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Instytucje Zarządzające RPO 

Dotyczy: aktualizacji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020.

Szanowni Państwo, 

w dniu 7 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał 

zmienione Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

(MFiPR/2014-2020/23(06)). Wytyczne są stosowane od dnia ogłoszenia w Monitorze 

Polskim komunikatu z dnia 12 kwietnia 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej w sprawie ww. zmiany.

Zmiana Wytycznych polega na wprowadzeniu nowych zasad rozliczania kosztów opieki 

nad dziećmi dla lat trzech, tj. z zastosowaniem stawek jednostkowych, które w najbliższym 

czasie mają zostać przyjęte przez Komisję Europejską (KE) w formie aktu delegowanego z 

dnia 10.12.2020 C(2020)8641 zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2195 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w 

sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych 

stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez Komisję 

wydatków poniesionych przez państwa członkowskie. Akt ten został już zaakceptowany a 

jego planowana publikacja to koniec kwietnia. Niezależnie od powyższego, po zmianie 
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ww. Wytycznych stawka ta może być przez Państwa stosowana w ogłaszanych 

konkursach.

Aktualne Wytyczne wraz z wersją zawierającą naniesione zmiany oraz syntetyczny opis 

tych zmian zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony w zakładce: Co robimy/Fundusze 

Europejskie/Wytyczne/Wytyczne na lata 2014–2020 oraz na portalu: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce: O funduszach/ Zapoznaj się z 

prawem i dokumentami.

Z poważaniem

Aleksandra Dmitruk
Zastępca Dyrektora Departamentu
/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

2. Zestawienie uwag wraz ze stanowiskiem IK EFS.

Dw: WRI
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