IX.6

Obowiązki beneficjentów po zamknięciu projektu

IX.6.1 Trwałość i prawa własności produktów projektu
Partnerzy projektu są zobowiązani do utrzymania jego rezultatów także po zakończeniu realizacji projektu. We
wniosku o dofinansowanie należy wyczerpująco opisać, w jaki sposób zostanie zapewnione utrzymanie
produktów i rezultatów po zakończeniu realizacji projektu. Powinny tam również zostać opisane konkretne
działania mające na celu zapewnienie i wzmocnienie trwałości produktów i rezultatów projektu, przedsięwzięte
i zapewnione w trakcie realizacji projektu i po jej zakończeniu. Dotyczy to również prawa własności i
odpowiedzialności.
1)

Zachowanie trwałości projektu obowiązuje w odniesieniu do współfinansowanej w ramach projektu
infrastruktury oraz środków trwałych (n.d. środków trwałych niskocennych). Jeśli okres amortyzacji środka
trwałego zakupionego na wyłączne potrzeby projektu jest krótszy niż okres trwałości projektu, okres
trwałości dla takiego środka trwałego jest równy okresowi jego amortyzacji zgodnie z zasadami prawa
krajowego.

2)

Trwałość projektów współfinansowanych w ramach Programu powinna być zachowana przez okres 5 lat
od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta, z zastrzeżeniem pkt. 6, a w przypadku, gdy przepisy
regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi w tym zakresie, wówczas
stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.

3)

Za datę płatności końcowej, o której mowa w pkt 1, uznaje się:


w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową beneficjentowi przekazywane są
środki - datę przelewu na rachunek bankowy beneficjenta,



w pozostałych przypadkach – datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

4)

Naruszenie zasady trwałości oznacza konieczność zwrotu przez beneficjenta środków otrzymanych na
realizację projektu, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości.

5)

Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji wystąpienia w okresie trwałości co najmniej jednej z
poniższych przesłanek:


nastąpiła zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje beneficjentowi
nienależne korzyści,



nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która
mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

6)

Zasada trwałości nie ma zastosowania w przypadku sytuacji, gdy beneficjent zaprzestał działalności z
1
powodu ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa .

7)

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez beneficjenta, właściwa instytucja będąca stroną
umowy sprawdza, czy w odniesieniu do tego beneficjenta ogłoszona została upadłość. Brak ogłoszenia
upadłości wobec beneficjenta, który zaprzestał prowadzenia działalności, oznacza naruszenie zasady
trwałości.

1

Potwierdzeniem wystąpienia oszukańczego bankructwa jest prawomocny wyrok sądu.

