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Instytucje Pośredniczące PO WER

Dotyczy: sposobu postępowania w projektach EFS, w celu zapobiegnięcia sytuacji 

podwójnego finansowania zadań

Szanowni Państwo,

odpowiadając na pytanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, który podniósł 

problem horyzontalny dotyczący możliwych do podjęcia działań ograniczających ryzyko 

podwójnego finansowania w projektach EFS oraz w krajowych instrumentach wsparcia 

(Tarczy Antykryzysowej), w związku z dostępnym wsparciem dotyczącym ograniczania 

skutków pandemii COVID-19, uprzejmie informuję, iż podobnie jak w przypadku 

instrumentów krajowych również dla projektów EFS niezbędne powinno być przedłożenie 

wraz z wnioskiem o płatność oświadczenia beneficjenta o braku podwójnego finansowania 

wydatków. Wzór stosownego oświadczenia do wykorzystania przekazuję w załączeniu. 

W związku z powyższym instytucje pośredniczące powinny zebrać wypełnione 

oświadczenia od tych beneficjentów, którzy mają możliwość ubiegania się o środki w 

ramach Tarczy Antykryzysowej (np. przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe) i tym 

samym mają również potencjalną możliwość dofinansowania wynagrodzeń swojego 

personelu z różnych źródeł jednocześnie. 

Jednocześnie w tym miejscu chciałabym zwrócić uwagę, iż w przypadku wsparcia EFS, 

którego celem było uruchomienie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem 

pomostowym nie ma możliwości objęcia pomocą tej działalności ze środków krajowych na 

ten sam cel w ramach instrumentów przeznaczonych na przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom COVID-19 w wymaganym okresie zachowania trwałości. Zgodnie z pismem 

http://www.gov.pl/web/fundusze-regiony
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


2

MFiPR z 21 maja br. (znak: DZF-VI.7510.6.2020.SK), osoby, które skorzystają z 

możliwości wypłaty wsparcia pomostowego w projekcie nie mogą już ubiegać się o 

dofinansowanie działalności w ramach instrumentów ze specustawy na ten sam cel. Jeżeli 

uczestnik projektu - osoba która podjęła działalność gospodarczą - w okresie 

otrzymywania wsparcia pomostowego, chce równocześnie skorzystać z ulgi na składki 

ubezpieczeniowe, to jest to możliwe, pod warunkiem, że nie uzyskiwała wcześniej 

wsparcia pomostowego na ten cel; jeżeli uzyskiwała - to nadal może i powinna korzystać 

ze wsparcia pomostowego, a nie wnioskować do ZUS o ulgę, gdyż uzyskuje już na ten cel 

środki publiczne. Jeżeli jednak ze wsparcia pomostowego nie finansowała składek ZUS, 

mogłaby z ulgi ZUS skorzystać. Mając to na uwadze, w projektach przewidujących 

wsparcie samozatrudnienia zasadne może być wymaganie od uczestników projektów 

oświadczeń o braku podwójnego finansowania wsparcia EFS z instrumentami COVID-19. 

Z poważaniem,

Aleksandra Dmitruk
Zastępca Dyrektora Departamentu
/podpisano elektronicznie/

Załączniki: wzór oświadczenia beneficjentów o braku podwójnego finansowania 

wydatków w projektach dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego.

Do wiadomości: 

 Departament Regionalnych Programów Operacyjnych (w miejscu)

 Departament Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej (w miejscu) 
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