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Dotyczy: konieczności łagodzenia negatywnych skutków pandemii choroby COVID– 
19 na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pismo z 21 kwietnia 2020 r. znak: DPO-I.410.5.5.2020.AN dziękuję za 

przesłanie Państwa propozycji rozszerzenia zakresu wsparcia pomostowego dla osób, 

które otrzymały jednorazowe środki na założenie własnej działalności gospodarczej ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uprzejmie informuję, że w opinii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ci 

przedsiębiorcy, którzy kwalifikują się do pomocy wskazanej w przepisach krajowych 

w ramach Tarczy Antykryzysowej, powinni korzystać w pierwszej  kolejności z rozwiązań 

ustawowych w tym zakresie, w tym również ze  wsparcia w zakresie dofinansowania 

wynagrodzeń/ prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby, które otrzymały środki EFS na założenie własnej działalności gospodarczej i które 

nie kwalifikują się do wsparcia przewidzianego w specustawie, np. z powodu zbyt 

krótkiego okresu prowadzenia działalności gospodarczej, a które pozostają nadal 

uczestnikami projektów EFS, mogą skorzystać z przedłużonego wsparcia pomostowego 

ułatwiającego bieżące prowadzenie działalności gospodarczej. Okres tego wsparcia nie 

może jednak przekraczać okresu wskazanego w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy 

na lata 2014-2020. 
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W przypadku osób, które otrzymały w projekcie wsparcie finansowe na założenie własnej 

firmy, a nie korzystały ze wsparcia pomostowego, mogą o nie zawnioskować i otrzymać je 

na okres przewidziany w Wytycznych. W przypadku osób, które otrzymały w projekcie 

wsparcie finansowe na założenie własnej firmy i korzystały ze wsparcia pomostowego, 

przez okres krótszy niż 12 miesięcy, mogą wnioskować o wydłużenie tego wsparcia do 

okresu maksymalnego przewidzianego w Wytycznych czyli do 12 miesięcy od rozpoczęcia 

prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że wsparcie 

pomostowe powinno być skierowane  jedynie do osób, które formalnie nie zawiesiły 

działalności gospodarczej. 

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/
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