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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 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 późn. zm.)
zawiesza się częściowo stosowanie wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 7 kwietnia
2021 r. [sygnatura: MFIPR/2014-2020/23(06)]. 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 wynika z konieczności dalszego działania na rzecz
walki z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i jej
skutkami, a także dopuszczenia do realizacji nowych projektów lub zmian w dotychczas
realizowanych projektach, zakładających łagodzenie kryzysu uchodźczego związanego
z napływem do Polski osób z Ukrainy, które opuszczają swój kraj z powodu konfliktu
zbrojnego. Projekty takie, ze względu na swój powszechny i doraźny charakter, a także
pilną potrzebę uruchomienia nie muszą podlegać niektórym obostrzeniom i warunkom
wskazanym w wytycznych zgodnie z zakresem zawieszenia opisanym poniżej.
Zakres zawieszenia
I. Postanowienia Wytycznych zawieszone od 19 kwietnia 2021 r.:


podrozdział 3.5, sekcja 3.5.2, pkt 4);



podrozdział 4.2, pkt 5) lit. d) w części dotyczącej okresu wypłacania wsparcia
pomostowego - zawiesza się część zapisu, mówiącą o okresie wypłacania
wsparcia pomostowego, tj. że wsparcie pomostowe może być wypłacane
przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej,



podrozdział 4.5, pkt 3);



podrozdział 5.2, pkt 11);



podrozdział 5.2, pkt 14).

II. Postanowienia Wytycznych zawieszone od 24 lutego 2022 r.:


podrozdział 3.1, punkt 2), podpunkt c) – zawiesza się część zapisu, mówiącą
o tym, że kryterium efektywności zatrudnieniowej stosowane jest również
w projektach z PI 8iv, w których zaplanowano wsparcie z zakresu aktywizacji
zawodowej;



podrozdział 3.3, pkt 2);



podrozdział 5.2 pkt 1);



podrozdział 5.2 pkt 21).

Termin zawieszenia
Stosowanie wytycznych dla działań na rzecz walki z epidemią choroby zakaźnej
COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i jej skutkami zawiesza się od 19 kwietnia
2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Stosowanie wytycznych dla działań zakładających
łagodzenie kryzysu uchodźczego związanego z napływem do Polski osób z Ukrainy,
które opuszczają swój kraj z powodu konfliktu zbrojnego, 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.

