
Ogłoszenie po przyjęciu uchwały wprowadzającej zmiany do NPRCz 2016-2020 związane z 

wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego wirusem 

SARS-CoV-2. 

 

Dn. 10 grudnia 2020 r. Rada Ministrów uchwałą (nr 180/2020) podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian 

w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.  

W zakresie Priorytetu 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020” zostały wprowadzone następujące zmiany 

mające wpływ na realizację trwających zadań bądź pięcioletni okres trwałości zadań: 

1. Wszystkie zadania muszą być zakończone do dnia 31 grudnia  2021 r., przy czym realizacja 

zadań od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. musi być finansowana wyłącznie z wkładu własnego. W 

przypadku zadań realizowanych do dnia 31 grudnia 2021 r. nie jest możliwe wydatkowanie w 2021 r. 

środków z dotacji przyznanych w roku poprzednim.  

2. W przypadkach, w których z przyczyn spowodowanych ograniczeniami w funkcjonowaniu 

bibliotek publicznych związanymi z epidemią SARS-CoV-2 doszło do nieosiągnięcia wymaganych 

standardów obowiązkowych i/lub kryteriów punktowanych, dopuszcza się możliwość wydłużenia czasu 

potrzebnego do osiągnięcia/utrzymania wymaganych standardów i kryteriów do 12 miesięcy po 

ogłoszeniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Analogicznie tym samym 

zostaje wydłużony okres kontroli trwałości projektu.  

Informacje dla beneficjentów planujących wydłużenie realizacji zadania do 31 grudnia 2021 r.: 

Beneficjenci wyrażający wolę wydłużenia realizacji zadania na rok 2021, zobowiązani są do 

wystąpienia z prośbą o aneks wydłużający termin zakończenia zadania na dotychczasowych zasadach: 

tj. na piśmie, wraz z aktualizacją wniosku wprowadzającą stosowne zmiany w harmonogramie realizacji 

zadania oraz przed terminem zakończenia zadania wskazanym w umowie.  

Szczegółowe zapisy odnoszące się do terminów realizacji zadań będą precyzować aneksy do umów o 

dofinansowanie.  

Przypominamy, że zgodnie z p. V.A.3 regulaminu maksymalny czas realizacji zadania wynosi 36 

miesięcy od dnia rozpoczęcia zadania określonego w umowie o dofinansowanie. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony maksymalnie o 12 miesięcy poprzez 

aneksowanie umowy o dofinansowanie. 

Informacje dla beneficjentów pozostających w pięcioletnim okresie trwałości zadania:  

Beneficjenci są zobowiązani do składania rocznych sprawozdań z utrzymania wszystkich standardów  

zadeklarowanych we wniosku na dotychczasowych zasadach, tj. w terminie do 10 lutego roku 

następnego za rok poprzedni. 

W przypadku nieosiągnięcia któregokolwiek ze standardów obowiązkowych i/lub kryteriów 

punktowanych niezbędne jest złożenie pisemnych wyjaśnień przez beneficjenta. Na podstawie 

przedstawionych wyjaśnień Operator Priorytetu podejmuje decyzję w zakresie wydłużenia czasu na 

osiągnięcie/utrzymanie standardów obowiązkowych i/lub kryteriów punktowanych, jednak nie dłużej 

niż do 12 miesięcy po ogłoszeniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Analogicznie tym samym zostanie wydłużony okres kontroli trwałości projektu. 

 

Pozostałe zapisy regulaminu, na które nie miała wpływu zamiana uchwały, pozostają w mocy.  


