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Pytanie 1: Co oznacza trwałość projektu?   

Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w przypadku wsparcia na tworzenie nowych 

miejsc w placówkach wsparcia dziennego wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania trwałości 

miejsc po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji 

projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług 

pomocy w opiece i wychowaniu dziecka po zakończeniu realizacji projektu. Zapisy te należy rozumieć 

jako gotowość podmiotu do świadczenia usługi. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu  

na usługę, beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi o zakresie i charakterze zbliżonym  

do usługi świadczonej w ramach projektu. Natomiast w przypadku wsparcia udzielonego istniejącej 

placówce wsparcia dziennego na rozszerzenie oferty wsparcia wymóg trwałości miejsc nie 

obowiązuje.  

Ponadto zgodnie z zapisami Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem  

w ramach RPO WM na lata 2014-2020, podrozdział 5.3 Beneficjenci zobowiązani są także  

do zachowania trwałości projektu w odniesieniu do współfinansowanej w ramach projektu 

infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych, tj.  w przypadku zakupu środków trwałych, a także  

w zakresie objętym cross-financingiem. Trwałość ta musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat  

w przypadku MŚP od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.  

  

 

Pytanie 2: Czy istniejąca placówka wsparcia dziennego, jeśli funkcjonuje na podstawie umowy  

z gminą, gdzie umowa wygasa z końcem bieżącego roku, może złożyć projekt o dofinansowanie  

na utworzenie nowej placówki z okresem rozpoczęcia realizacji projektu po okresie wygaśnięcia 

umowy z gminą? Czy nie wystąpi ryzyko zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług wsparcia 

rodziny w formie placówek wsparcia dziennego przez danego beneficjenta lub zastąpienia środkami 

projektu dotychczasowego finansowania przez danego beneficjenta usług wsparcia rodziny w formie 

placówek wsparcia dziennego? 

 

Odpowiedź: W opisanej sytuacji, jeśli realizacja projektu rozpocznie się po wygaśnięciu umowy  

z gminą na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego nie zachodzi zmniejszenie dotychczasowego 

finansowania bądź zastąpienie środkami projektu usług wsparcia rodziny w formie placówek wsparcia 

dziennego przez danego beneficjenta.  


