
Działania antykryzysowe 
dla 

projektów korzystających 
z Europejskiego Funduszu

Społecznego



To dlatego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało
specjalny pakiet rekomendacji dla instytucji, które odpowiadają 
za inwestowanie unijnych pieniędzy w Polsce.
Jego uzupełnieniem jest  drugi pakiet antykryzysowych rekomendacji.
Uwzględnia on szczególnie trudną sytuację projektów współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdy przypadek, projekt czy konkurs rozpatrywany będzie indywidualnie!
Czyli dana instytucja, która przyznaje lub rozlicza projekty, badać będzie
osobno każdy ze stanów faktycznych. 
Przede wszystkim weźmie przy tym pod uwagę wpływ aktualnych
wydarzeń na opóźnienia czy trudności w realizacji projektu.

Jeśli korzystasz lub planowałeś korzystać z dofinansowania
Europejskiego Funduszu Społecznego – przeczytaj, co może się zmienić.

Obecna sytuacja epidemiologiczna zagraża przede wszystkim 
naszemu zdrowiu. Jeżeli potrwa dłużej, może mieć jednak realny wpływ
na realizację projektów z Funduszy Europejskich.

Rekomendacje resortu funduszy i polityki regionalnej otrzymali m.in.
ministrowie, marszałkowie województw czy wojewódzkie urzędy pracy.

Instytucje są zobowiązane do tego, by w miarę możliwości ograniczyć
negatywny wpływ pandemii w obszarze Funduszy Europejskich.
Co mogą zrobić?

Pamiętaj!

Poniżej znajdziesz najważniejsze spośród rekomendacji.



muszą zostać zaciągnięte przed 11 marca 2020 r.;
trzeba udokumentować brak możliwości odzyskania poniesionych środków 

należy uzasadnić powody odwołania danej formy wsparcia 

konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8;
zawieszenia działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż;
o tzw. kwarantannie, czyli konieczności przebywania uczestnika w miejscu
zamieszkania.

Co z kosztami odwołanych spotkań, szkoleń czy konferencji?
Mogą zostać uznane przez daną instytucję za koszty kwalifikowalne. 
Trzeba jednak spełnić następujące warunki:

(np. udowodnić, że usługodawca odmówił zwrotu zaliczki czy kosztów rezerwacji);

(np. brak zgody uczestników na udział w szkoleniu, brak możliwości 
wjazdu do danego kraju w związku z pandemią itd.).
 
Co z kosztami placówek, które powstały dzięki EFS (np. żłobki)?
Stałe koszty funkcjonowania, które są ponoszone mimo tego, 
że do placówki nie uczęszczają dzieci, mogą być uznane za kwalifikowalne.
 
Co ze stypendiami stażowymi?
Rekomendacje dają możliwość, by dana instytucja uznała oświadczenia 
uczestników za formę, która wystarczająco dokumentuje niezdolność 
do wykonywania zadań.
Mowa np. o oświadczeniach dotyczących:

Oświadczenia takie mogą być na razie składane bez podpisu osobistego 
czy elektronicznego. Gdy zmniejszy się zagrożenie epidemiologiczne, 
będzie można je uzupełnić.
 
Co z działalnością gospodarczą?
Jeżeli dotacja lub pożyczka z EFS została przyznana na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, w obecnej sytuacji można ją czasowo zawiesić. 
Okres takiego zawieszenia nie byłby traktowany jako naruszenie wymogu 
jej trwałości.
 
UWAGA: 
okres zawieszenia działalności gospodarczej w związku z koronawirusem 
nie byłby wliczany do okresu, przez jaki wymagane jest utrzymanie działalności. 
Oznacza to, że w praktyce dana działalność musiałaby potrwać dłużej 
– o okres, na który ją zawieszono.
 
 



umożliwią elastyczne reagowanie na obecną sytuację, 

umożliwią zmianę w zakresie terminu realizacji lub budżetu projektu. 

Co z terminami naborów wniosków?
Instytucja, która odpowiada za dany nabór, może je wydłużyć!
Poinformuje o tym zainteresowanych.
 
Jakie zmiany w umowach dopuszcza się w związku z pandemią?
Dana instytucja może umożliwić takie zmiany w umowie, które:

czyli np. dopuszczą zmianę pewnych form wsparcia na zdalne 
lub pozwolą na poniesienie dodatkowych wydatków, by zapewnić bezpieczeństwo
personelowi;

 
Jeżeli takie zmiany nie są dopuszczalne przez kryteria wyboru projektów, 
uchwałę w trybie obiegowym może podjąć komitet monitorujący dany program.
 
 
 
Ścisła współpraca
Resort zaleca również, by opiekunowie projektów po stronie instytucji ściśle
współpracowały z beneficjentami. To im powinieneś zgłosić potrzeby i trudności,
występujące w Twoim projekcie.

Każdy stan faktyczny zostanie wnikliwie przeanalizowany przez daną instytucję.
Rekomendacje będą miały zastosowanie tylko do tych przypadków, 
gdy opóźnienia czy trudności są skutkiem działania siły wyższej. 
By uzyskać informację, skontaktuj się z opiekunem Twojego projektu.

Uwaga!

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
działa zdalnie. Konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania
zadane mailowo lub telefonicznie. 
Więcej informacji znajdziesz na stronie pife.gov.pl

http://www.pife.gov.pl/

