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według rozdzielnika 

Dotyczy: zawieszenia stosowania części wytycznych w zakresie zagadnień związanych 

z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i 

projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z 10 stycznia 2019 r. (dalej: Wytyczne)

Szanowni Państwo,

mając na uwadze zgłaszane przez instytucje systemu wdrażania funduszy UE pytania 

związane z opublikowaną 4 maja 2020r. informacją o częściowym zawieszeniu stosowania 

Wytycznych, informuję, że:

Co do zasady, zawieszenie lub częściowe zawieszenie wytycznych, o którym mowa w art. 

3 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w Polsce w 

2020 r. (tzw. specustawy), odnosi się do wszystkich projektów i wnioskodawców, wobec 

których przedmiotowe wytyczne znajdowały do momentu zawieszenia zastosowanie, nie 

tylko do projektów mających na celu przeciwdziałanie skutkom wystąpienia COVID-19.

Głównym celem Wytycznych było i jest wprowadzenie, w ramach całej UP, jednolitej 

metodologii badania dochodowości projektów oraz przeprowadzania analiz ekonomiczno-

finansowych. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, Wytyczne są skierowanie do 

instytucji zarządzających (IZ), a nie bezpośrednio do wnioskodawców. Zawieszenie 

stosowanie części Wytycznych oznacza możliwość odstąpienia od wspólnej metodologii, 
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nie oznacza natomiast zwolnienia IZ ze stosowania właściwych przepisów rozporządzeń 

unijnych, w odniesieniu do których wytyczne zostały przygotowane.

Pomimo zawieszenia stosowania części Wytycznych, instytucje zarządzające nadal mają 

możliwość utrzymania wymogów wynikających z wytycznych wobec wnioskodawców. 

Decyzja w przedmiocie tego, jakie to mają być wymogi i w odniesieniu do jakich projektów 

należy je zastosować, należy do instytucji zarządzającej, która przy podejmowaniu decyzji 

powinna kierować się przede wszystkim następującymi zasadami:

• dbałością o to, aby projekty zapobiegające skutkom COVID-19 były zatwierdzane 

i wdrażane możliwie szybko, bez nadmiernych obciążeń formalnych;

• dbałością o przestrzeganie zasady równego traktowania wnioskodawców oraz 

zasad horyzontalnych w zakresie wyboru projektów;

• zgodnością działań z obowiązującymi przepisami prawa UE oraz krajowego.

W tym miejscu warto nadmienić, że przepisy rozporządzenia UE nr 1303/2013 dot. 

dochodowości projektów (art. 61) oraz informacji, jakie mają się znaleźć we wniosku do 

KE o zatwierdzenie dużego projektu (art. 101) nadal obowiązują. Wytyczne są 

dokumentem, który określa jedynie wskazania w przedmiocie zasad uwzględniania 

dochodowości projektu i przygotowywania analiz dla projektów, w tym dużych projektów.  

Zawieszenie stosowania Wytycznych nie wyłącza obowiązków wynikających z 

powyższego rozporządzenia.

Dodatkowo, odnosząc się do wątpliwości w zakresie podejścia do procedury wyboru 

projektów w związku z zawieszeniem stosowania części Wytycznych, informuję, że:

1. w przypadku toczących się postępowań, w których wymogi stawiane 

wnioskodawcom odnoszą się do zawieszonych części Wytycznych, nie następuje 

automatyczne zniesienie ww. wymogów. Oznacza to, że w ramach danego 

postępowania obowiązują zasady Wytycznych w takim zakresie, w jakim 

obowiązywały w momencie rozpoczęcia postępowania;

2. w przypadku postępowań, które mają się rozpocząć, instytucje zarządzające mają 

dowolność w zakresie formułowania regulaminów konkursów oraz zasad wyboru 

projektów w trybie pozakonkursowym i mogą w nich zawrzeć wymogi odwołujące 

się do zawieszonych części Wytycznych, o ile uznają to za celowe.  

Niniejsza informacja doprecyzowująca zawieszenie Wytycznych zostanie opublikowana na 

stronie internetowej resortu, niemniej jednak zwracam się  z uprzejmą prośbą o 
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przekazanie powyższych informacji instytucjom systemu wdrażania właściwym dla 

zarządzanych przez Państwa krajowych programów operacyjnych. W odniesieniu do 

regionalnych programów operacyjnych, analogiczną prośbę kieruję do Departamentu 

Regionalnych Programów Operacyjnych, jako instytucji koordynującej RPO.

W przypadku pytań lub wątpliwości dot. indywidualnych przypadków zastosowania 

powyższych wyjaśnień w zarządzanych przez Państwa programach operacyjnych, proszę 

o bezpośredni kontakt z Departamentem PPP MFiPR – dane kontaktowe w nagłówku 

pisma. 

Z poważaniem

Lilianna Bogusz
Dyrektor Departamentu

/podpisano elektronicznie/

Rozdzielnik do pisma nr DPA-III.754.1.2020.KM:

1. Pani Małgorzata Szczepańska - Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia 

Innowacji i Rozwoju

2. Pan Radosław Antoszek - Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania 

Funduszy Unii Europejskiej

3. Pan Rafał Baliński - Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej

4. Pan Robert Dzierzgwa - Dyrektor Departamentu Strategii 

5. Pan Piotr Krasuski - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

6. Pan Jarosław Orliński - Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych 

7. Pan Rafał Sukiennik - Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego

8. Pan Piotr Zygadło- Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych

Do wiadomości

1. Pani Dorota Chlebosz - Dyrektor Departamentu Prawnego
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