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Instytucje Pośredniczące osi I PO WER

Dotyczy: interpretacji kryterium wyboru projektów dotyczącego grupy docelowej w 
projektach w ramach działania 1.2 PO WER

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma z 18 września br. znak: DZF-V.7620.29.2020.AN zawierającego 

informację o możliwości zakontraktowania wolnej alokacji w ramach działania 1.2 PO 

WER na nabory w 2020 r. lub pierwszej połowie 2021 r. wyłącznie na projekty 

ukierunkowane  na przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 

i wiadomości od wojewódzkich urzędów pracy dotyczących trudności ze spełnieniem 

i interpretacją kryterium dotyczącego grupy docelowej (m.in. pismo znak: ZA/053-43-

3/AK/2020 z 18 września br. czy znak: OFE.700.POWER.66.2020.JL z 24 września br.)  

przekazuję poniżej stosowne wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO WER na temat 

stosowania kryterium wyboru projektów dot. grupy docelowej. 

Zgodnie z pismem znak DZF-VI.7610.55.2020.SK z 18 czerwca br. i późniejszymi 

postanowieniami Komitetu Monitorującego PO WER wsparcie w ramach działania 1.2 PO 

WER może być aktualnie skierowane wyłącznie do osób młodych pozostających bez 

pracy znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym w szczególności 

do osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca br. w wyniku pandemii COVID-19. Osoby, 

które utraciły pracę po 1 marca br. w wyniku pandemii COVID-19, muszą stanowić 
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co najmniej 80% grupy docelowej objętej wsparciem w projektach (chyba, że kryterium 

w danym RPD stanowi inaczej).

Należy mieć na uwadze, że pandemia COVID-19 sprawiła, że na rynku pracy najbardziej 

poszkodowane są właśnie osoby młode, dopiero na ten rynek wchodzące. Na świecie już 

1 na 6 osób poniżej 25 roku życia straciła pracę na skutek kryzysu wywołanego sytuacją 

ostatnich miesięcy. Dotyczy to także Polski, gdzie prawie jedna trzecia aktywnych 

zawodowo osób do 24 roku życia pracuje w sektorach najbardziej dotkniętych kryzysem 

spowodowanym pandemią COVID-19”. W związku z tym, w opinii IZ PO WER do grupy 

osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca br. w wyniku pandemii COVID-19 można 

zaliczyć wszystkie osoby młode pozostające bez pracy, które po 1 marca br. utraciły 

zatrudnienie/ pracę z powodu rozwiązania czy nieprzedłużenia umowy. Do tej kategorii 

osób można zaliczyć zarówno osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. We wszystkich sytuacjach, 

z uwagi na trudności w dokumentowaniu związku utraty zatrudnienia z sytuacją 

gospodarczą, wystarczające jest udowodnienie, że dana umowa została rozwiązana 

(niezależnie od powodu) lub nie została przedłużona we wskazanym okresie. 

W sytuacji, gdy na etapie realizacji projektu  beneficjent napotka problemy z rekrutacją 

wyżej opisanej grupy docelowej na  skutek  wystąpienia  COVID-19 i realizacja  

postanowień  umowy  o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu 

w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów będzie niemożliwa 

lub znacznie utrudniona, to zgodnie z art. 12  ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych  

w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., taka umowa albo decyzja mogą zostać 

zmienione na uzasadniony wniosek beneficjenta. W takim przypadku nie ma zastosowania 

art. 52a ustawy wdrożeniowej mówiący, że umowa o dofinansowanie projektu oraz 

decyzja o dofinansowaniu projektu mogą zostać zmienione tylko wtedy, gdy zmiany nie 

wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną 

oceną tego projektu. Decyzja w tym zakresie należy do Instytucji Pośredniczącej jako 

strony umowy o dofinansowanie projektu.

Z poważaniem

Piotr Krasuski
Dyrektor Departamentu
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/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

- WB, WSW


		2020-10-09T08:58:02+0000
	Piotr Krasuski; Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej




