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Pytanie: 

Co oznacza utrzymanie trwałości przez dwa lata od zakończenia projektu? Rozumiem, że jest 

to instytucjonalna gotowość do przyjęcia minimum takiej samej ilości dzieci jak w projekcie. 

Czy ma to również zastosowanie do całego zakresu projektu? Np. planujemy w okresie 

realizacji zatrudnić na pełen etat nauczyciela językowego, który przez cały pobyt w 

przedszkolu porozumiewałby się z dziećmi tylko w języku obcym. Czy po zakończeniu 

projektu dalej musimy go zatrudniać w tym samym wymiarze i za to samo wynagrodzenie? 

 

Odpowiedź: 

trwałość projektu to utrzymanie efektów rzeczowych projektów, na których realizację zostało 

udzielone dofinansowanie z Funduszy Europejskich. 

 

Zgodnie z regulaminem konkursu przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu w 

ramach 2 i 3 typu projektu Wnioskodawca nie uzupełnia punktu 4. 2 . Niemniej jednak w 

przypadku łączenia typów projektów Wnioskodawca ma obowiązek wypełnienia punktu 4.2 

Trwałość projektu w odniesieniu do 1 typu projektu.  

Co więcej, uwzględniając specyfikę 1 typu projektu Wnioskodawca ma obowiązek wpisania 

wskaźnika rezultatu długoterminowego, tj. „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, 

które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowaniu ze środków EFS” – wskaźnik 

mierzy liczbę miejsc wychowania przedszkolnego utworzonych w ramach projektu 

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, które funkcjonują co najmniej 

pełne 2 lata po zakończeniu finansowania działań. Podana liczba miejsc odpowiada liczbie 

zadeklarowanych miejsc w arkuszu organizacyjnym placówki.  

Trwałość funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych utworzonych dzięki EFS w 

przedszkolach należy rozumieć, jako instytucjonalną gotowość placówki do świadczenia 

usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania 

przedszkolnego.  

Ww. wskaźnik długoterminowy nie będzie mógł być wybrany z listy rozwijanej dostępnej w 

systemie informatycznym, ale będzie wymagał od Wnioskodawcy samodzielnego wpisania. 

W przypadku realizacji 1 typu projektu na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie 

projektu Wnioskodawca zobowiązany jest uzupełnić punkt 4.2 Trwałość rezultatów projektu 

zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 

lata 2014 – 2020.  

Uwzględniając w treści wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki narzucone przez 

Instytucję Zarządzającą, Beneficjent zobowiązuje się tym samym do realizacji projektu w 

sposób, który zapewni osiągnięcie i utrzymanie tych wskaźników w trakcie realizacji oraz w 

okresie trwałości rezultatów projektu, a co za tym idzie – celów projektu. Okres trwałości 

rezultatów projektu każdorazowo został zdefiniowany w ramach wskaźnika, który należy 

utrzymać. 

W treści wniosku o dofinansowanie projektu należy opisać, w jaki sposób utrzymana zostanie 

trwałość rezultatów projektu. Kwestia ta podlega ocenie, co oznacza, że im bardziej 

przemyślany sposób zapewnienia warunków niezbędnych do utrzymania rezultatu, tym 

wyższa liczba punktów przyznana w trakcie oceny merytorycznej.  

Zgodność zakresu i terminu faktycznego utrzymania trwałości rezultatów z zakresem i 

terminem deklarowanym we wniosku o dofinansowanie projektu, może podlegać kontroli. 

Projekt można uznać za ostatecznie rozliczony dopiero po upływie okresu trwałości 

rezultatów projektu oraz trwałości projektu. 

Należy też pamiętać, że niezależnie od konieczności zapewnienia trwałości rezultatów 

projektu, projekt nie może naruszać zasady trwałości określonej w podrozdz. 5.3 Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 

2020. 

 


