 

nienależna korzyść, istotna zmiana, pierwotne cele operacji) 

• Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka związane z nimi w okresie trwałości: obowiązek udokumentowania postępu 

rzeczowego i osiągnięcia zakładanego efektu w projekcie (w tym: ekologicznego), sposoby monitorowania postępu w realizacji 

wskaźników na poziomie Beneficjenta, dokumentacja sprawozdawcza w zakresie realizacji wskaźników, sankcje w przypadku 

nieutrzymania wskaźników produktu, sankcje z tytułu nieosiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu, zasada „siły wyższej i 

wyjątkowych okoliczności”, sposób eksploatacji aparatury zakupionej ze środków projektu w okresie trwałości, obowiązek w 

zakresie odtworzenia i lub wymiany dofinansowanej infrastruktury 

• Trwałość instytucjonalna: dopuszczalne i niedopuszczalne przekształcenia prawno-własnościowe Beneficjentów, 

dopuszczalne i niedopuszczalne zmiany podmiotów zarządzających produktami projektu, następstwo prawne a wymogi trwałości 

instytucjonalnej projektu 

• Trwałość finansowa – monitorowanie dochodowości przedsięwzięcia: projekty generujące dochód w rozumieniu art. 61 

rozp. 1303, określenie dochodowości projektów, w tym nowe uproszczone podejście oparte o stawki zryczałtowane, ustalanie 

poziomu dofinansowania przy wykorzystaniu metodologii luki finansowej, trwałość finansowa projektów objętych pomocą 

publiczną 

• Korekty finansowe: pojęcie i występowanie korekt finansowych, ograniczenie kwalifikowalności wydatków / zwrot 

dofinansowania w przypadku nieutrzymania celów projektu, proces dokonywania korekt zgodnie z zapisami Zaleceń w zakresie 

korygowania wydatków 

• Monitorowanie obszarów szczególnego ryzyka – studia przypadku i ćwiczenia, zmiana lokalizacji projektu, zmiana wysokości 

wskaźników realizacji projektu (produktów i rezultatów), zmiany sposobu użytkowania części powierzchni w ramach infrastruktury 

objętej wsparciem, przykłady zmian podmiotów zarządzających produktami projektu, obowiązek w zakresie odtworzenia i lub 

wymiany dofinansowanej infrastruktury 

• Monitorowanie obszarów szczególnego ryzyka – studia przypadku i ćwiczenia: kwestie dodatkowych i nieplanowanych 

dochodów, naruszenie zakazu podwójnego finansowania, zmiana zasad rozliczania podatku VAT, kwestia siły wyższej i 

wyjątkowych okoliczności, wystąpienie pomocy publicznej 

• Zagadnienia końcowe: najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości, dopuszczalne odstępstwa względem zasady trwałości, 

jak zachować trwałość projektu i uniknąć zwrotu dofinansowania – dyskusja i praktyczne porady. 
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