TRWAŁOŚĆ PROJEKTU I RAPORTOWANIE
WSKAŹNIKÓW REZULTATU

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU – DEFINICJA
✓ Jednym z obowiązków każdego beneficjenta jest dostarczenie produktów
projektu zaplanowanych w aplikacji projektowej i uzgodnionych w
Umowie Partnerskiej; zapewnienie trwałości głównych produktów
(Podręcznik Programu, część I, punkt 2.1).
✓ Trwałość produktów i rezultatów projektu odnosi się do długotrwałego
efektu osiągnięć projektu, wykraczającego poza czas jego trwania.
✓ Trwałość ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia oddziaływania
terytorialnego i długoterminowych korzyści, które utrzymują się po
zakończeniu projektu (Podręcznik Programu, część I, punkt 2.3.2).

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
GDZIE ZNALEŹĆ INFORMACJE?
Główne zasady dot. trwałości można znaleźć w obowiązujących dokumentach:
✓ Dokument Programu: punkt 4.3, podpunkt „Durability obligation”;
✓ Umowa o dofinansowanie (Grant Contract): § 14 „Ownership and durability”;
✓ Załącznik III do Umowy o dofinansowanie „Description of the Project”: część 6
„Sustainability of the project”;

✓ Umowa Partnerska:

- § 12 „Controls and audits” (punkt 1),
- § 5 „Obligations of the beneficiaries” (punkt 1(19));

✓ Podręcznik Programu: - część I (punkt 2.3.2, podpunkt „Durability”),
- część II (punkt 11 „Project ownership and durability”).

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
KIEDY SIĘ ROZPOCZYNA/KOŃCZY?
✓ Trwałość musi być zapewniona przez 5 lat po zamknięciu projektu.

Okres wdrażania projektu

Data
zakończenia
projektu

Data rozpoczęcia projektu

✓ Moment zamknięcia projektu jest rozumiany jako data transferu środków
beneficjentowi wiodącemu w ramach końcowej płatności.

Okres realizacji umowy

Płatność końcowa

Okres trwałości – 5 lat!

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU – WYMAGANIA
Nie jest dopuszczalne:
przeniesienie własności produktów mających charakter inwestycji w
infrastrukturę w ramach projektu,
dokonanie istotnej zmiany wpływającej na charakter, cele lub warunki
realizacji inwestycji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej
pierwotnych celów
przez okres co najmniej 5 lat po dokonaniu płatności końcowej na rzecz
beneficjenta wiodącego.

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
NARUSZENIE WYMAGAŃ
✓ W przypadku naruszenia wymogów dotyczących trwałości projektu w
okresie jego trwałości, każdy projekt inwestycyjny lub projekt zawierający
komponent infrastrukturalny – niezależnie od jego wartości – zwraca
wkład unijny.
✓ Kwoty nienależnie wypłacone w odniesieniu do takiego projektu będą
odzyskiwane przez Instytucję Zarządzającą proporcjonalnie do okresu, w
którym nie spełniono wymogów.

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU – SPRZĘT
✓ Beneficjenci powinni zapewnić, że sprzęt jest używany zgodnie z celami
projektu w ciągu 5 lat od jego zamknięcia.
✓ Jeżeli okres amortyzacji sprzętu jest krótszy niż okres trwałości projektu,
okres trwałości sprzętu trwa tak długo, jak okres amortyzacji zgodnie z
obowiązującym prawem krajowym.
✓ Wyjątek – dla środków trwałych, dla których okres amortyzacji kończy się
przed zakończeniem projektu, trwałość trwa do końca jego realizacji.

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU – DOKUMENTACJA
Beneficjenci powinni przechowywać wszystkie dokumenty związane z
projektem przez 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Programu*.
Przechowywane powinny być między innymi:
• raporty,
• dokumenty potwierdzające,
• rachunki,
• dokumenty księgowe,
• inne dokumenty związane z finansowaniem projektu.
* Beneficjenci zostaną poinformowani o dacie płatności końcowej na rzecz Programu

WSKAŹNIKI REZULTATU
✓ Jednym z kluczowych elementów monitorowania osiągnięć projektów jest
monitorowanie wskaźników. Wskaźniki produktu są weryfikowane w
raporcie okresowym i końcowym. Osiągnięcie wskaźników rezultatu jest
monitorowane po zakończeniu okresu realizacji projektu.
✓ W części 3.4.2 formularza aplikacyjnego („Result indicators”)
zdefiniowano wartość bazową i docelową oraz opisano źródła i sposoby
weryfikacji wskaźników rezultatu.
✓ Istotny w procesie raportowania wskaźników rezultatu jest dokument
„Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020” – dostępny na
stronie internetowej Programu (www.plru.eu/pl/pages/5).

WSKAŹNIKI REZULTATU – DZIEDZICTWO
Tytuł wskaźnika
Wskaźnik rezultatu 1: Większa liczba
odwiedzających miejsca dziedzictwa historycznego
i kulturowego.
Wskaźnik rezultatu 2: Większa liczba
odwiedzających miejsca dziedzictwa historycznego
i przyrodniczego oraz obiekty kulturowe.
Wskaźnik rezultatu 3: Większa liczba
odwiedzających obiekty kulturowe.

Punkt odniesienia

Moment pomiaru

Część 3.4.2
obowiązującego
załącznika III do Umowy o
Na koniec każdego
dofinansowanie (lub
kolejnego roku, od
ostatniego aneksu do
zakończenia projektu przez 5
Umowy, jeśli dotyczy).
lat (sprawozdawanie na
prośbę WST/IZ).
• Załącznik nr 2 do Umowy
Partnerskiej.

Czas pomiaru

•

Okres 12
miesięcy.

WSKAŹNIKI REZULTATU – ŚRODOWISKO
Tytuł wskaźnika

Punkt odniesienia

Wskaźnik rezultatu 1: Procent populacji korzystającej
z ulepszonej kanalizacji lub systemów
zagospodarowania odpadów.

Część 3.4.2
obowiązującego
załącznika III do Umowy o
dofinansowanie (lub
ostatniego aneksu do
Umowy, jeśli dotyczy).

Wskaźnik rezultatu 4: Procent populacji odnoszącej
korzyści z działań na rzecz ochrony środowiska i
zapobiegania zmianom klimatycznym.

Czas
pomiaru

Na koniec każdego kolejnego
roku, od zakończenia
projektu przez 5 lat
(sprawozdawanie na prośbę
WST/IZ).

Okres 12
miesięcy.

•

Wskaźnik rezultatu 2: Procent populacji korzystającej
z rozbudowanych systemów oczyszczania ścieków
lub przetwarzania odpadów / procentowa poprawa
statusu/klasy wody.
Wskaźnik rezultatu 3: Procent populacji korzystającej
z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Moment pomiaru

•

Załącznik nr 2 do Umowy
Partnerskiej.

WSKAŹNIKI REZULTATU – DOSTĘPNOŚĆ

Tytuł wskaźnika

Wskaźnik rezultatu 1: Zwiększone
bezpieczeństwo/zmniejszona ilość
wypadków w ruchu transgranicznym.
Wskaźnik rezultatu 2: Zwiększona liczba
osób korzystających z technologii
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Punkt odniesienia

•

Moment pomiaru

Część 3.4.2 obowiązującego
załącznika III do Umowy o
Na koniec każdego
dofinansowanie (lub ostatniego
kolejnego roku, od
aneksu do Umowy, jeśli dotyczy). zakończenia projektu przez 5
lat (sprawozdawanie na
• Załącznik nr 2 do Umowy
prośbę WST/IZ).
Partnerskiej.

Czas pomiaru

Okres 12
miesięcy.

WSKAŹNIKI REZULTATU
PROCEDURA RAPORTOWANIA
✓ Szczegółowe procedury dotyczące raportowania wskaźników rezultatu są
w trakcie opracowywania.
✓ Wszystkie
niezbędne
informacje
(w
tym
wzór
formularza
sprawozdawczego) będą dostępne w odpowiednim czasie na stronie
internetowej Programu.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.
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