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Dotyczy: aktualizacji Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze
środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,
informuję, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wprowadziło zmiany w horyzontalnych
Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy
w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020.
Dokument jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz
portalu Fundusze Europejskie.
Aktualizacja zapisów Wytycznych była konieczna z uwagi na ustalenia służb kontrolnych
tj. ETO, KE i IA w zakresie niekwalifikowalności podatku VAT w ramach wydatków
ponoszonych w projektach powiatowych urzędów pracy na finansowanie podjęcia
działalności gospodarczej oraz doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. 22 273 80 50, fax 22 273 89 19, www.miir.gov.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Pismo spełnia zasady dostępności.

Zmiany w dokumencie dotyczą:
 rozliczania w projektach PUP środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (w treści
Wytycznych opisano zasady dotyczące realizacji i rozliczania wydatków
kwalifikowalnych w ramach projektu PUP poniesionych na te formy wsparcia (kwoty
netto) oraz podatku od towarów i usług VAT związanego z nimi),
 rozliczania wydatków na zarządzanie projektami EFS,
 wprowadzenia uproszczonej metody rozliczania projektów realizowanych
w województwie podkarpackim w ramach Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia Ludzi
Młodych (YEI 2017+) w PO WER.
Dokument w znacznej części uwzględnia Państwa uwagi zgłoszone podczas konsultacji.
W załączeniu przekazuję zestawienie uwag wraz z komentarzem IK EFS.
Wytyczne obowiązują od 1 stycznia 2019 r. W związku z tym, poświadczenie wydatków
w ramach projektów PUP od 01.01.2019 r. będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem
realizacji wsparcia od 1.01.2019 r. zgodnie z zapisami zmienionych Wytycznych. Dotyczy
to wszystkich projektów, bez względu na to czy są w trakcie realizacji czy dopiero się
rozpoczynają.
Informuję również, że w pierwszej połowie stycznia 2019 r. IK EFS przekaże Państwu
dodatkowy materiał opisujący zasady wynikające z Wytycznych i konieczne do podjęcia
działania przez WUP i PUP.

Z poważaniem

Anna Mickiewicz
Zastępca Dyrektora Departamentu
/podpisano elektronicznie/

Załączniki
Zestawienie uwag do projektu Wytycznych (…)
Do wiadomości
Pan Ireneusz Baranowski, Dyrektor Departamentu Funduszy, MRPiPS
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