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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. poz. 694 ze zm.) zawiesza się częściowo stosowanie
Wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
z dnia 21 grudnia 2020 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(5)].
Uzasadnienie zawieszenia
Częściowe zawieszenie wytycznych ma na celu:
1) umożliwienie uznania za dopuszczalny procentowego poziomu wartości wydatków na
zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 PLN netto
w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu
w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS wykraczającego ponad
poziom określany przez IZ PO w PO lub w SZOOP;
2) umożliwienie uznania kwalifikowalności wydatków związanych z zaangażowaniem
zawodowym personelu projektu w projekcie lub projektach, mimo że łączne
zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania,
w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz
działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych
podmiotów, przekracza 276 godzin miesięcznie;
3) umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów zaangażowania pracownika
beneficjenta pełniącego rolę personelu projektu, do realizacji zadań w ramach projektu
także na podstawie stosunku cywilnoprawnego;
4) umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów wyposażenia stanowiska pracy
personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy niezależnie od
wymiaru czasu pracy;
5) umożliwienie uznania kwalifikowalności kosztów pośrednich projektów EFRR/FS,

mimo że możliwość ta nie wynika z wytycznych, SZOOP, regulaminu konkursu,
dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym lub umowy
o dofinansowanie projektu.
Zakres zawieszenia
Zawiesza się stosowanie następujących postanowień:
- sekcja 6.12.1 pkt 6,
- podrozdział 6.15 pkt 8 lit. b,
- sekcja 6.15.1 pkt 1,
- sekcja 6.15.1 pkt 6,
- podrozdział 7.5 pkt 2.
Termin zawieszenia
Stosowanie wytycznych w powyższym zakresie zawiesza się od dnia 1 stycznia 2021 r.
do dnia 31 grudnia 2021 r.
Zastrzeżenie
Zmiana zakresu oraz terminu zawieszenia może nastąpić w każdym czasie w drodze
wydania kolejnej informacji o zawieszeniu zastępującej niniejszą informację.

