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DZIAŁANIA MOŻLIWE DO PODJĘCIA W CELU ŁAGODZENIA 

WPŁYWU PANDEMII KORONAWIRUSA NA REALIZACJĘ 

PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS 

 

 Projekty realizowane w ramach EFS są w sposób szczególny narażone na 

konsekwencje wynikające z ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.  

Z tego względu Minister Funduszy i Polityki Regionalnej rekomenduje 

wprowadzenie działań adresowanych do beneficjentów i uczestników projektów 

EFS. 

 

1. W przypadku projektów lub naborów, przy realizacji których występują  

lub mogą wystąpić opóźnienia – w zależności od konkretnego przypadku  

i po dokonaniu oceny rzeczywistego wpływu obecnej sytuacji na realizację 

danego projektu lub naboru możliwe jest: 

➢ kwalifikowanie wydatków związanych z odwoływaniem w związku  

z zagrożeniem koronawirusem wizyt zagranicznych i krajowych, 

szkoleń, konferencji, spotkań pod warunkiem: zaciągnięcia przez 

beneficjenta zobowiązań na ten cel przed 11.03.2020, udokumentowania 

braku możliwości odzyskania poniesionych na ten cel środków 

(odzyskania kosztów rezerwacji lub zaliczek od dostawców  

i usługodawców zakończyło się niepowodzeniem) oraz przekazania 

uzasadnienia powodów odwołania planowanej formy wsparcia  

(np. ograniczone możliwości wjazdu do danego kraju w związku  

z zagrożeniem koronawirusem, braku zgody uczestników projektu na 

udział np. w szkoleniu), 

➢ w przypadku stypendiów stażowych – uznawanie oświadczeń 

uczestników dotyczących między innymi konieczności opieki nad 

dzieckiem w wieku do lat 8, oświadczeń uczestników o zawieszeniu 

działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż, oświadczeń 

uczestników o konieczności przebywania uczestnika w miejscu 

zamieszkania jako wystarczającego potwierdzenia udokumentowanej 

niezdolności do wykonywania zadań (mając na uwadze troskę o dobro 

wszystkich zaangażowanych w te procesy osób możliwe będzie 

honorowanie ww. oświadczeń bez konieczności osobistego lub 

elektronicznego podpisu w momencie ich składania - w miarę możliwości 

takie podpisy można zebrać od uczestników po zmniejszeniu zagrożenia 

epidemiologicznego w kraju),   

 



➢ zachowanie ścisłej współpracy opiekunów projektów z beneficjentami 

i niezwłoczne reagowanie na zgłaszane potrzeby i trudności 

występujące w projektach, 

➢ wydłużenie terminów składania wniosków o płatność w przypadkach 

wynikających z obecnej sytuacji, 

➢ aneksowanie umów w celu zmiany terminu zakończenia realizacji 

projektów. 

2. Umożliwienie zmiany wniosków i/lub umów o dofinansowanie na potrzeby 

dostosowania ich zapisów do zmienionych potrzeb uczestników projektów – 

w przypadku, w którym można i powinno się pewne formy wsparcia 

zamienić na zdalne albo ponosić dodatkowe wydatki związane  

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom/personelowi. 

3. Umożliwienie zmiany wniosków i/lub umów o dofinansowanie np.  

w zakresie okresu realizacji projektu, czy wartości budżetu projektu.  

W przypadku gdy obowiązujące kryteria wyboru projektów 

uniemożliwiają wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu - 

podjęcie przez komitet monitorujący program operacyjny w trybie 

obiegowym stosownej uchwały o charakterze ogólnym umożliwiającej 

przyjęcie odstępstw od obowiązku stosowania ww. kryteriów. 

4. W przypadku ostatecznych odbiorców projektów, którym w ramach projektu 

przyznano dotacje lub pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 

możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności 

gospodarczej. Okres zawieszenia działalności w związku ze skutkami 

koronawirusa nie byłby traktowany jako naruszenie wymogu trwałości. Okres 

ten nie byłby wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności 

gospodarczej, a zatem po ponownym podjęciu działalności musiałaby ona być 

prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia. 

 

 Informujemy, że zastosowanie wszelkich rozwiązań stanowiących 

odstępstwo od przyjętych reguł wdrażania funduszy unijnych powinno znajdować 

uzasadnienie w wystąpieniu siły wyższej, jaką w tym przypadku stanowi 

pandemia koronawirusa, dlatego skorzystanie z tego typu rozwiązań musi być 

poprzedzone analizą każdego przypadku. 


