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Podstawa i rodzaj zmiany

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z 

wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694) w Wytycznych Ministra Inwestycji i 

Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.  [sygnatura: MIiR/2014-

2020/12(4)] w podrozdziale 6.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Do współfinansowania ze środków UE nie można przedłożyć projektu, który został 

fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w 

przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem IZ PO/IP PO/IW PO wniosku o 

dofinansowanie projektu w ramach PO, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące 

tego projektu płatności zostały przez beneficjenta dokonane – z zastrzeżeniem zasad 

określonych dla pomocy publicznej. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy 

rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 

nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług przewidzianych do realizacji w jego 

zakresie rzeczowym. Powyższe nie dotyczy projektów wspierających zdolności 

reagowania na kryzys w kontekście epidemii COVID-19, o których mowa w art. 65 ust. 

10 akapit drugi rozporządzenia ogólnego1.”.

1 Zgodnie z art. 25a ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013, str. 320, z późn. zm.). 



Uzasadnienie zmiany

Zmiana pkt 4 w podrozdziale 6.1 wytycznych ma na celu umożliwienie uznania za 

kwalifikowalne projektów wspierających zdolności reagowania na kryzys w kontekście 

epidemii COVID-19, o których mowa w art. 65 ust. 10 akapit drugi rozporządzenia 

ogólnego, które zostały fizycznie ukończone (w przypadku robót budowlanych) lub w 

pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem IZ PO/IP PO/IW 

PO wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO.

Termin, od którego zmiana jest stosowana

Przedmiotowa zmiana jest stosowana od dnia 1 lutego 2020 r.
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