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Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej
dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
w Podprogramie 2019

W Wytycznych z 13 sierpnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Po punkcie B .I.l. dodaje się przypis następującej treści:
„Możliwe jest rozpoczęcie realizacji działań w ramach środków towarzyszących w terminie
określonym w pkt. IVa Okres realizacji działań w ramach środków towarzyszących”.

2) Po punkcie B.III.1.2. dodaje się przypis następującej treści:
„Możliwe jest rozpoczęcie realizacji działań w ramach środków towarzyszących w terminie
określonym w pkt. IVa Okres realizacji działań w ramach środków towarzyszących”.

3) W punkcie B.III.1.9. dodaje się tiret 5 następującej treści:
„inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie
społeczne osób najbardziej potrzebujących, z wyjątkiem działań, o których mowa w pkt. 1.8.,
tj. działań finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach statutowej działalności
organizacji”.

4) Po punkcie B.IV. Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych, dodaje się punkt
B.IYa. Okres realizacji działań w ramach środków towarzyszących następującej treści:

PROGRAM OPERACYJNY

UNIA EUROPEJSKA

M i n i s te r s tw o Rodziny,

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Pracy i Polityki Społecznej

2014-2020

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

„1. Organizacje partnerskie mogą prowadzić działania w ramach środków towarzyszących
w Podprogramie 2019 od dnia wejścia w życie niniejszych Wytycznych.
2. Płatności z tytułu kosztów środków towarzyszących, o których mowa w ust. 1, będą
realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
10 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego
Pomoc

Żywnościowa

2014-2020

z

zastrzeżeniem

podpisania

przez

OPO

umowy

o dofinansowanie projektu z IP.
3. W działaniach w ramach środków towarzyszących, o których mowa w ust. 1 mogą brać
udział wyłącznie osoby zakwalifikowane do Podprogramu 2019 na zasadach określonych
w pkt. 12 Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.
4. Działania w ramach środków towarzyszących zrealizowane przez OPO przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów środków towarzyszących do IP należy
uwzględnić w tym wniosku.
5. Działania w ramach środków towarzyszących, o których mowa w ust. 1, podlegają
sprawozdawczości na zasadach określonych w pkt. XI. Sprawozdawczość w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
6. Organizacje partnerskie są zobowiązane realizować działania w ramach środków
towarzyszących, o których mowa w ust. 1 w oparciu o minimalne standardy określone w pkt.
III. Zasady realizacji środków towarzyszących.
7. Zasady określone w pkt. III. 1.6 oraz w pkt. III. 1.7 stosuje się odpowiednio do działań, o
których mowa w ust. 1.

Niniejsze wytyczne stosuje się o

d

.....

września 2019 r.

