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Instytucje Zarządzające RPO

Dotyczy: czasowego zawieszenia stosowania niektórych zapisów Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (dotyczy wersji 
wytycznych o sygnaturze MIiR/2014-2020/18(05))

Podstawa prawna: art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 

w 2020 r. (Dz. U. poz. 694).

Szanowni Państwo!

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz potrzebą 

szybkiego reagowania na potrzeby obywateli, także przy wsparciu projektów 

współfinansowanych ze środków europejskich, bazując na podstawie prawnej wyrażonej w 

art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 

Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa w zakresie Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) zdecydowała o czasowym zawieszeniu stosowania niektórych 
zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 
(dalej: Wytyczne).

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Wskazane poniżej wyłączenia stosuje się do realizacji działań opisanych w Wytycznych 

w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

Można je zastosować tylko do projektów, które zakładają bezpośrednie działania na rzecz 

walki z epidemią COVID-19 i jej skutkami lub w których spełnienie warunków opisanych 

w Wytycznych stało się niemożliwe ze względu na epidemię. Wyłączenia stosuje się 

zarówno dla projektów nowo wybieranych do dofinansowania, jak i już realizowanych, 

również na podstawie poprzednich wersji Wytycznych. 

Warunkiem jest wydawanie przez właściwą instytucję zgody na zmiany w realizowanych 

projektach, wynikające z zawieszenia wskazanych poniżej zapisów wytycznych, wszystkim 

beneficjentom, którzy wystąpią z takim wnioskiem. Ponadto, w sytuacji, gdy zawieszane 

zapisy wytycznych miały odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektów, wymagane jest 

przyjęcie przez komitety monitorujące poszczególne programy operacyjne stosownych 

uchwał w sprawie zastosowania odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów 

kryteriów wyboru projektów. 

W okresie od 1 lutego 2020 r. do odwołania stosownym pismem ministra właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego zawieszone zostaje stosowanie następujących części 

Wytycznych zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej:

1. Podrozdział 5.1 pkt 1, podrozdział 6.2 pkt 1, podrozdział 6.3 pkt 3, podrozdział 
6.4 pkt 1

IZ RPO umożliwia obejmowanie wsparciem wszystkich osób, które są bezpośrednio 

dotknięte skutkami wystąpienia COVID-19, w zakresie pomocy w zaspokojeniu 

podstawowych potrzeb życiowych, wsparcia psychologicznego, ochrony zdrowia i życia 

lub innych zidentyfikowanych potrzeb.

2. Podrozdział 4.3

IZ RPO może wyłączyć stosowanie preferencji dotyczących grup docelowych, określonych 

w podrozdziale 4.3 Wytycznych. IZ RPO może określić inne kryteria preferowania grup 

docelowych na podstawie analizy sytuacji epidemiologicznej i społeczno-gospodarczej 

w województwie.

3. Podrozdział 4.6 pkt 1

IZ RPO może zawiesić obowiązek stosowania schematu wyboru projektów wskazany 

w Podrozdziale 4.6  w celu elastycznego dostosowania oferty w zakresie aktywnej 

integracji do zidentyfikowanych potrzeb uczestników projektów.
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4. Podrozdział 5.3, zapisy dotyczące efektywności zatrudnieniowej

IZ RPO może zawiesić obowiązek osiągania efektywności zatrudnieniowej wymaganej 

zapisami Podrozdziału 5.3 w przypadku zdiagnozowanego lub przewidywanego 

pogorszenia się sytuacji na rynku pracy w regionie.

5. Podrozdział 6.1 pkt 3

IZ RPO umożliwia finansowanie usług zdrowotnych bez konieczności wykazywania, że 

usługi nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, tj. wykraczają poza 

gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo nie mogą zostać sfinansowane danej 

osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu. W takim przypadku, 

finansowane usługi muszą być bezpośrednio związane z ochroną życia i zdrowia danej 

osoby w związku z epidemią.

6. Podrozdział 6.2 pkt 2,12 i 13, podrozdział 6.4 pkt 2

IZ RPO może dopuścić realizację projektów, które zakładają utrzymanie świadczenia 

usług społecznych realizowanych dotychczas przez beneficjenta, bez konieczności 

zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób 

objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta 

w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu.

7. Podrozdział 6.2 pkt 14 b)

IZ RPO może dopuścić czasowe zastąpienie środkami projektu dotychczasowego 

finansowania usług ze środków innych niż europejskie.

8. Podrozdział 6.2 pkt 5 i 6

IZ RPO może dopuścić wsparcie personelu placówek opieki instytucjonalnej i osób tam 

przebywających – w zakresie niezbędnym do ochrony zdrowia i życia tych osób, m.in. 

poprzez zakup środków ochrony osobistej, leków, środków higienicznych, wsparcie 

psychologiczne, czasowego angażowania dodatkowego personelu lub wolontariuszy 

w celu uzupełniania braków spowodowanych epidemią. Działania te nie mogą polegać na 

finansowaniu zwykłego funkcjonowania placówek opieki instytucjonalnej ani przyczyniać 

się do rozwoju instytucjonalnych form opieki. czyli tworzenia w nich nowych miejsc.

9. Podrozdział 6.2 pkt 8 zdanie drugie i pkt 9
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Działania określone w podrozdziale 6.2 pkt 8 i 9 mogą być realizowane samoistnie, bez 

konieczności zapewniania kompleksowości projektów lub świadczonych w nich usług 

opiekuńczych lub asystenckich.

10.Podrozdział 6.2 pkt 15

IZ RPO może wyrazić zgodę na finansowanie ze środków EFS w ramach danego projektu 

miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich stworzonych przez danego 

beneficjenta przez okres dłuższy niż 3 lata.

11.Podrozdział 6.2 pkt 16

W przypadku przedłużenia projektów w związku z realizacją usług w okresie epidemii, 

okres przedłużenia nie wydłuża okresu obowiązkowej trwałości miejsc świadczenia usług. 

Trwałość należy zachować w okresie pierwotnie przewidzianym we wniosku 

o dofinansowanie.

12.Podrozdział 6.2 pkt 17

IZ RPO może zwolnić beneficjentów z obowiązku zapewnienia pierwszeństwa w dostępie 

do usług asystenckich i opiekuńczych osobom, których dochód nie przekracza 150% 

właściwego kryterium dochodowego. Kryteria rekrutacji osób do projektu mogą wynikać 

z analizy potrzeb w związku z sytuacją epidemiologiczną na danym obszarze.  

13.Rozdział 7 pkt 2

IZ RPO może umożliwić beneficjentom rozszerzenie zadań OWES poprzez wprowadzenie 

działań polegających na przeciwdziałaniu upadłości PS oraz PES przekształcanych w PS 

i utrzymaniu miejsc pracy zagrożonych w następstwie wystąpienia COVID-19. Jednym 

z tych działań jest umożliwienie w ramach projektów OWES dokonywania zakupów w PES 

i PS, znajdujących się w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, 

obejmujących m.in.:

 zamówienia produkowanych przez PES i PS materiałów ochrony osobistej 

(np. maseczek ochronnych) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby 

zdrowia oraz placówkom całodobowej opieki;

 zamówienia usług cateringowych świadczonych przez PES i PS na potrzeby 

pracowników służby zdrowia;

 zamówienia usług cateringowych świadczonych przez PES i PS oraz 

przekazywanie ich nieodpłatnie osobom w trudnej sytuacji  w związku 
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z wystąpieniem COVID-19 (osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami 

i osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności 

lokalnej);

 zamówienia w PES i PS środków higienicznych (np. dezynfekujących) 

i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia oraz placówkom 

całodobowej opieki.

Szczegółowe informacje odnośnie zakresu oraz wdrażania tej formy działań zostaną 

przekazane w odrębnej korespondencji.

14.Rozdział 7 pkt 9 lit c ppkt iii

Za zgodą IZ RPO istnieje możliwość wydłużenia wypłacania wsparcia pomostowego 

o maksymalnie 6 miesięcy z zachowaniem zasad trwałości, w przypadku gdy, zakończenie 

udzielania tego wsparcia przypada w okresie trwania epidemii COVID-19.

15.Rozdział 7 pkt 11

IZ RPO może umożliwić PS zawieszenie spełnienia warunków dotyczących cech PS, 

o których mowa w rozdziale 7 pkt 11, w następstwie wystąpienia COVID-19. Okres 

trwałości zostaje wydłużony proporcjonalnie o okres zawieszenia. Dodatkowo, 

w przypadku likwidacji PS w następstwie wystąpienia COVID-19, IZ RPO może wyrazić 

zgodę, na wniosek OWES, na niespełnienie warunków trwałości.

16.Rozdział 7 pkt 27 oraz pkt 28

IZ RPO może wyrazić zgodę na zmniejszenie minimalnego wymaganego poziomu 

wskaźników w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie realizowanym przez OWES, 

wynikających z podejmowania działań skierowanych na przeciwdziałanie skutkom 

wystąpienia COVID-19 oraz w sytuacji braku możliwości zrealizowania tychże wskaźników 

na skutek wystąpienia COVID-19.

17.Rozdział 7 pkt 35

IZ RPO może wyrazić zgodę na rozszerzenie katalogu działań koordynacyjnych 

dotyczących ekonomii społecznej i wdrożenie w ramach realizowanych projektów działań 

obejmujących przeciwdziałanie skutkom wystąpienia COVID-19, przy zachowaniu 

demarkacji pomiędzy działaniami OWES i ROPS. Przykładowy zakres takich działań 

został wskazany w piśmie MFiPR z 10 kwietnia br. (znak: DZF-VI.7610.22.2020.ŁM) 

dotyczącym możliwości realizacji projektów w PI 9iv.
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18.Załącznik nr 1

IZ RPO może czasowo wyłączyć obowiązek spełniania wybranych minimalnych wymagań 

dotyczących świadczenia usług społecznych, określonych w załączniku nr 1 do 

Wytycznych, pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernego obniżenia standardu 

świadczonych usług.

19.  Załącznik nr 3 pkt 1 ppkt 6 i 8

W okresie trwania epidemii COVID-19 ważność utrzymują wszystkie statusy PS nadane 

przed 1 lutego 2020 r. W tym okresie nie ma także konieczności weryfikacji spełniania 

cech PS, przez podmioty znajdujące się na liście PS prowadzonej przez MRPiPS.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/
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