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Dotyczy: zaprzestania monitorowania danych dot. sytuacji gospodarstw domowych
w związku z wejściem w życie tzw. Omnibus regulation

Szanowni Państwo,
zgodnie ze zobowiązaniem z III spotkania zespołu ds. monitorowania EFS, które odbyło
się 26 stycznia 2018 r., informuję o terminie wejścia w życie tzw. Omnibus regulation, czyli
pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych, upraszczających zasady finansowe.
Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 30 lipca
br. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:193:TOC). Większość
przepisów wchodzi w życie trzeciego dnia po publikacji, czyli 2 sierpnia 2018 r. Tego dnia
traci moc podstawa prawna zbierania danych dot. sytuacji gospodarstw domowych
uczestników projektów (tzw. jobless households). Rozporządzenie w tym zakresie działa
retrospektywnie, co oznacza, że dane dotychczas zebrane będą musiały zostać usunięte
lub zanonimizowane.
Powyższe zostało uwzględnione w znowelizowanych Wytycznych w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 20142020, obowiązujących od 9 lipca br., poprzez usunięcie z WLWK wskaźników:


liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, objętych
wsparciem w programie,
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Pismo spełnia zasady dostępności.



liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi
pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie oraz



liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej
i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie.

Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem zmian w SL2014, tj. usunięciem pól dot.
sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów z każdego formularza
monitorowania uczestników (bez względu na jego status) i zmianą etykiety pola Osoba
w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) na Osoba w innej
niekorzystnej sytuacji społecznej. Informacja o dokładnym terminie wdrożenia zmiany
zostanie przekazana mailowo pracownikom pełniącym funkcje Administratorów
Merytorycznych.
Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie przekazane zostanie Państwu
dodatkowe pismo w sprawie postępowania z danymi zebranymi w formularzach w wersji
papierowej.
Proszę o poinformowanie o powyższych zmianach beneficjentów oraz zobowiązanie ich
do usunięcia danych dot. sytuacji gospodarstwa domowego ze wzorów formularzy danych
pozyskiwanych od uczestników projektów.

Z wyrazami szacunku

Dorota Bortnowska
zastępca dyrektora departamentu
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