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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Rzeszów, 4 czerwca 2020r.

Ingrid Szrajer

Koronawirus a projekty unijne 
- czyli jak efektywnie zarządzać 

projektem unijnym pomimo przeszkód

Program szkolenia

• Koronawirus a projekty unijne

• Zarządzanie kluczowymi czynnikami sukcesu projektów unijnych

w dobie pandemii (harmonogram, budżet, wskaźniki)

• Zarządzanie płynnością w projekcie

• Główne zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie

a koronawirus

• Wybór wykonawców w czasach pandemii

• Kontrole projektów a koronawirus

• Dyskusja i konsultacje z trenerką
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Koronawirus a projekty unijne

Pakiet rekomendacji 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało pakiet

rekomendacji (13 marca 2020 r.)
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Pakiet rekomendacji 

Cele pakietu rekomendacji:

• większa elastyczność dla Beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć

rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat

finansowych.

• ułatwienie Instytucjom realizacji spoczywających na nich obowiązków

• ukierunkowanie dostępnych funduszy na zwalczanie koronawirusa

i ograniczanie jego niepożądanych skutków dla gospodarki.

Pakiet rekomendacji 

Działania możliwe do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii

koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z środków UE:

• wydłużenie terminów zakończenia naboru wniosków

• wprowadzenie systemu zdalnej pracy członków Komitetów Oceny

Projektów oraz Komitetów Monitorujących

• przechodzenie pracowników kontroli w Instytucjach na system pracy

zdalnej, dokonanie ewentualnych zmian planów kontroli systemowych w

rocznych planach kontroli oraz wykonanie określonych czynności „zza

biurka”.
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Pakiet rekomendacji 

• wprowadzenie możliwości aneksowania umów o dofinansowanie

w projektach, przy realizacji których występują lub mogą wystąpić

opóźnienia będące skutkiem pandemii koronawirusa, po wnikliwej

ocenie rzeczywistego wpływu obecnej sytuacji na realizację danego

projektu, w zakresie:

• wydłużenia terminów składania wniosków o płatność

• zmiany terminu zakończenia projektu

Pakiet rekomendacji 

• w przypadku wydatków poniesionych w projektach, w których konieczne

było odwołanie spotkań, szkoleń czy wyjazdów, możliwe jest uznania

poniesionych wydatków za kwalifikowalne, po dokonaniu wnikliwej

analizy, w szczególności, czy poszczególni Beneficjenci podejmowali

niezbędne starania związane z odwołaniem spotkania i odzyskaniem

zapłaconych w ramach projektów środków oraz czy te starania

podejmowane były z odpowiednim wyprzedzeniem.
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Pakiet rekomendacji 

„Pragnę zwrócić Państwa uwagę na fakt, że zastosowanie

wszelkich rozwiązań stanowiących odstępstwo od przyjętych

reguł wdrażania funduszy unijnych powinno znajdować

uzasadnienie w wystąpieniu siły wyższej, jaką

w przedmiotowym przypadku stanowi pandemia koronawirusa,

dlatego skorzystanie z tego typu rozwiązań musi być

poprzedzone wnikliwą analizą każdego jednostkowego

przypadku.”

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Pakiet rekomendacji 

Na mocy art. 3 ust. 2 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) zawieszone

zostały częściowo te wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

gdzie:

• spełnienie przez beneficjentów wszystkich wymogów wynikających

z wytycznych nie jest możliwe

• stan epidemii stanowi istotne utrudnienie dla realizacji form wsparcia

• projekty zapobiegające skutkom COVID-19 napotykałyby na

utrudnienia
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Pakiet rekomendacji 

Częściowe zawieszenie stosowania Wytycznych w zakresie m.in.:

• kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-

2020 (dodatkowo zmiana: umożliwienie uznania za kwalifikowalne

projektów wspierających zdolności reagowania na kryzys w kontekście

epidemii COVID-19, 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.

• realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na

lata 2014-2020

Pakiet rekomendacji 

• realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

• realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

• realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w

ramach programów operacyjnych współfinansowanych

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

• kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer
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Pakiet rekomendacji 

• zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,

w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na

lata 2014-2020

• sprawozdawczości na lata 2014-2020 (umożliwienie IZ programami na

lata 2014-2020 skorzystanie z możliwości przedłożenia do KE

sprawozdań, za rok 2019 w terminie do dnia 30 września 2020r. zamiast

31 maja 2020r.)

• komitetów monitorujących na lata 2014-2020 (zniesienie rygorów

stosowania obiegowego trybu pracy komitetów monitorujących)

Pakiet rekomendacji 

• Pomimo zawieszenia stosowania części Wytycznych, Instytucje

Zarządzające nadal mają możliwość utrzymania wymogów

wynikających z Wytycznych wobec Wnioskodawców.

• Decyzja o tym jakie to mają być wymogi i w odniesieniu do jakich

projektów, należy do Instytucji Zarządzającej, która przy podejmowaniu

decyzji powinna kierować się:

• dbałością o to, aby projekty zapobiegające skutkom COVID-19 były

realizowane sprawnie, bez nadmiernych obciążeń formalnych

• dbałością o przestrzeganie zasady równego traktowania Wnioskodawców

oraz zasad horyzontalnych

• zgodnością działań z przepisami prawa UE oraz krajowego
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Pakiet rekomendacji 

Częściowe zawieszenie stosowania Wytycznych w zakresie :

• kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-

2020 zawieszenie od 02.2020r.:

• w projektach EFS limitu wydatków kwalifikowalnych poniesionych

na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10

000 PLN netto oraz cross-financing określonego przez IZ PO w PO

lub w SZOOP

• limitu 276 godzin miesięcznie umożliwiającego kwalifikowalność

wydatków związanych z zaangażowaniem personelu

• zakazu zawierania umów zleceń do realizacji zadań w projekcie

z własnym personelem zatrudnionym na umowę o pracę

Pakiet rekomendacji 

• zniesienie wymogu zaangażowania do projektu w wymiarze

min. ½ etatu umożliwiającego uznanie kwalifikowalności kosztów

wyposażenia stanowiska pracy personelu projektu (umożliwienie

ponoszenia takich wydatków niezależnie od wymiaru

zaangażowania)

• zniesienie ograniczeń dot. rozliczania kosztów pośrednich poprzez

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.
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Pakiet rekomendacji 

Częściowe zawieszenie stosowania Wytycznych w zakresie :

• realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na

lata 2014-2020 zawieszenie od 02.2020:

• preferencji dotyczących wsparcia miast średnich

• preferencji dla wsparcia szkół i uczniów z największymi

i specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

• preferencji dla Beneficjentów, którzy nie korzystali w ostatnich 12

miesiącach z dofinansowania UE

• obowiązku prowadzenia szkoleń prowadzących do uzyskiwania

kwalifikacji językowych wyłącznie w formie stacjonarnej

Pakiet rekomendacji 

• wymogów dotyczących realizacji w ramach projektów działań

stanowiących uzupełnienie dotychczasowych działań przedszkoli,

szkół i placówek systemu oświaty oraz konieczności utrzymania

przynajmniej takich samych działań i nakładów sprzed projektu

(12 m-cy) w trakcie jego trwania lub po zakończeniu

• obowiązku łączenia zakupu wyposażenia szkół lub placówek

systemu oświaty z działaniami dot. doskonalenia umiejętności,

kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz

kształtowania i rozwijania kompetencji uczniów lub słuchaczy.
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Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Pakiet rekomendacji 

• wymogu przeprowadzenia indywidualnej diagnozy

zapotrzebowania szkół lub placówek na sprzęt i wyposażenie

dydaktyczne z uwzględnieniem aktualnej inwentaryzacji

i potrzeb placówki

• limitu wydatków kwalifikowalnych poniesionych na zakup środków

trwałych oraz cross-financing określonego w SZOOP na poziomie

projektu

• limitu wydatków kwalifikowalnych poniesionych na sprzęt TIK

• obowiązku zachowania trwałości rezultatów (np. łącza

internetowego przez 6 m-cy, funkcjonalności, miejsca, dostępności

do komputerów dla nauczycieli i uczniów/słuchaczy)

Pakiet rekomendacji 

Częściowe zawieszenie stosowania Wytycznych w zakresie :

• realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy

na lata 2014-2020 zawieszenie od 02.2020:

• ograniczeń czasowych dotyczących trwania stażu z powodu stanu

epidemii COVID-19 (było min. 3 m-ce, max 6 m-cy) oraz

umożliwienia stażu w formie zdalnej

• zawieszenie stażu na czas określany indywidualnie,

z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej w kraju, regionie,

sytuacji stażysty oraz podmiotu przyjmującego na staż,
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Pakiet rekomendacji 

• w czasie zawieszenia nie wypłaca się wynagrodzenia

opiekunowi stażysty lub wynagrodzenie to podlega

proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku opieki nad

mniejszą liczbą stażystów,

• w czasie zawieszenia stażyście przysługuje stypendium

stażowe, za okres zawieszenia, tylko wówczas gdy staż zostanie

wznowiony po okresie zawieszenia. Okres zawieszenia należy

potraktować jako okres udokumentowanej niezdolności do

odbywania stażu, przypadający w okresie jego trwania, który

jest spowodowany siłą wyższą jaką jest pandemia COVID-19.

Pakiet rekomendacji 

• część zapisu, mówiącą o okresie wypłacania wsparcia

pomostowego, tj. że wsparcie pomostowe może być wypłacane

przez okres od 6 do 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia

działalności gospodarczej,

• wsparcie może być wypłacane do 31.12.2020 r. nawet jeżeli

minęło już 12 m-cy od rozpoczęcia prowadzenia działalności

gospodarczej lub gdy okres wypłaty wsparcia pomostowego

zakończył się przed wybuchem pandemii, ale teraz osoby te

odczuwają negatywne skutki tego kryzysu ekonomicznego

(udzielone wsparcie wyklucza możliwość ubiegania się

o dofinansowanie działalności na ten sam cel ze specustawy)
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Pakiet rekomendacji 

• zapis mówiący, że działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach

projektu nie może zostać zawieszona w okresie pierwszych 12 m-cy

od daty rejestracji

• czasowe zawieszenie nie będzie traktowane jako naruszenie

trwałości, pod warunkiem, że po ponownym podjęciu działalności

będzie ona prowadzona proporcjonalnie dłużej, tj. o okres jej

zawieszenia

• w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie przysługuje

wsparcie pomostowe, które przeznaczone jest na wydatki dla

działających przedsiębiorców związane z bieżącym prowadzeniem

działalności gospodarczej

Pakiet rekomendacji 

• ograniczenie zapewnienia finansowania działalności bieżącej nowo

utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez

okres do 24 m-cy oraz kosztów związanych z bieżącym

świadczeniem usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez

okres do 12 m-cy względem konkretnego dziecka i opiekuna

• wydłużenie okresu finansowania nie powinno być dłuższy niż

okres, w którym miejsce opieki nie funkcjonuje
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Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Pakiet rekomendacji 

Całkowite zawieszenie stosowania Wytycznych w zakresie :

• realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 od 02.2020 dotyczy:

• nowo wybieranych do dofinansowania projektów, które zakładają

bezpośrednie działania na rzecz walki z epidemią COVID-19 i jej

skutkami,

• zmian dokonywanych w projektach obejmujących ich rozszerzenie

o działania ukierunkowane na przeciwdziałanie epidemii COVID-19

i jej skutkom.

Pakiet rekomendacji 

Zawieszenie stosowania Wytycznych w obszarze zdrowia umożliwia:

• dopuszczenie do realizacji nowych projektów lub zmian

w dotychczas realizowanych projektach - zakładających działania

na rzecz walki z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 i jej skutkami

• niezwłoczne uruchomienie powszechnych projektów o doraźnym

charakterze dzięki zniesieniu obostrzeń i warunków wskazanych

w Wytycznych
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Pakiet rekomendacji 

Częściowe zawieszenie stosowania Wytycznych w zakresie :

• realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

w ramach programów operacyjnych współfinansowanych

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 od 02.2020

umożliwia:

• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników/

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku

spadku obrotów gospodarczych/przychodów w następstwie

wystąpienia COVID-19

Pakiet rekomendacji 

Częściowe zawieszenie stosowania Wytycznych w zakresie :

• zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,

w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata

2014-2020 zawieszenie od 28.04.2020 (dzień publikacji):

• stosowania rozdziałów od 3 do 11 - zobowiązania Wnioskodawców

do przedstawiania studium wykonalności oraz przeprowadzania

analiz, w tym zwłaszcza analizy finansowej, zgodnie z metodyką

przedstawioną w wytycznych.

Zawieszenie uprości obowiązki wnioskodawców i skróci 

procedury przygotowania aplikacji w celu pozyskania dotacji UE 

na realizację projektów inwestycyjnych.
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Pakiet rekomendacji 

Częściowe zawieszenie stosowania Wytycznych:

• w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-

2020 (24.04.2020) zawieszenie:

• obowiązek rejestracji listy sprawdzającej z weryfikacji wniosku

o płatność w SL2014 w postaci skanu

• obowiązek prowadzenia kontroli realizacji umowy

o finansowaniu, w siedzibie Beneficjenta

• obowiązek prowadzenia kontroli systemowej

• obowiązek aktualizacji rocznego planu kontroli (w zakresie liczby lub

odsetka projektów/podmiotów wyłonionych do kontroli)

Opóźnienia w projektach 

Czy koronawirus

zawsze nas 
usprawiedliwi?
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Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Opóźnienia w projektach 

• opóźnienia w dostawach, z których większość jest spowodowana

zatrzymaniem produkcji, przerwaniem łańcucha dostaw, zmniejszeniem

skali działania lub problemami w transporcie związanymi z epidemią

COVID-19,

• opóźnienia w realizacji procesów, które wymagają obecności

pracowników, ze względu na liczne zwolnienia i presję na pracę zdalną,

jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić środków ochrony osobistej,

Opóźnienia w projektach 

• opóźnienia w realizacji zadań przez personel projektu, związane

z przestawieniem się na pracę w tzw. „modelu home office”, czyli pracy

zdalnej.

• opóźnienia w realizacji kontraktów ze względu na problemy

organizacyjne wykonawców i podwykonawców (z których część zawiesza

działalność lub zwalnia pracowników) oraz problemy z dostawami.
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Koronawirus - siła wyższa

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2007 r. – siłą wyższą

jest zdarzenie:

1. zewnętrzne – mające swe źródło poza podmiotem, z którego działaniem

związana jest odpowiedzialność odszkodowawcza,

2. niemożliwe do przewidzenia, przy czym nie chodzi tu o absolutną

niemożliwość przewidzenia jakiegoś zdarzenia, lecz o mały stopień

prawdopodobieństwa jego pojawienia się w określonej sytuacji w świetle

obiektywnej oceny wydarzeń,

3. niemożliwe do zapobieżenia – nie tyle samemu zjawisku, ale szkodliwym

jego następstwom przy zastosowaniu współczesnej techniki.

Kwalifikowalność wydatków a koronawirus

Koszty poniesione za niezrealizowane działania:

• w przypadku wniesienia opłat za hotele, bilety, catering, sale

konferencyjne, druk materiałów promocyjnych, szkoleniowych,

przestrzeń wystawienniczą itp. należy udokumentować wystąpienie

o zwrot kosztów zgodnie z warunkami umowy (zobowiązania

zaciągnięte przez 11.03.2020r).

• jeśli środki te nie podlegają zwrotowi, należy skontaktować się

z opiekunem projektu lub wyjaśnić sytuację we wniosku o płatność.
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Kwalifikowalność wydatków a koronawirus

• Instytucja, w przypadku siły wyższej oraz w oparciu

o udokumentowane starania Beneficjenta o odzyskanie środków

(korespondencja z wykonawcą potwierdzająca odmowę zwrotu zaliczki),

może uznać poniesione wydatki za kwalifikowalne.

• Przy kosztach związanych z odwołanymi spotkaniami, szkoleniami

konferencjami, targami należy zadbać o dokumentację potwierdzającą:

• brak zgody uczestników na udział w przedsięwzięciu

• brak możliwości wjazdu do danego kraju w związku z pandemią

• oficjalną korespondencję wskazującą na zakaz przemieszczania się

• oficjalne komunikaty i zalecenia Ministerstwa Zdrowia

Kwalifikowalność wydatków a koronawirus

Koszty poniesione za niezrealizowane działania:

• w ustaleniu z opiekunem projektu - wypłata stypendiów stażowych za

usprawiedliwiony czas nieobecności na stażu spowodowany pandemią,

opieką nad dzieckiem do lat 8, koniecznością odbywania kwarantanny

• w ustaleniu z opiekunem projektu – stałe koszty funkcjonowania

placówek, które powstały ze wsparciem unijnym (np. klub malucha,

żłobek, placówka przedszkolna, dom opieki)
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Kwalifikowalność wydatków a koronawirus

Koszty pracowników, którzy nie wykonują działań w projekcie :

• możliwe w placówkach, które powstały ze wsparciem unijnym

(na przykład żłobkach, przedszkolach, które muszą zapłacić opiekunkom)

• możliwość zmiany w projekcie, przesunięcia środków między zadaniami,

ze świadomością, że zasady dotyczące wydatków kwalifikowalnych

nadal obowiązują – wydatek kwalifikowalny to wydatek:

• niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony

w związku z realizacją projektu,

• dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót

zrealizowanych

Kwalifikowalność wydatków a koronawirus

Pakiet działań antykryzysowych umożliwia dofinansowanie

części kosztów wynagrodzeń pracowników/ kosztów

prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku

obrotów gospodarczych/przychodów w następstwie wystąpienia

COVID-19 (Wytyczne w zakresie realizacji projektów

finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach

programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego

Funduszu Społecznego na lata 2014-2020)
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Kwalifikowalność wydatków a koronawirus

W ustaleniu z opiekunem projektu, dodatkowe koszty nieprzewidziane

wnioskiem o dofinansowanie, wymagające zmiany w projekcie:

• dodatkowe koszty związane z uzupełnieniem zamówienia nierozerwalnie

związanym z pandemią (np. obsługa informatyczna do szkoleń on-line

zamówionych w tradycyjnej formule)

• dodatkowe zakupy mające zapewnić bezpieczeństwo personelowi

projektu

• dodatkowe zakupy na walkę z pandemią w policji, straży pożarnej,

kolejarzy, szpitalach (testy na koronawirusa, gogle, maski, sprzęt

medyczny i środki do dezynfekcji, pojazdy specjalne, respiratory)

Kwalifikowalność wydatków a koronawirus

Możliwe ustępstwa:

• usprawiedliwienie braku udziału uczestników w przewidzianych formach

wsparcia (staże i praktyki zawodowe) z powodu opieki nad dzieckiem do

lat 8, konieczności odbywania kwarantanny (wymagany dokument -

oświadczenie uczestników)

• zmiana formuły wsparcia

• wydłużenie wsparcia

Tylko urzędy pracy na mocy częściowo zawieszonych 

Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych                      

ze środków Funduszu Pracy mogą udzielać wsparcia innym 

uczestnikom niż pierwotnie planowani
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zarządzanie kluczowymi czynnikami sukcesu

projektów unijnych w dobie pandemii

Zarządzanie w dobie pandemii

Mierniki sukcesu każdego projektu to:

• Realizacja zakresu projektu (co zrealizowano?)

• Realizacja na czas (kiedy?)

• Realizacja w budżecie (za ile?)

W dobie pandemii należy tym bardziej monitorować i kontrolować

realizację kamieni milowych, zadań i etapów pod kątem: zakresu, czasu i

budżetu, aby z wyprzedzeniem wystąpić o ewentualne zmiany w projekcie.
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zarządzanie w dobie pandemii

Zestaw zmian wartych rozważenia:

• Jeśli szanse na realizację 100% wskaźników są 
niewielkie/żadne NALEŻY: wystąpić z próbą ich zmniejszenia 
kosztem: zmniejszenia budżetu/ zwiększenia innych 
wskaźników lub wystąpić z prośbą o wydłużenie realizacji 
projektu

Wskaźniki

• Jeśli czas pozostały do zakończenia projektu nie jest 
wystarczający na pełne zrealizowanie zakresu rzeczowego, 
należy wystąpić z prośbą o wydłużenie okresu realizacji 
projektu

Czas

• Jeśli opisany w projekcie zakres rzeczowy nie ma szans na 
realizację, należy wystąpić z prośbą o zmiany

• W pierwszej kolejności należy wskazać oszczędności powstałe 
w projekcie jako źródło finansowania zmienionego zakresu 
rzeczowego projektu 

Zakres 
rzeczowy

Zarządzanie w dobie pandemii

Należy pamiętać, że reguła 
proporcjonalności/ rozliczenia 
efektów projektu nie została 

zniesiona!
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zarządzanie w dobie pandemii

Obszary wrażliwe w zmianach: 

• możliwości wprowadzania zmian do umowy (przesunięcia środków

pomiędzy zadaniami, kategoriami kosztów, liniami budżetowymi,

budżetami partnerów) reguluje umowa o dofinansowanie

• limity procentowe: koszty zarządzania, pośrednie, zakup gruntów,

informacja i promocja, cross-financing, środki trwałe (jeśli dotyczą

projektów przeciwdziałania pandemii – zostały zniesione,

ale wymagają zgody Instytucji), wkład rzeczowy

• łączna wysokość wydatków na wynagrodzenie personelu, przeznaczenie

pomocy publicznej, dofinansowania przyznanego Beneficjentowi

w ramach projektu

Zarządzanie w dobie pandemii

• Beneficjent jest zobowiązany umową o dofinasowanie do rozliczania

kosztów zgodnie z umową co oznacza, że we wnioskach o płatność

Beneficjent ma możliwość rozliczenia tylko tych kosztów, które są

wprowadzone do umowy (rozwijalna lista), zgodnie z zapisami umowy.

• należy przyspieszyć proces inicjowania zmian do projektu – dopiero po

ich akceptacji i wprowadzeniu do systemu przez Instytucję, Beneficjent

może rozliczyć nowe/większe pozycje.

• należy pamiętać o braku możliwości usunięcia pozycji, jeśli zostały do

nich przypisane koszty w którymkolwiek z wniosków o płatność.
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zarządzanie w dobie pandemii

Możliwości wprowadzania zmian:

• zazwyczaj Beneficjent ma prawo dokonywać przesunięć

w kosztach projektu określonych w zatwierdzonym wniosku

o dofinansowanie do 10% wartości zadania (EFS) lub 10-15%

wartości kategorii wydatków (EFRR prócz POIŚ) bez zgody Instytucji

• Beneficjent może dokonywać także innych zmian w Projekcie pod

warunkiem ich zgłoszenia poprzez system SL2014 do Instytucji

i uzyskania jej akceptacji.

• najpóźniej o zmiany można występować na 30/60 dni przed

zakończeniem realizacji projektu.

Zarządzanie w dobie pandemii

Zmiany dopuszczane przez Instytucje:

• zmiana pewnych form wsparcia na zdalne

• poniesienie dodatkowych wydatków, by zapewnić bezpieczeństwo

personelowi

• zmianę w zakresie terminu realizacji projektu

• zmiana w zakresie budżetu projektu

Jeżeli wydłużenie realizacji projektu lub wzrost kosztów kwalifikowalnych  
nie są dopuszczalne przez kryteria wyboru projektów, 

Komitet Monitorujący dany program  może podjąć uchwałę w trybie 
obiegowym  zmieniającą te kryteria.
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zarządzanie w dobie pandemii

UWAGA:

Każdy projekt to oddzielna historia.

Dlatego Instytucje muszą wnikliwie analizować stan 

faktyczny opisany przez Beneficjenta.

Ułatwienia i zmiany do projektów będą miały 

zastosowanie tylko do tych przypadków,

gdy opóźnienia czy trudności są rzeczywiście 

skutkiem działania siły wyższej.

Nie można nadużywać sytuacji do usprawiedliwienia 

innych okoliczności – zatajenie istotnych informacji 

wiąże się z odpowiedzialnością karną.

Zarządzanie płynnością w projekcie
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zarządzanie płynnością w projekcie

W przypadku projektów EFRR warto

Wystąpić o wydłużenie okresu na rozliczenie zaliczki

Aby zachować płynność w projekcie

warto przewidzieć wyższe kwoty zaliczki w harmonogramie płatności

W związku z pracą zdalną Instytucje wyrażają zgodę na

wydłużenie okresów składania wniosków o płatność.

Zarządzanie płynnością w projekcie

• Aby wnioskować o inną kwotę niż przewidziana w harmonogramie,

należy przesłać zaktualizowaną wersję harmonogramu

wraz z bieżącym wnioskiem o płatność.

• W przypadku zmian w projekcie, Beneficjent zobowiązany jest

aktualizować Harmonogram.

• Beneficjent zobowiązany jest do złożenia Harmonogramu płatności

każdorazowo w przypadku zawarcia aneksu do Umowy zmieniającego

wysokość dofinansowania lub terminu realizacji Projektu oraz na

żądanie Instytucji Zarządzającej.
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zarządzanie płynnością w projekcie

• Aktualizując harmonogram płatności należy cofnąć się do poprzednich

zatwierdzonych wniosków o płatność w celu urealnienia dotychczas

rozliczonych kosztów kwalifikowalnych i przeniesienia powstałych

oszczędności na kolejne okresy.

• W tym celu warto posiłkować się plikiem excel uwzględniającym

wszystkie dotychczas rozliczone wnioski o płatność i załączyć go

Opiekunowi projektu pod zmienioną wersją Harmonogramu płatności

• Należy ponownie przemyśleć zadania w ramach projektu

i dostosować do nich budżet i harmonogram płatności

Umowa o dofinansowanie a koronawirus
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Rachunkowość i finanse projektu

Beneficjent realizując projekt w dobie koronawirusa nadal ma obowiązek:

• prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektu

w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja

poszczególnych operacji związanych z projektem, z wyłączeniem

kosztów pośrednich, jeśli są rozliczane ryczałtem

• wniesienia wkładu własnego w kwocie wskazanej w umowie

o dofinansowanie (niewniesienie wymaganej kwoty może skutkować

obniżeniem kwoty dofinansowania proporcjonalnie do jej udziału

w całkowitej wartości Projektu oraz proporcjonalnie do udziału

procentowego wynikającego z intensywności pomocy publicznej)

Rachunkowość i finanse projektu

• zrealizowanie pełnego zakresu projektu i sfinansowania wszystkich

kosztów nieprzewidzianych we wniosku o dofinansowanie z własnych

środków

• przypadku, gdy Wniosek i Umowa o dofinansowanie przewidują

trwałość projektu lub rezultatów, Beneficjent po okresie realizacji

projektu jest zobowiązany do przedkładania do Instytucji

dokumentów potwierdzających zachowanie trwałości projektu lub

rezultatów, które finansuje z własnych środków.

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS 

w obszarze edukacji zawieszają część obowiązków zachowania 

trwałości rezultatów oraz ich wartości bazowej – należy wykorzystać 

te możliwości występując z propozycją zmian do Instytucji
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

RODO

RODO nie wymaga konkretnych środków zabezpieczenia danych 

osobowych ani konkretnego rodzaju dokumentów jakie należy 

posiadać, nakłada jednak w art. 13 i 14 obowiązek informacyjny, 

który ma być realizowany w stosunku do wszystkich osób 

fizycznych (uczestników, personelu projektu, partnerów, innych 

podmiotów świadczących w projekcie usługi)

Jeśli nie jest możliwe otrzymanie podpisanych dokumentów można 

na własne ryzyko przyjąć dokumenty elektroniczne, zaś podpisane 

uzupełnić niezwłocznie, gdy warunki epidemiologiczne na to 

pozwolą lub poprosić o dosłanie ich pocztą

Jeśli szkolenia będą realizowane on-line należy zadbać zgodność 

z RODO w zakresie listy obecności widocznej dla wszystkich 

uczestników na platformach szkoleniowych i komunikatorach

RODO

RODO a realizacja projektu:

• zgodnie z Art. 4 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przetwarzanie

danych to „zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,

przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,

rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,

dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie”

Należy zabezpieczyć się w umowach zapisami dotyczącymi przetwarzania 
danych jeśli są one przesyłane pocztą elektroniczną.
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Wniosek o płatność w systemie SL2014

• Wnioski o płatność sporządzane są jest w systemie SL2014 zgodnie z

zapisami umowy

• Można wydłużyć okres na składanie wniosków o płatność, jeśli praca

zdalna nie pozwala na utrzymanie pierwotnych terminów (aneks do

umowy)

• Opiekun projektu może zdalnie weryfikować i zatwierdzać wnioski

o płatność (zawiesza się obowiązek rejestracji listy sprawdzającej

z weryfikacji wniosku o płatność w SL2014 w postaci skanu - Informacja

o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kontroli

realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020)

Wniosek o płatność w systemie SL2014

Beneficjent przesyła 
WNP do Instytucji

Weryfikacja WNP 
przez Opiekuna

Prośba o wyjaśnienie  
wątpliwości i poprawę 

WNP

Beneficjent wyjaśnia 
wątpliwości i poprawia WNP, 

wysyła dodatkowe dokumenty

Instytucja zatwierdza 
WNP lub koryguje 

WNP 

Zlecenie płatności

Max. 
90 dni 
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Wniosek o płatność w systemie SL2014

Warto też przemyśleć harmonogram płatności

aby dysponować większą zaliczką

Powoduje to wydłużanie procesu akceptacji wniosków o płatność

dlatego należy rozważyć zasadność wydłużania tego terminu

W związku z epidemią COVID-19 Instytucje wyrażają zgodę na

wydłużenie okresów składania wniosków o płatność, dosyłania 
dokumentów.

Dokumentacja i procedury w projekcie

• Należy zadbać o pełną dokumentację uzasadniającą opóźnienia oraz

zmiany w projekcie – nawet jeśli dziś wystarczy wyjaśnienie

w wersji elektronicznej, kontrolujący w przyszłości będą oczekiwali

pełnej dokumentacji.

O jakie dokumenty 

należy zadbać 

szczególnie?
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Dokumentacja i procedury w projekcie

Niezbędne dokumenty i procedury w czasie pandemii:

• Wdrożenie RODO – powierzenie danych, szkolenia online

• Instrukcja obiegu dokumentów finansowych, także

w elektronicznej formie

• Wzornik podpisów i parafek

• Procedura archiwizacji dokumentów

• Dokumenty wewnętrzne (zalecenie pracy zdalnej)

• Procedury dotyczące informacji i promocji zdalnych form wsparcia

• Procedury i instrukcje obowiązujące w projekcie

Dokumentacja i procedury w projekcie

• Niepowodzenie w stosowaniu przepisów, regulacji i wymagań

związanych z projektem współfinansowanym z funduszy UE oraz

nieumiejętność udowodnienia prawidłowej realizacji projektu

poprzez „porządną” dokumentację projektową to jedno z większych

zagrożeń w przypadku każdego projektu.
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Wybór wykonawców w czasach pandemii

Szacowanie wartości zamówienia (PZP)

• Szacowanie wartości zamówienia zg. z art. 32-35 PZP z należytą

starannością, z uwzględnieniem ew. zamówień uzupełniających:

• kosztorys inwestorski dla robót budowlanych, nie starszym niż 6 miesięcy w dniu

wszczęcia postępowania

• aktualne (nie starsze niż 3 m-ce przed dniem wszczęcia postępowania) ceny

rynkowe zebrane poprzez rozeznanie rynku wśród potencjalnych wykonawców (gdy

na rynku nie istnieje 3 potencjalnych wykonawców, należy przedstawić uzasadnienie

wskazujące na obiektywne przesłanki potwierdzające ten fakt)

• łączna wartość zamówień tego samego rodzaju udzielonych w terminie poprzednich

12 m-cy/roku budżetowym, z uwzględnieniem zapisów art. 34 PZP jeżeli

przedmiotem zamówienia są usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub

podlegające wznowieniu w określonym czasie
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Szacowanie wartości zamówienia (poza PZP)

• Szacowanie wartości zamówienia musi być udokumentowane

w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audyt

(np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu czy

w notatce z szacowania).

• Jeśli we wniosku o dofinansowanie, Beneficjent nie opisał szacowania

wartości zamówienia, przeprowadza i dokumentuje szacowanie przed

udzieleniem zamówienia.

W przypadku Zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku nie ma obowiązku 
aktualizacji szacowania wartości przedmiotu zamówienia przed wszczęciem 

postępowania, chyba że istnieje ryzyko istotnej zmiany cen, wprowadzono zmiany                    
w projekcie itp., które wpłyną na konieczność zmiany procedury wyboru wykonawcy.

Wybór wykonawcy

W latach 2014-2020 wszyscy Beneficjenci projektów unijnych dokonując wyboru

wykonawców mają obowiązek stosować (w przypadku beneficjentów

zobowiązanych do stosowania PZP do wysokości progów PZP):

w
e

w
n

ęt
rz

n
e

 
p

ro
ce

d
u

ry
  

ro
ze

zn
an

ie
 r

yn
ku

 

za
sa

d
ę

 k
o

n
ku

re
n

cy
jn

o
śc

i > 50 tys. 
zł netto

od 20 do 50 
tys. zł netto

< 20 
tys. zł 
netto



35

Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Rozeznanie rynku - zmiany

Cel:
potwierdzenie, 
że dana usługa, 

dostawa lub 
robota

budowlana 
została 

wykonana po 
cenie rynkowej

Zamówienia od 20 do 50 tys. złotych

Udokumentowanie dokonanej analizy 
cenników potencjalnych wykonawców 

zamówienia – wraz z analizowanymi 
cennikami. 

Pozyskanie cenników: ze stron 
internetowych wykonawców, 

upublicznienie opisu przedmiotu 
zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na 

stronie internetowej beneficjenta, czy 
skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem 
przedmiotu zamówienia do potencjalnych 

wykonawców, etc. 

Rozeznanie rynku - zmiany

• Ustalenia ceny rynkowej dokonuje Beneficjent na podstawie rozeznania

rynku. Może to być koszt średni zebranych ofert/cenników, mediana,

cena zawierająca się w przedziale cen na danym rynku, niższa niż średnia

arytmetyczna, lecz najczęściej oferowana (najbardziej prawdopodobna)

cena za określoną usługę/ dostawę na danym rynku – nie ma sztywnych

zasad.

• Nie ma też wskazanej odgórnie liczby cenników potwierdzających cenę

rynkową. W ocenie IK UP, pozyskanie trzech propozycji cen może okazać

się niewystarczające do dokonania rozeznania rynku. Równolegle

jednak, jeśli jeden pozyskany cennik prezentuje cenę rynkową,

rozeznanie rynku należy uznać za dokonane.
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Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Rozeznanie rynku - zmiany

Potwierdzenie że usługa, 
dostawa lub robota 
budowlana została 
wykonana po cenie 

rynkowej

Możliwość zastąpienia 
rozeznania rynku zasadą 

konkurencyjności –
UWAGA na 

konsekwencje!

Rezygnacja z literalnego 
obowiązku posiadania                                    

2 ważnych ofert

Rezygnacja z obowiązku 
rozeznania rynku, gdy IZ 

określiła standard oraz ceny 
rynkowe najczęściej 

finansowanych 
towarów i usług

Zasada konkurencyjności

Zapytanie ofertowe – jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia 
(zg. ze Wspólnym Słownikiem Zamówień), proporcjonalne warunki (jeśli dotyczy), 
jednoznaczne i precyzyjne kryteria oceny, informacja o sposobie oceny spełniania 
warunków i przyznawania punktacji za spełnienie kryterium, termin na składanie 

ofert - min. 7/ 14/ 30 dni, obowiązek wskazania terminu realizacji umowy

Obowiązek publikacji na portalu Baza konkurencyjności
zapytania ofertowego i informacji o wyborze wykonawcy

Wystarczy, że wpłynie 
tylko jedna ważna 
oferta – uznaje się 

zasadę 
konkurencyjności za 

spełnioną

Protokół i umowa z 
wykonawcą muszą 

być zawarte w formie 
pisemnej

Brak możliwości 
zmian w umowie 

prócz zakresu 
wskazanego w 

zapytaniu

Zakaz udzielania 
zamówień 

podmiotom 
powiązanym                                

z Zamawiającym

Nie dotyczy 
wydatków 

rozliczanych 
uproszczoną metodą
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Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zasada konkurencyjności

Załączniki do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia:

• potwierdzenie upublicznienia

• złożone oferty

• oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań osobowych

i kapitałowych z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez

Zamawiającego i osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego

czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące

udział w procesie oceny ofert

Zasada konkurencyjności

W protokole nie zamieszcza się informacji  o publikacji 
zapytania ofertowego, ale załącza się potwierdzenie jego 

upublicznienia wraz z ewentualnymi zmianami                           
w zapytaniu ofertowym 

Dostosowanie obowiązku 
podania w informacji o 
wybranym wykonawcy 
prócz jego nazwy, także 
jego siedzibę oraz cenę 

zamówienia do obecnych 
wymogów Portalu Baza 

Konkurencyjności

Oświadczenia o braku 
powiązań z wykonawcami, 

podpisuje Zamawiający                 
i osoby wykonujące w jego 

imieniu czynności                      
zw. z procedurą wyboru 

wykonawcy
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Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zasada konkurencyjności

O czym warto pamiętać:

• możliwość udzielenia zamówień uzupełniających przewidziana

w Zapytaniu ofertowym daje możliwość udzielenia Wykonawcy

wybranemu zgodnie z Zasadą konkurencyjności, przewidzianych

w zapytaniu ofertowym zamówień, polegających na powtórzeniu

podobnych usług lub robót budowlanych. UWAGA: wartość

potencjalnych zamówień uzupełniających musi być uwzględniona przy

szacowaniu wartości zamówienia

Zasada konkurencyjności

• nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej

umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została

przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany w postaci

jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres

i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian

• termin realizacji umowy

• zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku ograniczenia/rozszerzenia

zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy
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Opracowanie materiałów: Ingrid Szrajer

Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zasada konkurencyjności

Zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19… po stwierdzeniu, że okoliczności związanych

z wystąpieniem COVID-19, które mogą wpłynąć lub wpływają na należyte

wykonanie umowy, Beneficjent, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać:

• zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowo zawiesić

wykonywanie umowy lub jej części,

• zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,

• zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającej jej zmiany

wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą

kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Zasada konkurencyjności

• Strony umowy potwierdzają wpływ COVID-19 na realizację umowy

przedstawiając oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:

• nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem

na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć

w realizacji zamówienia

• decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych

• polecenia wydane przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady

Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

• wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności

w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych
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Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Zasada konkurencyjności

• Strony umowy mogą uwzględnić przedstawione okoliczności, aby

zmienić zapisy umowy lub nie naliczać kar umownych

Art. 15s. „Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

1.nieustalenie lub niedochodzenie od strony umowy (…) należności

powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem

umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności

związanych z wystąpieniem COVID-19

2.zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Art. 15t. Nie popełnia przestępstwa (…), kto nie ustala lub nie dochodzi od

strony umowy (…), należności powstałych w związku z niewykonaniem lub

nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na

skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19”

Kontrole projektów a koronawirus
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Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Kontrole projektów a koronawirus

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania
wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów
operacyjnych na lata 2014- 2020:

„Zawiesza się obowiązek prowadzenia kontroli realizacji umowy

o finansowaniu, co do zasady, w siedzibie instytucji, z którą została

zawarta umowa, o której mowa w art. 38 ust. 7 rozporządzenia ogólnego.”

„Stosowanie wytycznych w powyższym zakresie zawiesza się od dnia

1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.”

„Zmiana zakresu oraz terminu zawieszenia wytycznych może nastąpić

w każdym czasie, w drodze wydania kolejnej informacji o zawieszeniu

stosowania wytycznych, zastępującej niniejszą informację.”

Instytucje uprawnione do kontroli projektów

Europejski 
Trybunał 

Obrachunkowy

Komisja 
Europejska

Zewnętrzne firmy 
audytorskie 

wybrane przez KE

Europejskie Biuro
ds. Przeciwdziałania 

Oszustwom Fin. 
(OLAF)

Instytucja 
Zarządzająca

Instytucja 
Pośrednicząca

Instytucja 
Wdrażająca

Ministerstwo 
Finansów

Najwyższa Izba 
Kontroli 

Urząd Zamówień 
Publicznych

Centralne Biuro 
Antykorupcyjne

Regionalne Izby 
Obrachunkowe

Urzędy Skarbowe

Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych

Państwowa 
Inspekcja Pracy 

…
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Materiały szkoleniowe są chronione prawem autorskim. 

Kontrole projektów a koronawirus

• Weryfikacja przestępstw „na koronawirusa”, mających znamiona

nadużycia finansowego, czyli umyślnych działań lub zaniechań

naruszające interesy finansowe WE w odniesieniu do wydatków,

polegające na:

• wykorzystaniu lub przedstawieniu fałszywych, nieścisłych

lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów w celu

sprzeniewierzenia lub bezprawnego zatrzymania środków UE,

• nieujawnieniu informacji, mimo istniejącego obowiązku

w tym zakresie, w tym samym celu,

• niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż

te, na które zostały pierwotnie przyznane.

Kontrole projektów a koronawirus

• Przykłady spodziewanych nadużyć finansowych:

• przedstawianie fałszywych oświadczeń przez Wykonawców

w celu wprowadzenia korzystnych dla siebie zmian w umowie

• przedstawienie fałszywych danych w celu uzyskania dofinansowania

(brak obowiązku przedstawiania studium wykonalności oraz

przeprowadzania analiz)

• korupcja w zamówieniach podczas realizacji projektu,

• przedstawienie wraz z wnioskiem o płatność podrobionych,

przerobionych lub poświadczających nieprawdę dokumentów

finansowych w celu wyłudzenia środków.
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Podsumowanie

Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, nie należy 

bowiem oczekiwać, że w związku z pandemią realizacja projektów 

unijnych zostanie zamrożona, a środki zostaną wypłacone bez 

oczekiwania na ich rozliczenie. 

W każdym z projektów ważny jest stały kontakt z Opiekunem 

projektu i Instytucją, z którą została podpisana Umowa                                 

o dofinansowanie. Ponieważ sytuacja jest dynamiczna, zaleca się 

śledzenie na bieżąco strony internetowej Instytucji oraz oficjalnej 

strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Instytucje 

odpowiedzialne za realizację programów operacyjnych mogą                          

i prawdopodobnie będą przygotować  dokumenty, które będą miały 

przełożenie na sytuację Beneficjentów i rozliczanie projektów. 

Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 66 00
mail:  pg@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę
Ingrid Szrajer
iszrajer@accesconsulting.pl

http://www.rpo.podkarpackie.pl/

