Warszawa, 13 stycznia 2017 r.

MINISTERSTWO ROZWOJU
DEPARTAMENT
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO
DZF-IV.7620.3.2017.JSta.1

Pani Andżelika Wardęga
Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej
i Pożytku Publicznego
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej

Szanowna Pani Dyrektor,
odpowiadając na pismo z dnia 7 grudnia 2016 r. (znak: DPP.II.5313.55.2016.AMM), wraz z którym została
przekazana uchwała nr 52 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie niektórych aspektów kosztów w projektach
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poniżej przekazuję stanowisko
Instytucji Koordynującej Europejskim Funduszem Społecznym (dalej: „IK EFS”).
Ad § 1 ust. 1
IK EFS jest świadoma problemów związanych z ograniczeniem płynności finansowej w projektach EFS
z uwagi na sposób rozliczania kosztów pośrednich. W związku z powyższym, pewne mechanizmy
usprawniające ten proces podjęto w ramach procedowanej obecnie nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 oraz zmienianego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia
2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania
wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zmiany
pozwolą na przekazywanie zaliczki zgodnie z harmonogramem bez względu na stopień rozliczenia
wydatków bezpośrednich. Gdy tylko rozwiązania te zostaną wypracowane i wejdą w życie (co powinno
nastąpić pod koniec I kwartału br.), IK EFS przekaże stosowne wyjaśnienia do IZ RPO, aby zapewnić
jednolitość podejścia w ramach wszystkich programów finansowanych z EFS.
Ad § 1 ust. 2
W kwestii dotyczącej naborów pracowników do projektów realizowanych przez akredytowane Ośrodki
Wsparcia Ekonomii Społecznej (dalej: „OWES”), IK EFS przekazała pismem z dnia 21 grudnia
2016 r. (znak: DZF-IV.7620.38.2016.JSta.1) stanowisko w tej sprawie. IK EFS ponownie podkreśla, iż każdy
beneficjent realizujący projekt wspófinansowany ze środków europejskich przy angażowaniu do realizacji
zadań w ramach projektu osób na podstawie umów cywilnoprawnych zobowiązany jest zachować
przejrzystość oraz uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców, jak również ogólne zasady
kwalifikowalności. Nie oznacza to jednak, jak wskazano w uchwale, konieczności wyłącznego stosowania
kryterium najniższej ceny. Przeciwnie, IK EFS promuje stosowanie jakościowych kryteriów oceny ofert.
W związku z powyższym, zdaniem IK EFS, nie ma możliwości wprowadzenia w Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: „Wytyczne”) zapisu
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odnoszącego się do wyłączenia trybów konkurencyjnych przy wyborze wykonawców w projektach OWES.
Niemniej jednak współpracownicy akredytowani w ramach projektów OWES mogą zostać zaangażowani
(bez zachowania zasady konkurencyjności) na podstawie umowy o pracę.
Jednocześnie, dostrzegając zgłoszony problem, kieruję do MRPiPS pod rozwagę możliwość zmiany
kryteriów akredytacji OWES tak by uwzględnić w nich procedury przejrzystości i konkurencyjności.
Ad § 2
IK EFS nie widzi uzasadnienia dla powołania kolejnej grupy roboczej. Przedstawiciele organizacji
pozarządowych są członkami różnych komitetów, na których mogą być dyskutowane problemy we
wdrażaniu projektów EFS. Ponadto, w II półroczu 2016 r. została powołana grupa robocza ds. efektywności
POWER, w ramach której organizacje pozarządowe mają swoich reprezentantów, w celu omawiania
problematycznych kwestii związanych z wdrażaniem EFS. Z kolei przy Komitecie Koordynacyjnym Umowy
Partnerstwa powołano Forum do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii
Europejskiej, w którym również uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zachęcam więc do
włączenia się do prac jednej z ww. grup, jeżeli dotychczasowa reprezentacja przedstawicieli organizacji
pozarządowych nie jest wystarczająca.

Z poważaniem,
Dyrektor Departamentu
Piotr Krasuski
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