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Dotyczy: tzw. „mechanizmu zakupów interwencyjnych” wdrażanego w projektach 
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w ramach priorytetu 
inwestycyjnego (PI) 9v w RPO

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na trafiające do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) 

sygnały o trudnej sytuacji podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw 

społecznych (PS), która jest skutkiem wystąpienia COVID-19 i wynikających z tego 

przestojów czy trudności w prowadzeniu działalności, w kwietniu br, MFiPR 

rekomendowało uruchomienie tzw. „mechanizmu zakupów interwencyjnych”. 

Zaproponowany przez MFiPR instrument zakłada wsparcie PES i PS poprzez 

przeprowadzanie przez OWES zakupów od tych podmiotów produktów lub usług 

związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. Informacje o możliwości 

i zasadach stosowania tego narzędzia przekazane zostały do Państwa pismem z 19 

kwietnia br. ( znak: DZF-VI.7610.28. 2020.ŁM). Opisane działania realizują dwa cele. Po 

pierwsze, umożliwiają OWES dokonywanie zakupów służących przeciwdziałaniu skutkom 

COVID-19. Po drugie, poprzez wskazanie dokonywania tych zakupów w PES, w tym PS, 

umożliwiają wspieranie tych podmiotów poprzez zapewnienie dodatkowych zleceń.

Pragnę przypomnieć, iż finansowanie tych działań powinno zostać zapewnione 

w pierwszej kolejności z oszczędności wynikających m.in. z braku realizacji innych działań 
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w bieżącym okresie np. tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej. Zgodnie z 

komunikatem o czasowym zawieszeniu 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 (znak: DZF-VI.7510.5.2020.IS), 
możliwe jest także znaczące obniżenie wskaźników w już realizowanych projektach, w 

celu zapewnienia środków na omawiane działania. MFiPR zapewnia więc szeroki 

wachlarz możliwości finansowania mechanizmu zakupów interwencyjnych.

Z przedstawionych przez IZ RPO danych wynika, iż w skali kraju, na wdrażanie 

mechanizmu zakupów interwencyjnych alokowano 17,9 mln zł, z czego wydatkowano 

7,3 mln zł. Rozkład tej sumy pomiędzy regiony jest jednak nierównomierny. Jedynie 

4 województwa (dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i śląskie) zdecydowały 

się na przeznaczenie kwot przekraczających 1 milion zł. Natomiast 3 regiony (małopolskie, 

podkarpackie i pomorskie) nie zdecydowały się na wdrożenie mechanizmu na swoim 

terenie. Zestawiając te dane ze stanem wdrażania RPO, należy wysnuć wniosek, 

iż w ramach realizowanych projektów powinny znajdować się środki, możliwe do 

przeznaczenia na ten nadzwyczajny mechanizm wsparcia. Ogólna alokacja na PI 9v 

to prawie 1,2 mld zł. Kontraktacja dla PI 9v wynosi 93%, natomiast płatności to 53%. 

Te dane pokazują, iż w ramach zakontraktowanych projektów OWES powinno być 

możliwe wydzielenie środków na wdrażanie mechanizmu zakupów interwencyjnych.

Komunikat o czasowym zawieszeniu 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 (znak: DZF-VI.7510.5.2020.IS), będący podstawą 

wdrażania mechanizmu zakupów interwencyjnych obowiązuje nadal do odwołania. 

Możliwe więc jest dalsze stosowanie tego mechanizmu.

Biorąc pod uwagę powyższe, chciałam jeszcze raz zaapelować do Państwa o podjęcie 

działań zmierzających do wykorzystania możliwości jakie daje mechanizm zakupów 

interwencyjnych w już realizowanych projektach OWES. System wsparcia ekonomii 

społecznej finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pełni od lat kluczową rolę 

w rozwoju tego sektora i powinien wspierać podmioty ekonomii społecznej także w tym 

trudnym czasie. Dotychczasowe działania podejmowane od marca pokazują, iż fundusze 
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europejskie są dobrym narzędziem nadzwyczajnego wsparcia, a mechanizm zakupów 

interwencyjnych jest tego dobrym przykładem.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Załączniki

1. Pismo z dnia 19 kwietnia br. (znak: DZF-VI.7610.28.2020.ŁM)

Do wiadomości

1. Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej
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