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Instytucje Zarządzające RPO

Dotyczy: Informacji o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji

Szanowni Państwo!
W związku z potrzebą dostosowania zasad wdrażania interwencji Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) w obszarze edukacji do warunków wynikających ze stanu
epidemii COVID-19, Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa w zakresie EFS
zdecydowała o czasowym zawieszeniu stosowania niektórych zapisów wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (dalej: wytyczne). W załączeniu
przekazuję Państwu informację w tej sprawie, w której określono zakres i termin
stosowania zawieszenia wytycznych.
Należy podkreślić, że częściowe zawieszenie stosowania wytycznych stosuje się do
projektów, które zakładają 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. 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.
Ponadto, poniżej przekazuję dodatkowe wyjaśnienia dotyczące intencji zawieszenia
poszczególnych zapisów:
 podrozdział 2.2 pkt 13
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. 22 273 70 10, fax 22 273 70 11, www.gov.pl/web/fundusze-regiony,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Pismo spełnia zasady dostępności.

IZ RPO może odstąpić od stosowania preferencji dla wsparcia miast średnich oraz miast
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
 podrozdział 3.2 pkt 4, podrozdział 3.3 pkt 3, podrozdział 3.4 pkt 2, podrozdział 3.4
pkt 7
IZ RPO może odstąpić od stosowania preferencji dotyczących grup docelowych,
określonych we wskazanych punktach. IZ RPO może określić inne kryteria preferowania
grup docelowych, z uwzględnieniem wpływu sytuacji epidemiologicznej na sytuację szkół
i placówek systemu oświaty, nauczycieli oraz uczniów.
 podrozdział 3.2 pkt 10, podrozdział 3.3 pkt 11, podrozdział 3.4 pkt 23, podrozdział
3.5 pkt 11 lit. e, podrozdział 6.1 pkt 10
IZ RPO może odstąpić od wskazanego w wytycznych sposobu weryfikacji dodatkowości
wsparcia działań finansowanych ze środków EFS wobec działań prowadzonych przez
OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty, o ile zagwarantuje, że te same kategorie
wydatków nie będą finansowane z różnych źródeł, w tym EFS i subwencji oświatowej.
 podrozdział 3.3 pkt 5, podrozdział 3.4 pkt 5, podrozdział 3.5 pkt 4, podrozdział 6.1
pkt 5
Działania określone we wskazanych punktach mogą być realizowane samoistnie, bez
konieczności zapewniania kompleksowości form wsparcia zaplanowanych w ramach
projektów.
 podrozdział 3.3 pkt 6, podrozdział 3.4 pkt 4, podrozdział 3.5 pkt 7 lit. d, podrozdział
6.1 pkt 22 lit. c
W związku z koniecznością pilnej reakcji na skutki epidemii COVID-19, IZ RPO może
odstąpić od formalnego wymogu wskazywania w diagnozie wniosków
z przeprowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego
wyposażenia.
 podrozdział 3.3 pkt 7 lit. e, podrozdział 3.4 pkt 14, podrozdział 3.5 pkt 8 lit. c,
podrozdział 6.1 pkt 22 lit. e
IZ RPO może zrezygnować z określenia w SzOOP na poziomie projektu limitu wydatków
kwalifikowalnych poniesionych na zakup środków trwałych oraz cross-financing, pod
warunkiem zachowania zgodności z zapisami programu operacyjnego i rozporządzenia
ogólnego. Nie oznacza to zawieszenia stosowania zapisów zawartych w podrozdziale
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6.12.1 pkt 6 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
 podrozdział 3.4 pkt 8 lit. d
IZ RPO może zwiększyć wskazane w wytycznych limity środków EFS możliwych do
wykorzystania przez szkołę na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK.
 podrozdział 3.4 pkt 9 i 10
IZ RPO może czasowo zawiesić obowiązek osiągnięcia przez szkoły funkcjonalności
określonych w zapisach wytycznych.
 podrozdział 5.1 pkt 7
Szkolenia językowe mogą odbywać się również w formie zdalnej, przy zapewnieniu
odpowiedniej jakości realizowanych zajęć. W tym celu powinny zostać zastosowane
warunki oraz rozwiązania techniczne i organizacyjne, które zostały przekazane do IZ RPO
w piśmie z dnia 20 kwietnia br. (znak: DZF-IV.7610.33.2020.BWK). Wprowadzenie zmiany
realizacji formy szkoleń językowych rozliczanych stawkami jednostkowymi ze stacjonarnej
na zdalną nie wymaga zgody IP/IZ. Beneficjent powinien tylko poinformować IP/IZ
o rozpoczęciu realizacji form zdalnej usługi szkoleniowej.
 podrozdział 6.1 pkt 22 wprowadzenie do wyliczenia i pkt 22 lit. a
W związku z koniecznością pilnego wsparcia szkół i placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie ich wyposażenia w sprzęt niezbędny do
prowadzenia edukacji w formie zdalnej, IZ RPO może odstąpić od warunku finansowania
ze środków EFS wyłącznie wyposażania pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów
szkolnictwa branżowego. Do zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia edukacji
w formie zdalnej nie będzie miał zastosowania warunek zachowania zgodności
z podstawą programową kształcenia w zawodach dla szkolnictwa branżowego
i szkolnictwa artystycznego dla danego zawodu.
 podrozdział 6.1 pkt 22 lit. c
IZ RPO może odstąpić od obowiązku uzyskiwania rekomendacji instytucji z otoczenia
społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe w przypadku wyposażania w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji
w formie zdalnej.
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 podrozdział 6.1 pkt 22 lit. d
IZ RPO może czasowo zrezygnować ze stosowania warunku określonego we wskazanym
punkcie w przypadku projektów ukierunkowanych na wyposażenie w sprzęt niezbędny do
prowadzenia edukacji w formie zdalnej.

Małgorzata Jarosińska-JedynakZ
wyrazami szacunku

/podpisano elektronicznie/

Załącznik:
Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
edukacji na lata 2014-2020
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