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Trwałość Projektu 
 
 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 

lipca 2006 r. uchylającym Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, trwałość projektów 

współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych musi być zachowana przez okres 

pięciu lat od finansowego zakończenia projektu. W przypadku projektów realizowanych w 

celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP, okres, o którym mowa, 

wynosi trzy lata od daty finansowego zakończenia projektu.  

Projekt przez cały okres trwałości nie może zostać poddany zasadniczym modyfikacjom: 

a) mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji, lub powodującym 

uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny, 

b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo  

z zaprzestania działalności produkcyjnej. 

Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie co najmniej jednego z warunków 

wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b., a ponadto 

pomiędzy tymi warunkami musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy (tzn. lit. b to 

przyczyna, a lit. a skutek)
1
.  

Poprzez datę finansowego zakończenia projektu należy rozumieć termin realizacji 

projektu, określony w umowie o dofinansowanie projektu. 

Należy zaznaczyć, że wymóg utrzymania inwestycji nie oznacza zakazu wymiany 

poszczególnych aktywów nabytych w ramach projektu objętego pomocą publiczną. Aktywa 

te mogą być wymienione w okresie wymaganej trwałości projektu, jeśli ze względu na postęp 

technologiczny stały się przestarzałe, chociaż mogą być jeszcze w pełni sprawne technicznie 

(np. sprzęt komputerowy). W takim przypadku zbyte urządzenia lub maszyny muszą być 

zastąpione maszynami lub urządzeniami nowszymi technicznie, aby utrzymać cel inwestycji.  

Ponadto, należy pamiętać, iż zbycie środka trwałego może nastąpić tylko po zakończeniu 

odpisów amortyzacyjnych.  

Taki obowiązek może być uciążliwy dla tych, którzy kupili środek trwały 

o przyspieszonej amortyzacji. Składniki aktywów, których nabycie nie stanowiło wydatku 
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kwalifikowanego, mogą być zbywane w wymaganym okresie trwałości inwestycji, pod 

warunkiem, że utrzymany będzie cel inwestycji. 

Powyższe przepisy dotyczą projektów infrastrukturalnych oraz projektów, w których 

dokonywany jest zakup sprzętu lub wyposażenia. Wydatki poniesione na rzecz projektu, który 

zostanie poddany znaczącym modyfikacjom, będą objęte procedurą odzyskiwania zgodnie  

z art. 98–102 Rozporządzenia Rady nr (WE) 1083/2006. 

Jeżeli po zakończeniu realizacji Projektu jego własność zostanie przekazana na rzecz innej 

niż Beneficjent instytucji/firmy/organizacji należy przedstawić uzasadnienie oraz opisać czy 

w wyniku zmiany właściciela zostanie naruszona trwałość projektu zgodnie z art. 57 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 

Spełnienie obowiązku trwałości projektu podlega monitoringowi. Przyznane i wypłacone 

dofinansowanie pozostanie u beneficjenta tylko w przypadku, kiedy trwałość projektu 

zostanie zachowana.  

 

 

 


