UCHWAŁA NR 34/II/20
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie wsparcia dolnośląskich organizacji obywatelskich
w związku z przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19
Na podstawie § 9 ust. 1 uchwały nr 4156/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia
26 lipca 2017 r. w sprawie organizacji i trybu działania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego na lata 2017-2020, uchwala się co następuje:
§ 1.
W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju związaną z przeciwdziałaniem i zwalczeniem
COVID-19, Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego chce zwrócić uwagę na szczególną
sytuację sektora dolnośląskich organizacji obywatelskich, które nie mają możliwości realizowania
zleconych zadań publicznych związanych z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami. Efektem trudności
w kontynuowaniu działań projektowych, a także statutowych jest utrata płynności finansowej, brak
możliwości zrealizowania zakładanych rezultatów i wskaźników, konsekwencje niewywiązywania się
z zawartych umów oraz zmniejszenie zdolności organizacyjnych do realizacji działań bieżących.
Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego z satysfakcją przyjmuje rozwiązania Samorządu
Województwa Dolnośląskiego wyrażone w dniu 30 marca br. przez Marcina Krzyżanowskiego
Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego i w ramach wzajemnej współpracy Rada przekazuje
pełny pakiet proponowanych działań.
Biorąc powyższe pod uwagę DRDPP zwraca się do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o:
1) Pilne uruchomienie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych. Umożliwi to
zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania organizacji oraz realizację działań projektowych
i statutowych w roku 2020 oraz w kolejnych latach. DRDPP zainicjowała podjęcie tej inicjatywy
w roku ubiegłym, ale ze względu na sytuację z COVID-19 zostały wstrzymane spotkania grupy
roboczej zajmującej się tym tematem;
2) Uruchomienie wsparcia w trybach:
- art.15zzm ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dla
organizacji niosących pomoc osobom znajdującym się w trudnym położeniu w związku
z COVID-19 (np. osobom z niepełnosprawnościami, bezdomnym, seniorom, ofiarom przemocy
domowej),
- art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, bezpośrednio po zakończeniu epidemii, aby wesprzeć organizacje,
które znalazły się w trudnym położeniu finansowym z powodu zatrzymania realizacji zadań
publicznych oraz działań statutowych skierowanych do mieszkańców województwa
dolnośląskiego;
3) Wyrażanie zgody na uruchomienie alternatywnych sposobów realizacji działań
– form zdalnych, on-line – tam gdzie jest to możliwe w realizowanych zadaniach publicznych
przez organizacje obywatelskie;

4) Wyrażanie zgody na zmiany dotyczące sposobów realizacji zadania zleconego
w zakresie zmian kadry, harmonogramu i kosztorysu, a także zmniejszenia wymogów
dotyczących rezultatów;
5) Uwzględnienia przy rozliczaniu zadań publicznych siły wyższej jaką jest zagrożenie
epidemiologiczne COVID-19 oraz nie wprowadzanie korekt finansowych za niezrealizowane
działania lub rezultaty, w szczególności polegające na bezpośrednim kontakcie z ludźmi wprost
lub pośrednio;
6) Utrzymanie zaplanowanych konkursów w 2020 r. wraz z planowanymi kwotami środków na
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, a także niezmniejszanie kwoty
środków na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku;
7) Uruchomienie wsparcia prawnego w celu wsparcia organizacji obywatelskich w kwestiach
prawnych i księgowych wynikających z nowych przepisów związanych z COVID-19, a także
udzielania pomocy w formalnościach dotyczących wyrażania zmian w realizowanych zadaniach
publicznych;
8) Utworzenie serwisu informacyjnego na stronie www.umwd.dolnyslask.pl/organizacjepozarzadowe zawierającego szczegółowe informacje na temat wsparcia Zarządu
Województwa Dolnośląskiego / Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dla
organizacji obywatelskich w sytuacji z COVID-19;
9) Udostępnienia organizacjom obywatelskim procedur postępowania oraz darmowych
materiałów informacyjnych nt. prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia COVID-19;
10) Kwalifikowanie wydatków związanych z odwołanymi działaniami z powodu zagrożenia
COVID-19 i w związku z zaciągnięciem przez organizację obywatelską zobowiązań na ten cel
przed 11.03.2020 r.;
11) Kwalifikowanie kosztów stałych funkcjonowania miejsc opieki, a także kosztów
funkcjonowania placówek utworzonych ze środków EFS, w tym kosztów personelu, które
muszą być ponoszone pomimo braku uczestników projektu, w tym uznanie zdalnej pracy
personelu merytorycznego za koszt kwalifikowany w projektach EFS oraz umożliwienie
wynagradzania personelu merytorycznego, zatrudnionego w projektach za tzw. gotowość do
pracy;
12) Umożliwienie zmiany wniosków lub umów o dofinansowanie ze środków EFS,
na potrzeby dostosowania ich zapisów do zmienionych potrzeb uczestników projektów,
zamiany form wsparcia na zdalne, poniesienia dodatkowych wydatków związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom oraz personelowi;
13) Natychmiastowe odstąpienie od zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy
publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014–2020, w szczególności w zakresie:
a) badania kondycji finansowej przedsiębiorstw, którym udzielane jest wsparcie
w ramach pomocy de minimis,
b) badania spadku poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed wnioskiem
o otrzymanie wsparcia w ramach pomocy de minimis,
c) odstąpienia od definicji pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
na rynku pracy oraz od definicji pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej
sytuacji na rynku pracy, uznając iż osoby zagrożone utratą pracy oraz osoby, które utraciły
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pracę w wyniku epidemii COVID-19 należą do osób w szczególnie niekorzystnej sytuacji
na rynku pracy;
Przyjęcie systemowych odstępstw od obowiązku stosowania aktualnych kryteriów wyboru
projektów realizowanych w ramach EFS, szczególnie w zakresie osiągnięcia planowanych
wskaźników, kryteriów dostępu, strategicznych;
Zmniejszenie o co najmniej 3%, procentowych wkładów własnych do projektów
współfinansowanych ze środków EFS, jako rekompensata za wynagrodzenia
dla pracowników zespołów obsługowych, którzy w sytuacji epidemiologicznej pozostają
w gotowości do wykonywania obowiązków, ale w praktyce ich nie wykonują ze względu na
zatrzymanie systemu wsparcia dla uczestników projektów;
Podniesienie limitu o 5% kosztów pośrednich dla realizatorów projektów
współfinansowanych ze środków EFS, co w praktyce umożliwi utrzymanie płynności
finansowej, mimo nie wydatkowania części pieniędzy na różne formy wsparcia, których
beneficjent nie mógł udzielić ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną
(np. spotkania doradcze, szkolenia, wizyty studyjne itp.), a także zamrożenie wysokości
kosztów pośrednich w projektach realizowanych w RPO WD oraz nie uzależnianie ich od
poniesionych w ramach projektów wydatków;
Umożliwienie dokonywania zmian do 25% środków pomiędzy zadaniami w budżetach
projektów EFS w celu skuteczniejszej walki z konsekwencjami epidemii COVID-19
na rynku pracy;
Odstąpienie od stosowania przez projektodawców do 31 grudnia 2020 r. z obowiązku
realizowania zamówień w ramach projektów w oparciu o Zasadę konkurencyjności;
Uruchomienie funduszu dopłaty do wynagrodzeń personelu obsługowego projekty
realizowane z EFS zatrudnionych przed 11 marca 2020 r.;
Bezwzględne przestrzeganie przez IZ i IP oraz służby kontrolne ww. instytucji zasad realizacji
projektów związanych z przyjmowaniem przez realizatorów (projektodawców) wyłącznie
OŚWIADCZEŃ od uczestników projektów oraz podmiotów korzystających ze wsparcia
w ramach EFS, wpływających na kwalifikowalność kosztów poniesionych w ramach realizacji
tych projektów;
Umożliwienie projektodawcom zakupu dodatkowego sprzętu komputerowego w celu
wykonywania pracy on-line;
Zwiększenie, głównie w projektach 10.4 RPO WD, wskaźnika zakupów wyposażenia
dla szkół;
Umożliwienie dokonanie zmian w projektach, w ramach działania 8.2 i 9.1 (realizowanych już
obecnie i w przyszłości), w których wykorzystywane są instrumenty wsparcia rynku pracy
w postaci doposażenia nowych stanowisk pracy i subsydiowanego zatrudnienia, w taki
sposób, aby instrumenty te zostały skierowane także na wsparcie istniejących, przeznaczonych
do likwidacji miejsc pracy ze względu na występowanie COVID-19;
Zwiększenie wartości projektów, które zawierają w swojej merytorycznej strukturze
instrumenty bezpośredniego, finansowego wsparcia osób bezrobotnych na rynku pracy takich
jak doposażenia stanowisk pracy oraz subsydiowane zatrudnienie, staże zawodowe i tworzenie
nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych;
Umożliwienie projektodawcom realizującym projekty na rzecz rynku pracy zwiększenie
wartości subsydiowanego zatrudnienia i wsparcia pomostowego dla osób bezrobotnych;

26) Uznanie za kwalifkowalne wydatków poniesionych na rzecz tych osób bezrobotnych, którzy
zostali zatrudnieni w przedsiębiorstwach, które zbankrutowały z powodu wystąpienia epidemii
COVID-19;
27) Wydłużenie badania wskaźnika zatrudnialności z 4 tygodni po zakończeniu udziału uczestnika
w projekcie, do co najmniej 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie;
28) Zwrócenie się do Komisji Europejskiej w sprawie pilnego wyrażenia zgody na zmiany
w Regionalnym Programie Operacyjnym Dolny Śląsk w zakresie dostosowania realizacji
Programu do aktualnej sytuacji związanej z COVID-19.
29) Kwalifikowanie kosztów stałych zadań publicznych, w tym kosztów personelu, które muszą
być ponoszone pomimo braku uczestników projektów.
Jednocześnie Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego deklaruje wsparcie w pracach nad
rozwiązaniami pomocowymi w związku z epidemią COVID-19 adresowanymi do organizacji
pozarządowych na Dolnym Śląsku.
§ 2.
Uchwałę otrzymuje:
1) Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
2) Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
3) Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMWD,
4) Rada Działalności Pożytku Publicznego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Pożytku Publicznego
Arkadiusz Zagrodnik

