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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 i 2327) zawiesza się częściowo  stosowanie 

wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 7 kwietnia 2021 r.  [sygnatura: MFIPR/2014-

2020/23(06)].

Uzasadnienie zawieszenia

Częściowe zawieszenie wytycznych ma na celu dostosowanie interwencji 

podejmowanej przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy do warunków wynikających ze stanu epidemii COVID-19. W tej sytuacji 

spełnienie przez beneficjentów niektórych wymogów wynikających z wytycznych nie jest 

możliwe bądź stanowi utrudnienie dla realizacji niektórych form wsparcia.

Zakres zawieszenia 

Zawiesza się stosowanie następujących postanowień:  

 podrozdział 3.5 sekcja 3.5.2  pkt 4 - zawiesza się zapis mówiący o długości 

trwania stażu,  

 podrozdział 4.2 pkt 5 lit. d w części dotyczącej okresu wypłacania wsparcia 

pomostowego - zawiesza się część zapisu, mówiącą o okresie wypłacania 

wsparcia pomostowego, tj. że wsparcie pomostowe może być wypłacane przez 

okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

 podrozdział 4.5 pkt 3 - zawiesza się zapis mówiący, że działalność gospodarcza 

rozpoczęta w ramach projektu nie może zostać zawieszona w okresie pierwszych 



12 miesięcy od dnia wskazanego jako data rozpoczęcia działalności w CEIDG 

albo KRS,

 podrozdział 5.2 pkt 11 - zawiesza się zapis mówiący o zapewnieniu finansowania 

działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3 przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, 

 podrozdział 5.2 pkt 14 - zawiesza się zapis mówiący o tym, że koszty związane 

z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 względem 

konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane przez okres nie dłuższy niż 12 

miesięcy. 

Termin zawieszenia

Stosowanie wytycznych w powyższym zakresie zawiesza się od dnia 19 kwietnia 2021 

r. do odwołania.

Zastrzeżenie

Zmiana zakresu oraz terminu zawieszenia może nastąpić w każdym czasie w drodze 

wydania kolejnej informacji o zawieszeniu zastępującej niniejszą informację.
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