Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania
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

Zatwierdzam

Grzegorz Puda

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
(zatwierdzono elektronicznie)

Warszawa, 27 kwietnia 2022

Podstawa i rodzaj zawieszenia
Na podstawie:
 art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem
epidemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 986)
 art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.
z 2020 r. poz. 818, z póżn. zm.)
zawiesza się częściowo stosowanie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju
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 z dnia 8 lipca
2019 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/18(05)]. Wyłączenia stosuje się zarówno dla
projektów nowo wybieranych do dofinansowania, jak i już realizowanych, również na
podstawie poprzednich wersji Wytycznych.
Uzasadnienie zawieszenia
Częściowe zawieszenie wytycznych ma na celu dostosowanie interwencji
podejmowanej przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
włączenia społecznego do warunków wynikających z trwającego stanu epidemii COVID19 oraz do kryzysu uchodźczego i napływu osób z Ukrainy do Polski, które opuszczają
swój kraj z powodu agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W tej sytuacji
spełnienie przez beneficjentów niektórych wymogów wynikających z wytycznych nie jest
możliwe bądź stanowi utrudnienie dla realizacji niektórych form wsparcia.
Zakres zawieszenia
I.

Postanowienia Wytycznych zawieszone od 1 lutego 2020 r. (pismem DZFVI.7510.5.2020.IS z dnia 22 kwietnia 2020 r.):
Zapisy ogólne
1. Podrozdział 4.3

PI 9i
 Podrozdział 4.6 pkt 1
 Podrozdział 5.1 pkt 1
 Podrozdział 5.3 w zakresie zapisów dotyczących obowiązku pomiaru
efektywności zatrudnieniowej
PI 9iv
 Podrozdział 6.1 pkt 3
 Podrozdział 6.2 pkt 1,2,5 i 6
 Podrozdział 6.2 pkt 8 w zakresie zapisu dotyczącego realizacji kompleksowych
projektów (zdanie drugie)
 Podrozdział 6.2 pkt 9,12,13,14 lit. b),15,16 i 17
 Podrozdział 6.3 pkt 3
 Podrozdział 6.4 pkt 1 i 2
PI 9v
 Rozdział 7 pkt 2 w zakresie zamkniętego katalogu usług wsparcia ekonomii
społecznej
 Rozdział 7 pkt 9 lit c ppkt iii w zakresie maksymalnej długości wsparcia
pomostowego
 Rozdział 7 pkt 11 w zakresie trwałości statusu PS
 Rozdział 7 pkt 27 i 28 w zakresie wskaźników efektywnościowych OWES
 Rozdział 7 pkt 35 w zakresie zamkniętego katalogu działań koordynacyjnych

Załączniki
 załącznik 1 Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych
w społeczności lokalnej
 załącznik nr 3 pkt 1 ppkt 6 i 8
II. Postanowienia Wytycznych zawieszone od 24 lutego 2022 r.:
Zapisy ogólne
1. Rozdział 3 pkt 28 lit b. ppkt od i do xi - w zakresie zamkniętego katalogu osób,
które mają być zatrudniane w przedsiębiorstwie społecznym
PI 9i
 Podrozdział 4.2 pkt 3
 Podrozdział 5.1 7

PI 9iv
 Podrozdział 6.1 pkt 2 w zakresie zapisu dotyczącego definicji grup docelowych
(zdanie drugie)
 Podrozdział 6.1 pkt 6 (dot. minimalnych wymagań określonych w załączniku nr 1)
 Podrozdział 6.1 pkt 7
 Podrozdział 6.2 pkt 18 w zakresie zapisów dotyczących oceny sytuacji
materialnej (zdanie trzecie i czwarte)
 Podrozdział 6.3 pkt 2 i 6
Termin zawieszenia
Stosowanie wytycznych określonych w punkcie I niniejszego komunikatu zawieszone
jest od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. Stosowanie wytycznych, wskazanych
w punkcie II zawiesza się od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
Zastrzeżenie
Zmiana zakresu oraz terminu zawieszenia może nastąpić w każdym czasie w drodze
wydania kolejnej informacji o zawieszeniu zastępującej niniejszą informację.

