
Szczególne rozwiązania ułatwiające prowadzenie i rozliczanie projektów 

finansowanych ze środków UE, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią 

koronawirusa  

 

Z uwagi na wejście w życie przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem 

COVID-19 w 2020 r. (tzw. Specustawa funduszowa), poniżej przedstawiamy Państwu 

szczególne rozwiązania ułatwiające prowadzenie i rozliczanie projektów finansowanych ze 

środków UE w warunkach kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa obowiązujące do 

dnia 31 grudnia 2020 r. 

Specustawa funduszowa 

w zakresie terminów: 

• umożliwia uznanie przez właściwą instytucję złożenia wniosku o dofinansowanie z 

zachowaniem terminu, gdy opóźnienie w złożeniu wniosku wynika bezpośrednio z 

wystąpienia COVID-19, a opóźnienie w złożeniu wniosku nie przekroczyło 14 dni; 

• umożliwia przedłużenie terminów na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie oraz na 

poprawienie w nim oczywistej omyłki o 30 dni; 

• umożliwia przedłużenie na uzasadniony wniosek Wnioskodawcy terminów na 

wniesienie protestu, na uzupełnienie protestu (w przypadku wniesienia protestu 

niespełniającego wymogów formalnych), na poprawienie w proteście oczywistych 

omyłek, gdy niezachowanie tych terminów, na skutek wystąpienia COVID-19, jest 

niemożliwe lub utrudnione, nie dłużej niż o 30 dni; 

• umożliwia przedłużenie przez właściwą instytucję terminów na rozpatrzenie 

protestów oraz na dokonanie weryfikacji negatywnej oceny projektu, gdy 

niezachowanie tych terminów, na skutek wystąpienia COVID-19, jest niemożliwe lub 

utrudnione, nie dłużej niż o 30 dni; 

• wydłuża terminy składania wniosków o płatność przypadających w okresie do dnia 31 

grudnia 2020 r. – o 30 dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek, 

możliwe jest wydłużenie tego terminu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.); 



• wydłuża terminy zakończenia realizacji projektów – o 90 dni, jednak nie dłużej niż do 

dnia 31 grudnia 2023 r.;  

• umożliwia przedłużenie przez właściwą instytucję terminów na dokonanie czynności 

w ramach przeprowadzanych kontroli  (wniesienie zastrzeżeń do informacji 

pokontrolnej, rozpatrzenie zastrzeżeń do informacji pokontrolnej);  

• przedłuża dla organów prowadzących postępowania administracyjne dotyczące 

zwrotu środków terminy na załatwienie spraw o trzy miesiące, gdy na skutek 

wystąpienia COVID-19 prowadzenie postępowań jest niemożliwe lub utrudnione: 

 organy nie ponoszą odpowiedzialności w zakresie bezczynności i przewlekłości 

w prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących zwrotu środków; 

• umożliwia zmianę, przesunięcie albo skrócenie w niezbędnym zakresie, z inicjatywy 

właściwej instytucji lub na wniosek Beneficjenta, terminów na dokonanie 

poszczególnych czynności, określonych zgodnie z przepisami Specustawy 

funduszowej lub wynikających z przepisów ustawy wdrożeniowej; 

w zakresie wydatkowanych w projekcie środków: 

• umożliwia uznanie za kwalifikowalne wydatków poniesionych na cele 

niezrealizowane z powodu wystąpienia COVID-19, gdy Beneficjent wykaże, że 

z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie podejmował niezbędne 

działania służące ich odzyskaniu, albo że ich odzyskanie nie było możliwe: 

 każdego roku, nie później niż do dnia 31 grudnia, Beneficjent informuje 

właściwą instytucję o kwotach odzyskanych po dniu uznania danego wydatku 

za wydatek kwalifikowalny, przy czym ostatnia informacja jest przekazywana 

według stanu na dzień, w którym upływa okres 3 lat od dnia uznania tego 

wydatku za wydatek kwalifikowalny; 

• umożliwia korygowanie wydatków, gdy nieprawidłowość indywidualna jest 

bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19, a Beneficjent wykaże, że pomimo 

dochowania należytej staranności nie był w stanie zapobiec wystąpieniu tej 

nieprawidłowości (Beneficjent nie zwraca środków); 

w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących zwrotu środków i wykonania 

decyzji o zwrocie środków: 



• umożliwia zawieszenie postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu 

środków, na uzasadniony wniosek strony albo z urzędu, jednak nie dłużej niż na 180 

dni, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 prowadzenie postępowania jest niemożliwe 

lub utrudnione:  

 brak naliczania odsetek od kwot podlegających zwrotowi za okres od dnia 

wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia 

postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania; 

• umożliwia wstrzymanie wykonania decyzji o zwrocie środków, z urzędu przez organ 

właściwy do wydania tej decyzji albo na wniosek strony, na okres nie dłuższy niż 180 

dni: 

 brak naliczania odsetek od kwot podlegających zwrotowi za okres od dnia 

wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji do dnia doręczenia 

postanowienia uchylającego to postanowienie, 

 na postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji służy zażalenie, 

 postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji może być w każdym czasie 

uchylone, gdy ustały przyczyny, dla których zostało wydane; 

• umożliwia udzielenie ulg w spłacie należności na wniosek zobowiązanego; 

• przewiduje brak sankcji w postaci wykluczenia Beneficjenta z możliwości otrzymania 

dofinansowania, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 Beneficjent nie dokonał zwrotu 

środków w terminie; 

inne ułatwienia: 

• umożliwia wybór partnera, zmiany partnera lub zaangażowania dodatkowego 

partnera projektu, po wyrażeniu zgody przez właściwą instytucję, gdy na skutek 

wystąpienia COVID-19, przygotowanie albo realizacja projektu partnerskiego, o 

którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, stała się niemożliwa lub 

znacznie utrudniona; 

• umożliwia wybór projektów do dofinansowania w trybie nadzwyczajnym; 

• umożliwia zmianę postanowień umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o 

dofinansowaniu projektu na uzasadniony wniosek Beneficjenta, gdy na skutek 

wystąpienia COVID -19, realizacja postanowień umowy o dofinansowanie lub decyzji 



o dofinansowaniu w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru 

projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona; 

• umożliwia wstrzymanie przeprowadzenia kontroli, gdy na skutek wystąpienia COVID-

19, ich przeprowadzenie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, chyba, że możliwe 

jest ich prowadzenie w trybie pracy zdalnej lub z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

Wnioskodawco, Beneficjencie!  Z uwagi na dynamiczne zmiany w zakresie 

przepisów prawnych, śledź dalsze komunikaty, jakie pojawią się na stronie 

serwisu Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego 

 


