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Szkolenie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  

2014-2020 

 

 

Zamykanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce 

(trwałość projektu, egzekucja należytego wykonania i kar umownych w okresie trwałości, 

rozliczanie końcowe). 

 

1. Główne zobowiązania beneficjenta związane z zakończeniem realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020 

a. Zapisy umów o dofinansowanie; 

b. Obowiązek realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami 

prawa i procedurami oraz wytycznymi; 

c. Obowiązek ujawniania wszystkich dochodów powstałych w związku z realizacją projektu; 

d. Obowiązek i terminy utrzymania trwałości projektu; 

e. Obowiązek archiwizacji dokumentów; 

f. Złożenie wniosku o płatność końcową; 

g. Typowe błędy w toku procesu rozliczeń końcowych; 

h. Ustalanie finalnej wysokości kosztów kwalifikowalnych i wysokości należnego 

dofinansowania. 

2. Kontrola na zakończenie projektu 

a. Zasady przeprowadzania kontroli na zakończenie projektu, podstawy prawne; 

b. Metodyka doboru obszarów do kontroli na zakończenie projektu; 

c. Kontrola dokumentów – zakres; 

d. Kontrola na miejscu – zakres. 

3. Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013 

a. Definicja trwałości projektu; 

b. Okoliczności powodujące naruszenie trwałości projektu; 

c. Weryfikacja podwójnego finansowania projektu (w tym związanego z odzyskaniem 

podatku VAT); 

d. Kontrola sposobu prowadzenia działań promocyjnych; 

e. Kontrola sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu. 

4. Trwałość instytucjonalna 

a. Zmiany w formie prawnej/strukturze własności Beneficjenta; 

b. Zmiana lokalizacji projektu; 

c. Przeniesienie działalności produkcyjnej; 

d. Upadłość firmy. 

5. Trwałość finansowa projektu 

a. Kwalifikowalność podatku VAT; 

b. Projekty generujące dochód po ukończeniu; 

c. Zmiana w polityce taryfowej projektu; 

d. Metoda luki w finansowaniu; 
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e. Zryczałtowana, procentowa stawka dochodów; 

f. Monitorowanie dochodu generowanego wyłącznie podczas wdrażania projektu; 

g. Trwałość finansowa projektów objętych pomocą publiczną. 

6. Obszary szczególnie narażone na ryzyko 

a. Zmiana lokalizacji projektu; 

b. Zmiana wysokości wskaźników realizacji projektu (produktów i rezultatów); 

c. Zmiany sposobu użytkowania części powierzchni w ramach infrastruktury objętej 

wsparciem; 

d. Zmiany podmiotów zarządzających produktami projektu; 

e. Obowiązek w zakresie odtworzenia i lub wymiany dofinansowanej infrastruktury; 

f. Kwestie dodatkowych i nieplanowanych dochodów; 

g. Naruszenie zakazu podwójnego finansowania; 

h. Zmiana zasad rozliczania podatku VAT; 

i. Kwestia siły wyższej i wyjątkowych okoliczności; 

j. Zmiana warunków udzielenia pomocy publicznej. 

7. Egzekucja należytego wykonania i kar umownych w okresie realizacji i trwałości projektu 

a.  Regulacje ogólne umów o roboty budowlane; 

b. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – wysokość w zależności od formy 

wykonawcy; 

c. Formy zabezpieczenia;  

d. Dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia; 

e. Zwrot zabezpieczenia; 

f. Kary umowne – sposoby taryfikacji kar i ich egzekwowanie; 

g. Rozwiązanie umowy; 

h. Dochodzenie roszczeń. 

8. Rękojmia za wady wykonanego obiektu 

a. Pojęcie wady fizycznej oraz wady prawnej; 

b. Katalog uprawnień przysługujących inwestorowi;  

c. Wydłużenie terminu odpowiedzialności za wady wykonanego obiektu;  

d. Terminy przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wykonanego obiektu. 

9. Gwarancja jakości 

a. Oświadczenie gwarancyjne;  

b. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji;  

c. Możliwość zawieszenia biegu terminu do wykonania uprawnień na mocy rękojmi, w 

sytuacji wykorzystywania uprawnień z gwarancji;  

d. Termin na wykonanie przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych. 

10. Kary umowne a wysokość dofinansowania (w okresie realizacji i trwałości projektu). 

 
 


