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Komunikat 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu  

nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-058/17 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 

Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych nastąpiła 

aktualizacja Regulaminu konkursu. Ponadto zgodnie z uchwałą nr 1971/291/17 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego dnia 20 listopada 2017 r., nastąpiła aktualizacja:  

 wzoru umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020. 

 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014‐2020 (wersja 1.29), przyjętego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 

dnia 20 listopada 2017 r. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian: 

 nr 1 zmiana zapisów Regulaminu konkursu; 

 nr 2 zmiana złącznika nr 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i merytoryczne szczegółowe;  

 nr 3 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 [ umowa standardowa]; 

 nr 4 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 [ kwoty ryczałtowe]; 

 nr 5 zmiana wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową 

jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi 

Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

 nr 6 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 [rzeczywiście poniesione wydatki i kwoty ryczałtowe]; 

 nr 7 zmiana złącznika nr 7 Lista najczęściej finansowanych towarów i usług. 

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje 

się z dniem ogłoszenia. 
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Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-058/17 
Tabela zmian do Regulaminu konkursu 

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1.  
Rozdział 1 

Pkt dd 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014‐2020 z dnia 

19.10.2017 r.(wersja 1.28). 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014‐2020 z dnia 20.11.2017 r.(wersja 1.29). 

Aktualizacja dokumentu. 

2.  
Rozdział 4 

Podrozdział 4.6 
Brak zapisu 

Wnioskodawca w treści wniosku zobowiązany jest 

zapewnić, że realizowane w ramach projektu procedury 

certyfikacji zgodne będą z wymogami określonymi w 

liście sprawdzającej do załącznika nr 8 do Wytycznych w 

zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020.  

Jednocześnie w przypadku, gdy w treści wniosku 

zostanie zawarte odniesienie do znaków towarowych 

np. ECDL, ECCC, zapisy wniosku powinny dopuszczać 

rozwiązania równoważne, Rozwiązania równoważne 

muszą spełniać wymogi określone w liście 

sprawdzającej, o której mowa powyżej. 

Doprecyzowanie zapisów. 

3.  Rozdział 9 

Podrozdział 9.6 
Brak zapisu 

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i 
Doprecyzowanie zapisów. 
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zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty. Opis przedmiotu zamówienia nie 

może odnosić się do określonego wyrobu, źródła, 

znaków towarowych, patentów lub specyficznego 

pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest 

uzasadnione przedmiotem zamówienia i dopuszczono 

rozwiązania równoważne. W przypadku dopuszczenia 

rozwiązań równoważnych, w celu spełnienia wymogu 

opisania przedmiotu zamówienia w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, powinien zostać określony 

zakres równoważności. Wykonawca, który powołuje się 

na rozwiązania równoważne opisywane przez 

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

 

4.  
Rozdział 15 

Podrozdział 15.2  
Brak zapisu 

Wnioski o dofinansowanie, niespełniające kryteriów 

formalnych, z możliwością poprawienia, są 

przekazywane do jednokrotnego 

Doprecyzowanie zapisów. 
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poprawienia/uzupełnienia przez Wnioskodawcę w 

terminie 7 dni. 

W przypadku braku poprawy/uzupełnienia bądź błędnej 

lub niepełnej poprawy w wyznaczonym terminie 

wniosek jest odrzucany na etapie oceny formalnej. 

5.  
Rozdział 16 

Podrozdział 16.2 

Za spełnianie wszystkich ogólnych kryteriów 

merytorycznych oceniający może przyznać 

maksymalnie 105 punktów. 

 

Wniosek za spełnianie wszystkich ogólnych 

kryteriów merytorycznych (105 punktów) oraz 

wszystkich kryteriów merytorycznych 

szczegółowych (32 punkty) może uzyskać 

maksymalnie 137 punkty. 

Za spełnianie wszystkich ogólnych kryteriów 

merytorycznych oceniający może przyznać maksymalnie 

100 punktów. 

 

Wniosek za spełnianie wszystkich ogólnych kryteriów 

merytorycznych (100 punktów) oraz wszystkich 

kryteriów merytorycznych szczegółowych (32 punkty) 

może uzyskać maksymalnie 132 punkty. 

 

 

 

 

 

Zmiana wynikająca z aktualizacji 

Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014‐2020 

6.  Rozdział 21 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych będzie organizowała spotkania i szkolenia 

dla potencjalnych Beneficjentów w formie szkoleń 

warsztatowych. W ramach spotkań zostaną 

przedstawione założenia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w 

ramach konkursu dla Działania 9.2 Usługi społeczne 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

będzie organizowała spotkania i szkolenia dla 

potencjalnych Beneficjentów w formie szkoleń 

warsztatowych. W ramach spotkań zostaną 

przedstawione założenia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach 

konkursu dla Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, 

Omyłka pisarska 
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i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. 

Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie 

zawodowe osób  

 
Tabela zmian nr 2 w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-058/17 

Tabela zmian do załącznika nr 3.2. Kryteria merytoryczne ogólne i merytoryczne szczegółowe 
 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1.  Pkt 3 15/9 10/6 

Zmiana punktacji w związku z 

przyjęciem przez ZWM 

Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014‐2020 z dnia 20.11.2017 

r.(wersja 1.29). 

 
Tabela zmian nr 3 w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-058/17 

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [ umowa standardowa] 

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1.  Pkt 8 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. 
zm.); 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); 

Aktualizacja publikatora aktu 
prawnego. 

2.  § 1 pkt 16 
„Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579); 

„Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.); 

Aktualizacja publikatora aktu 
prawnego, dodano: 

z późn. zm. 

3.  § 15 ust. 2 Wydatki niekwalifikowalne stwierdzone na etapie - Usunięcie zapisu w związku ze 
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weryfikacji wniosku o płatność jak również kwoty 
korekt finansowych co do zasady nie stanowią 

nieprawidłowości i powinny podlegać 
bezzwłocznemu zwrotowi przez Beneficjenta na 
rachunek Projektu bez odsetek. Zwrot, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, nie skutkuje 
pomniejszeniem dofinansowania 

stanowiskiem Ministerstwa 
Rozwoju. Wydatek 

niekwalifikowalny przedstawiony 
przez beneficjenta do 

współfinansowania, co do zasady 
stanowi nieprawidłowość.  

4.  § 24 ust. 2 

Przetwarzanie danych osobowych jest 
dopuszczalne na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru „Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020”:  

a) rozporządzenia nr 1303/2013; 
b) rozporządzenia nr 1304/2013; 
c) ustawy wdrożeniowej; 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia nr 1303/2013; 
b) rozporządzenia nr 1304/2013; 
c) ustawy wdrożeniowej; 
d) rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 
22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe 
przepisy wykonawcze do 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 w odniesieniu do 
wzorów służących do 

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na 
podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020”:  

a) Rozporządzenia 1303/2013; 
b) Rozporządzenia 1304/2013; 
c) ustawy wdrożeniowej; 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych:  

a) Rozporządzenia 1303/2013; 
b) Rozporządzenia 1304/2013; 
c) ustawy wdrożeniowej; 
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji 

(UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 
2014 r. ustanawiającego szczegółowe 
przepisy wykonawcze do 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 w odniesieniu do wzorów 
służących do przekazywania Komisji 
określonych informacji oraz 

Dostosowanie zapisu 
rozporządzeń do skrótów 

funkcjonujących we wzorze 
umowy. 
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przekazywania Komisji 
określonych informacji oraz 
szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między 
beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi 
(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, 
str.1). 

szczegółowe przepisy dotyczące 
wymiany informacji między 
beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, 
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. 
Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1). 

 

5.  § 35 ust. 4 

Beneficjent zobowiązuje się do zachowania 
trwałości utworzonych w ramach Projektu miejsc 

pracy  po zakończeniu realizacji Projektu, co 
najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia 

przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska 
pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin 

przyznania dotacji. W tym czasie zakończenie 
stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo 
utworzonym stanowisku pracy może nastąpić 

wyłącznie z przyczyn leżących po stronie 
pracownika. 

 

Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia dwóch 
warunków  trwałości łącznie tj. do: 

1) zapewnienia trwałości utworzonych w ramach 
Projektu miejsc pracy po zakończeniu realizacji 

Projektu. Okres trwałości wynosi co najmniej  12 
miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia 

stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż 
termin przyznania dotacji, a w przypadku 

przedłużenia wsparcia pomostowego w formie 
finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania 
wyłącznie wsparcia pomostowego w formie 

finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od 
zakończenia wsparcia pomostowego w formie 

finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku 
pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym 

stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie z 
przyczyn leżących po stronie pracownika; 

2) zapewnienia trwałości przedsiębiorstwa 
społecznego, tj. spełnienia łącznie wszystkich cech 
przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

Dostosowanie zapisów w zakresie 
warunków trwałości projektów 

realizowanych przez Ośrodki 
Wsparcia Ekonomii Społecznej do 

aktualnych Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu 

Społecznego  
i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020.  
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obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, przez 

okres o którym mowa w pkt 1. 

6.  Załącznik nr 6 

Administratorem moich danych osobowych jest 
Marszałek Województwa Mazowieckiego mający 
swoją siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 

Warszawa 

Administratorem moich danych osobowych jest: 
1) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, stanowiący 

Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa; 

2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla 
zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych, z siedzibą w 
Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 

Warszawa. 

Modyfikacja zapisu w zakresie 
wskazania administratorów 

danych osobowych. 

7.  Zmiany redakcyjne wynikające z wprowadzenia zmian do zapisów umowy.  

 
Tabela zmian nr 4 w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-058/17 

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [ kwoty ryczałtowe] 

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1. 1

. 
Pkt 8 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. 

zm.); 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); 

Aktualizacja publikatora aktu 

prawnego. 
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2. 2

. 
§ 1 pkt 16 

„Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579); 

„Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.); 

Aktualizacja publikatora aktu 

prawnego, dodano:  

z późn. zm. 

3. 3

. 
§ 10 ust.2 

W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym 

wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może 

dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o 

płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa 

Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia 

wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, w 

szczególności Instytucja Pośrednicząca może 

wezwać Beneficjenta do złożenia lub przesłania w 

systemie SL2014 skanów oryginałów dokumentów 

księgowych dotyczących Projektu. 

W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku 

o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać 

uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o 

czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do 

poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub 

złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie. 

Usunięcie „w szczególności 

Instytucja Pośrednicząca może 

wezwać Beneficjenta do złożenia 

lub przesłania w systemie SL2014 

skanów oryginałów dokumentów 

księgowych dotyczących 

Projektu” - Zgodnie z  

Wytycznymi  

w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-

2020, nie ma obowiązku 

gromadzenia ani opisywania 

dokumentów księgowych w 

ramach projektu na 

potwierdzenie poniesienia 

wydatków, które zostały 
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wykazane jako wydatki objęte 

uproszczoną metodą. 

4. § 13 ust. 2 

Wydatki niekwalifikowalne stwierdzone na etapie 

weryfikacji wniosku o płatność jak również kwoty 

korekt finansowych co do zasady nie stanowią 

nieprawidłowości i powinny podlegać 

bezzwłocznemu zwrotowi przez Beneficjenta na 

rachunek Projektu bez odsetek. Zwrot, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, nie skutkuje 

pomniejszeniem dofinansowania 

- Usunięcie zapisu w związku ze 

stanowiskiem Ministerstwa 

Rozwoju. Wydatek 

niekwalifikowalny przedstawiony 

przez beneficjenta do 

współfinansowania, co do zasady 

stanowi nieprawidłowość.  

5.  § 16 ust. 1 pkt 2 

dokumentów potwierdzających kwalifikowalność 

wydatków ponoszonych w ramach Projektu i 

wykazywanych we wnioskach o płatność w tym 

wyciągów bankowych/potwierdzeń transakcji lub 

innych dokumentów potwierdzających transakcje 

lub dokumentów potwierdzających poniesienie 

wydatków; 

 

dokumentów potwierdzających kwalifikowalność 

wydatków ponoszonych w ramach Projektu i 

wykazywanych we wnioskach o płatność; 

 

Usunięcie „w tym wyciągów 

bankowych/potwierdzeń 

transakcji lub innych 

dokumentów potwierdzających 

transakcje lub dokumentów 

potwierdzających poniesienie 

wydatków” - Zgodnie z  

Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowania wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu 
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Spójności na lata 2014-2020, nie 

ma obowiązku gromadzenia ani 

opisywania dokumentów 

księgowych w ramach projektu 

na potwierdzenie poniesienia 

wydatków, które zostały 

wykazane jako wydatki objęte 

uproszczoną metodą. 

6. § 20 ust. 2 

Przetwarzanie danych osobowych jest 

dopuszczalne na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru „Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020”:  

a) rozporządzenia nr 1303/2013; 

b) rozporządzenia nr 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia nr 1303/2013; 

b) rozporządzenia nr 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

d) rozporządzenia wykonawczego 

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na 

podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020”:  

a) Rozporządzenia 1303/2013; 

b) Rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:  

a) Rozporządzenia 1303/2013; 

b) Rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji 

Dostosowanie zapisu 

rozporządzeń do skrótów 

funkcjonujących we wzorze 

umowy. 
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Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 

22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe 

przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 w odniesieniu do 

wzorów służących do 

przekazywania Komisji 

określonych informacji oraz 

szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, 

audytowymi i pośredniczącymi 

(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, 

str.1). 

(UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 

2014 r. ustanawiającego szczegółowe 

przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 w odniesieniu do wzorów 

służących do przekazywania Komisji 

określonych informacji oraz 

szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, 

audytowymi i pośredniczącymi (Dz. 

Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1). 

 

7. § 31 ust. 4 

Beneficjent zobowiązuje się do zachowania 

trwałości utworzonych w ramach Projektu miejsc 

pracy  po zakończeniu realizacji Projektu, co 

najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia 

przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska 

pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin 

Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia dwóch 

warunków  trwałości łącznie tj. do: 

3) zapewnienia trwałości utworzonych w ramach 

Projektu miejsc pracy po zakończeniu realizacji 

Projektu. Okres trwałości wynosi co najmniej  12 

miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia 

Dostosowanie zapisów w zakresie 

warunków trwałości projektów 

realizowanych przez Ośrodki 

Wsparcia Ekonomii Społecznej do 

aktualnych Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć  
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przyznania dotacji. W tym czasie zakończenie 

stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo 

utworzonym stanowisku pracy może nastąpić 

wyłącznie z przyczyn leżących po stronie 

pracownika. 

 

stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż 

termin przyznania dotacji, a w przypadku 

przedłużenia wsparcia pomostowego w formie 

finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania 

wyłącznie wsparcia pomostowego w formie 

finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od 

zakończenia wsparcia pomostowego w formie 

finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku 

pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym 

stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie z 

przyczyn leżących po stronie pracownika; 

4) zapewnienia trwałości przedsiębiorstwa 

społecznego, tj. spełnienia łącznie wszystkich cech 

przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa w 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, przez 

okres o którym mowa w pkt 1. 

w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020.  

 

8. Załącznik nr 6 

Administratorem moich danych osobowych jest 

Marszałek Województwa Mazowieckiego mający 

swoją siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 

Administratorem moich danych osobowych jest: 

1) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Modyfikacja zapisu w zakresie 

wskazania administratorów 

danych osobowych. 
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Warszawa Mazowieckiego na lata 2014-2020, stanowiący 

Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa; 

2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla 

zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych, z siedzibą w 

Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 

Warszawa. 

9. Zmiany redakcyjne wynikające z wprowadzenia zmian do zapisów umowy.  

Tabela zmian nr 5 w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-058/17 
Tabela zmian wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1. Pkt  3  

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 

480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 

z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Zmiana zapisu publikatora aktu 

prawnego. 
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Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 

138 z 13 maja 2014 r.),  zwanego dalej: 

„Rozporządzeniem 480/2014”;  

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 

13.05. 2014 , str. 5, z późn. zm.),  zwanego dalej 

„Rozporządzeniem 480/2014”;  

2. Pkt  4 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający 

znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26 

czerwca 2014 r.); 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 str. 1, 

z późn. zm.); 

Zmiana zapisu publikatora aktu 

prawnego. 

3. Pkt 5 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 

108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 

24 grudnia 2013 r.); 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z  24.12.2013, str. 1 ); 

Zmiana zapisu publikatora aktu 

prawnego. 

4. Pkt 6 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 

240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie 

europejskiego kodeksu postępowania w zakresie 

partnerstwa w ramach europejskich funduszy 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 

z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego 

kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w 

ramach europejskich funduszy strukturalnych i 

Zmiana zapisu publikatora aktu 

prawnego. 
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strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74/1 

z dnia 14 marca 2014 r.); 

inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74 z  14.03.2014, str. 1); 

5. Pkt 8 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. 

zm.); 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); 

Aktualizacja publikatora aktu 

prawnego. 

6. § 1 pkt 5 

„Dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć 

współfinansowanie Unii Europejskiej lub 

współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, 

wypłacane na podstawie Umowy o dofinansowanie 

projektu; 

„Dofinansowaniu” – należy przez to rozumieć 

współfinansowanie Unii Europejskiej wypłacane na 

podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu; 

 

Modyfikacja definicji. 

Współfinansowanie   

z budżetu państwa nie dotyczy 

PJB. 

 

7. § 1 pkt 16 

„SL2014” – należy przez to rozumieć aplikację 

główną centralnego systemu teleinformatycznego, 

o którym mowa w rozdziale 16 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020; 

wykorzystywaną w procesie rozliczania Projektu 

oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą; 

„SL2014” – należy przez to rozumieć aplikację główną 

centralnego systemu teleinformatycznego, o którym 

mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej 

wykorzystywaną w procesie rozliczania Projektu oraz 

komunikowania z Instytucją Pośredniczącą; 

Zastąpienie nazwy ustawy 

wdrożeniowej skrótem 

stosowanym we wzorze 

Porozumienia. 

8.  § 1 pkt 17 

„Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579); 

 

„Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.); 

Aktualizacja publikatora aktu 

prawnego, dodano:  

z późn. zm. 

9.  § 2 ust 1 Niniejsze Porozumienie określa szczegółowe Porozumienie określa szczegółowe zasady, tryb i Modyfikacja zapisu. Dotacja 
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zasady, tryb i warunki na jakich dokonywane 

będzie rozliczanie dofinansowania Projektu w 

łącznej kwocie nieprzekraczającej ................... PLN 

(słownie: …) i stanowiącej nie więcej niż …… % 

całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, 

w tym: 

1) płatność ze środków europejskich w 

kwocie … PLN (słownie …); 

2) dotację celową z budżetu państwa w 

kwocie … .  PLN (słownie …). 

warunki na jakich dokonywane będzie rozliczanie 

dofinansowania Projektu w  kwocie nieprzekraczającej 

................... PLN (słownie: …) i stanowiącej nie więcej niż 

…… % całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. 

 

celowa z budżetu państwa nie 

dotyczy PJB. 

10.  §10 ust. 5  

W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 

Beneficjent ma prawo wnieść w terminie 14 dni 

kalendarzowych zastrzeżenia do ustaleń Instytucji 

Pośredniczącej w zakresie wydatków 

niekwalifikowalnych. Przepisy art. 25 ust. 2-12 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 stosuje się wówczas odpowiednio. W 

przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca nie 

przyjmie ww. zastrzeżeń i Beneficjent nie zastosuje 

się do zaleceń Instytucji Pośredniczącej 

dotyczących sposobu skorygowania wydatków 

W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 Beneficjent 

ma prawo wnieść w terminie 14 dni kalendarzowych 

zastrzeżenia do ustaleń Instytucji Pośredniczącej w 

zakresie wydatków niekwalifikowalnych. Przepisy art. 25 

ust. 2-12 ustawy wdrożeniowej stosuje się wówczas 

odpowiednio. W przypadku gdy Instytucja 

Pośrednicząca nie przyjmie ww. zastrzeżeń i Beneficjent 

nie zastosuje się do zaleceń Instytucji Pośredniczącej 

dotyczących sposobu skorygowania wydatków 

niekwalifikowalnych, stosuje się § 12. 

 

Zastąpienie pełnej nazwy ustawy 

wdrożeniowej skrótem 

stosowanym we wzorze 

Porozumienia. 
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niekwalifikowalnych, stosuje się § 12. 

11.  § 13 ust. 1  

W przypadku stwierdzenia w Projekcie 

nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 36 

Rozporządzenia 1303/2013, wartość Projektu 

określona w aktualnym Wniosku o dofinansowaniu 

Projektu, o którym mowa w § 3 ust. 1 ulega 

odpowiedniemu pomniejszeniu o kwotę 

nieprawidłowości. Pomniejszeniu ulega także 

wartość dofinansowania, o której mowa w § 2 ust. 

1 pkt 1, w części w jakiej nieprawidłowość została 

sfinansowana ze środków dofinansowania. Zmiana, 

o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wymaga 

formy aneksu do niniejszego Porozumienia. 

W przypadku stwierdzenia w Projekcie 

nieprawidłowości, o której mowa w art. 2 pkt 36 

Rozporządzenia 1303/2013, wartość Projektu określona 

w aktualnym Wniosku o dofinansowaniu Projektu, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 ulega odpowiedniemu 

pomniejszeniu o kwotę nieprawidłowości. 

Pomniejszeniu ulega także wartość dofinansowania, o 

której mowa w § 2 ust. 1, w części w jakiej 

nieprawidłowość została sfinansowana ze środków 

dofinansowania. Zmiana, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, nie wymaga formy aneksu do Porozumienia. 

Usunięcie odwołania do pkt 1 w 

wyniku modyfikacji § 2 ust. 1. 

12.  § 17 ust.5 

Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące 

udzielonej pomocy publicznej przez okres 10 lat od 

dnia przyznania pomocy ad hoc lub dnia przyznania 

ostatniej pomocy w ramach programu, ale nie 

krócej niż do dnia określonego w art. 12  

rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy 

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

187 z 26.06.2014, str. 1). 

Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące 

udzielonej pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia 

przyznania pomocy ad hoc lub dnia przyznania ostatniej 

pomocy w ramach programu, ale nie krócej niż do dnia 

określonego w art. 12  rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

 

Usunięcie publikatora aktu 

prawnego przywołanego 

wcześniej we wzorze 

Porozumienia. 
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13.  § 21 ust. 2 

Przetwarzanie danych osobowych jest 

dopuszczalne na podstawie: 

3) w odniesieniu do zbioru „Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020”:  

a) rozporządzenia nr 1303/2013; 

b) rozporządzenia nr 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

4) w odniesieniu do zbioru Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia nr 1303/2013; 

b) rozporządzenia nr 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

d) rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 

22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe 

przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 w odniesieniu do 

wzorów służących do 

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na 

podstawie: 

3) w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020”:  

a) Rozporządzenia 1303/2013; 

b) Rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

4) w odniesieniu do zbioru Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:  

a) Rozporządzenia 1303/2013; 

b) Rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji 

(UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 

2014 r. ustanawiającego szczegółowe 

przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 w odniesieniu do wzorów 

służących do przekazywania Komisji 

określonych informacji oraz 

Dostosowanie zapisu 

rozporządzeń do skrótów 

funkcjonujących we wzorze 

Porozumienia. 
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przekazywania Komisji 

określonych informacji oraz 

szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, 

audytowymi i pośredniczącymi 

(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, 

str.1). 

 

szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, 

audytowymi i pośredniczącymi (Dz. 

Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1). 

 

14.  § 21 ust.5 

Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent 

zobowiązuje się do przestrzegania zasad 

wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, 

poz. 1024), zwanym dalej: „rozporządzeniem 

MSWiA”. 

Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent 

zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w 

niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U.  poz. 1024), 

zwanym dalej: „rozporządzeniem MSWiA”. 

Zmiana zapisu publikatora aktu 

prawnego. 
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15.  § 26 ust 2 pkt 6  

Beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje 

się do Beneficjenta; 

Beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy Pzp w 

zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta; 

 

Zastąpienie nazwy ustawy Pzp 

skrótem stosowanym we wzorze 

Porozumienia. 

16.  § 32 ust. 4 

Beneficjent zobowiązuje się do zachowania 

trwałości utworzonych w ramach Projektu miejsc 

pracy  po zakończeniu realizacji Projektu, co 

najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia 

przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska 

pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin 

przyznania dotacji. W tym czasie zakończenie 

stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo 

utworzonym stanowisku pracy może nastąpić 

wyłącznie z przyczyn leżących po stronie 

pracownika. 

 

Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia dwóch 

warunków  trwałości łącznie tj. do: 

5) zapewnienia trwałości utworzonych w ramach 

Projektu miejsc pracy po zakończeniu realizacji 

Projektu. Okres trwałości wynosi co najmniej  12 

miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia 

stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż 

termin przyznania dotacji, a w przypadku 

przedłużenia wsparcia pomostowego w formie 

finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania 

wyłącznie wsparcia pomostowego w formie 

finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od 

zakończenia wsparcia pomostowego w formie 

finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku 

pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym 

stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie z 

przyczyn leżących po stronie pracownika; 

6) zapewnienia trwałości przedsiębiorstwa 

społecznego, tj. spełnienia łącznie wszystkich cech 

Dostosowania zapisów w zakresie 

warunków trwałości projektów 

realizowanych przez Ośrodki 

Wsparcia Ekonomii Społecznej do 

aktualnych Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć  

w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020.  
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przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa w 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, przez 

okres o którym mowa w pkt 1. 

17.  § 34 pkt 5 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. 

zm.); 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych; 

 

Usunięcie publikatora aktu 

prawnego przywołanego 

wcześniej we wzorze 

Porozumienia. 

18.  § 34 pkt 6 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 (Dz. U z 2017 r. poz. 1460,  z późn. zm.); 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020; 

Usunięcie publikatora aktu 

prawnego przywołanego 

wcześniej we wzorze 

Porozumienia. 

19.  § 34 pkt 7 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579); 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych; 

 

Usunięcie publikatora aktu 

prawnego przywołanego 

wcześniej we wzorze 

Porozumienia. 

20.  § 34 pkt 11  

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 

dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i 

trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 

terminów składania wniosków o płatność w 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 

18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu 

udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów 

składania wniosków o płatność w ramach programów 

Usunięcie publikatora aktu 

prawnego przywołanego 

wcześniej we wzorze 

Porozumienia. 
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ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1161); 

finansowanych z udziałem środków europejskich; 

 

21.  § 34 pkt 12 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 

grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz przekazywania informacji 

dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75, 

z późn. zm.); 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 

2012 r. w sprawie płatności w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

przekazywania informacji dotyczących tych płatności; 

 

Usunięcie publikatora aktu 

prawnego przywołanego 

wcześniej we wzorze 

Porozumienia. 

22.  Załącznik nr 6 

Administratorem moich danych osobowych jest 

Marszałek Województwa Mazowieckiego mający 

swoją siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 

Warszawa 

Administratorem moich danych osobowych jest: 

1) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, stanowiący 

Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa; 

2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla 

zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych, z siedzibą w 

Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 

Warszawa. 

Modyfikacja zapisu w zakresie 

wskazania administratorów 

danych osobowych. 

23.  Zmiany redakcyjne wynikające z wprowadzenia zmian do zapisów Porozumienia. Ujednolicenie zapisu słowa Porozumienie, zastąpiono: Porozumienie, niniejsze 

Porozumienie,  Porozumienie o dofinansowanie-słowem „Porozumienie”. 
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Tabela zmian nr 6 w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-058/17 

Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [rzeczywiście poniesione wydatki i kwoty ryczałtowe] 

  

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1. Pkt  3  

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 

480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 

138 z 13 maja 2014 r.),  zwanego dalej: 

„Rozporządzeniem 480/2014”;  

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 

z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 

13.05.2014, str. 5, z późn. zm.),  zwanego dalej 

„Rozporządzeniem 480/2014”;  

Zmiana zapisu publikatora aktu 

prawnego. 

2. Pkt  4 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

Zmiana zapisu publikatora aktu 

prawnego. 
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pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający 

znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26 

czerwca 2014 r.); 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 str. 1, 

z późn. zm.); 

 

3. Pkt 5 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 

108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 

24 grudnia 2013 r.); 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z  24.12.2013, str. 1 ); 

 

Zmiana zapisu publikatora aktu 

prawnego. 

4. Pkt 6 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 

240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie 

europejskiego kodeksu postępowania w zakresie 

partnerstwa w ramach europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74/1 

z dnia 14 marca 2014 r.); 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 

z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego 

kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w 

ramach europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 74 z  14.03.2014, str. 1); 

Zmiana zapisu publikatora aktu 

prawnego. 

5. Pkt 8 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. 

zm.); 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); 

Aktualizacja publikatora aktu 

prawnego. 

6. § 1 pkt 15 

„SL2014” – należy przez to rozumieć aplikację 

główną centralnego systemu teleinformatycznego, 

o którym mowa w rozdziale 16 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w 

„SL2014” – należy przez to rozumieć aplikację główną 

centralnego systemu teleinformatycznego, o którym 

mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej 

wykorzystywaną w procesie rozliczania Projektu oraz 

komunikowania z Instytucją Pośredniczącą; 

Zastąpienie nazwy ustawy 

wdrożeniowej skrótem 

stosowanym w umowie. 
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perspektywie finansowej 2014-2020; 

wykorzystywaną w procesie rozliczania Projektu 

oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą; 

7. § 1 pkt 16 

„Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579); 

„Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.); 

Aktualizacja publikatora aktu 

prawnego, dodano: z późn. zm. 

8. § 8 ust. 2 

Wydatki niekwalifikowalne stwierdzone na etapie 

weryfikacji wniosku o płatność jak również kwoty 

korekt finansowych co do zasady nie stanowią 

nieprawidłowości i powinny podlegać 

bezzwłocznemu zwrotowi przez Beneficjenta na 

rachunek Projektu bez odsetek. Zwrot, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, nie skutkuje 

pomniejszeniem dofinansowania 

- Usunięcie zapisu w związku ze 

stanowiskiem Ministerstwa 

Rozwoju. Wydatek 

niekwalifikowalny przedstawiony 

przez beneficjenta do 

współfinansowania, co do zasady 

stanowi nieprawidłowość.  

9. 
§ 11 ust. 1 pkt 2 

Przypis 15 

- Nie dotyczy zadań Projektu rozliczanych kwotami 

ryczałtowymi. 

Zgodnie z  Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowania wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020, nie 

ma obowiązku gromadzenia ani 

opisywania dokumentów 
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księgowych w ramach projektu 

na potwierdzenie poniesienia 

wydatków, które zostały 

wykazane jako wydatki objęte 

uproszczoną metodą. 

10. § 13 ust.5 

Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące 

udzielonej pomocy publicznej przez okres 10 lat od 

dnia przyznania pomocy ad hoc lub dnia przyznania 

ostatniej pomocy w ramach programu, ale nie 

krócej niż do dnia określonego w art. 12  

rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy 

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

187 z 26.06.2014, str. 1). 

Beneficjent przechowuje dokumenty dotyczące 

udzielonej pomocy publicznej przez okres 10 lat od dnia 

przyznania pomocy ad hoc lub dnia przyznania ostatniej 

pomocy w ramach programu, ale nie krócej niż do dnia 

określonego w art. 12  rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

Usunięcie publikatora aktu 

prawnego przywołanego 

wcześniej we wzorze umowy. 

11. § 14 ust. 2 

Przetwarzanie danych osobowych jest 

dopuszczalne na podstawie: 

5) w odniesieniu do zbioru „Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020”:  

a) rozporządzenia nr 1303/2013; 

b) rozporządzenia nr 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na 

podstawie: 

5) w odniesieniu do zbioru „Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020”:  

a) Rozporządzenia 1303/2013; 

b) Rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

Dostosowanie zapisu 

rozporządzeń do skrótów 

funkcjonujących we wzorze 

umowy. 
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6) w odniesieniu do zbioru Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia nr 1303/2013; 

b) rozporządzenia nr 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

d) rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 

22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe 

przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 w odniesieniu do 

wzorów służących do 

przekazywania Komisji 

określonych informacji oraz 

szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, 

audytowymi i pośredniczącymi 

(Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, 

6) w odniesieniu do zbioru Centralny system 

teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:  

a) Rozporządzenia 1303/2013; 

b) Rozporządzenia 1304/2013; 

c) ustawy wdrożeniowej; 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji 

(UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 

2014 r. ustanawiającego szczegółowe 

przepisy wykonawcze do 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 w odniesieniu do wzorów 

służących do przekazywania Komisji 

określonych informacji oraz 

szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, 

audytowymi i pośredniczącymi (Dz. 

Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1). 
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str.1). 

 

12. § 14 ust.5 

Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent 

zobowiązuje się do przestrzegania zasad 

wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, 

poz. 1024), zwanym dalej: „rozporządzeniem 

MSWiA”. 

Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent 

zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w 

niniejszym paragrafie, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania 

danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U.  poz. 1024), 

zwanym dalej: „rozporządzeniem MSWiA”. 

Zmiana zapisu publikatora aktu 

prawnego. 

13. § 17 ust 2 pkt 6  

Beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje 

się do Beneficjenta; 

Beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy Pzp w 

zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta; 

 

Zastąpienie nazwy ustawy Pzp 

skrótem stosowanym w umowie. 

14. § 23 ust. 4 

Beneficjent zobowiązuje się do zachowania 

trwałości utworzonych w ramach Projektu miejsc 

pracy  po zakończeniu realizacji Projektu, co 

najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia 

Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia dwóch 

warunków  trwałości łącznie tj. do: 

7) zapewnienia trwałości utworzonych w ramach 

Projektu miejsc pracy po zakończeniu realizacji 

Dostosowanie zapisów w zakresie 

warunków trwałości projektów 

realizowanych przez Ośrodki 

Wsparcia Ekonomii Społecznej do 
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przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska 

pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin 

przyznania dotacji. W tym czasie zakończenie 

stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo 

utworzonym stanowisku pracy może nastąpić 

wyłącznie z przyczyn leżących po stronie 

pracownika. 

 

Projektu. Okres trwałości wynosi co najmniej  12 

miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia 

stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż 

termin przyznania dotacji, a w przypadku 

przedłużenia wsparcia pomostowego w formie 

finansowej powyżej 6 miesięcy lub przyznania 

wyłącznie wsparcia pomostowego w formie 

finansowej (bez dotacji) – co najmniej 6 miesięcy od 

zakończenia wsparcia pomostowego w formie 

finansowej. W tym czasie zakończenie stosunku 

pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym 

stanowisku pracy może nastąpić wyłącznie z 

przyczyn leżących po stronie pracownika; 

8) zapewnienia trwałości przedsiębiorstwa 

społecznego, tj. spełnienia łącznie wszystkich cech 

przedsiębiorstwa społecznego, o których mowa w 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, przez 

okres o którym mowa w pkt 1. 

aktualnych Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020.  

 

15. § 28  ust. 2 pkt 1 w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt Dodanie publikatora aktu 
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pkt 1, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 

pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 

grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz przekazywania informacji 

dotyczących tych płatności (przy czym Instytucja 

Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia 

płatności w terminie do ……
44)

 dni roboczych od 

dnia zweryfikowania przez nią wniosku o płatność 

rozliczającego ostatnią transzę dofinansowania), 

1, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 

2012 r. w sprawie płatności w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

przekazywania informacji dotyczących tych płatności 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 75, z późn. zm.) przy czym 

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w 

terminie do ……
45)

 dni roboczych od dnia zweryfikowania 

przez nią wniosku o płatność rozliczającego ostatnią 

transzę dofinansowania; 

prawnego. 

16. § 29  ust. 8 

Niezłożenie Wniosku o płatność końcową w 

terminie lub niezwrócenie niewykorzystanej części 

zaliczki w terminie, skutkuje naliczeniem, od 

środków pozostałych do rozliczenia, odsetek jak 

dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia 

przekazania środków do dnia: 

1) złożenia Wniosku o płatność, jeśli zwrot 

środków nastąpił przed dniem złożenia 

Wniosku o płatność (zgodnie z art. 189 ust. 

3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych); 

2) faktycznego zwrotu środków jeśli zwrot 

Niezwrócenie niewykorzystanej części zaliczki w 

terminie, w związku z rozliczeniem wniosku o płatność 

końcową, skutkuje naliczeniem, od środków pozostałych 

do rozliczenia, odsetek jak dla zaległości podatkowych, 

liczonych od dnia przekazania środków do dnia 

faktycznego zwrotu środków jeśli zwrot nastąpił po dniu 

złożenia Wniosku (zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). 

 

 

Zmiana zapisu wynika ze zmiany 

Art. 189 ustawy o finansach 

publicznych z dnia 27.08.2009 r. 
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nastąpił po dniu złożenia Wniosku 

(zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych). 

17. §30 ust. 5  

W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 

Beneficjent ma prawo wnieść w terminie 14 dni 

kalendarzowych zastrzeżenia do ustaleń Instytucji 

Pośredniczącej w zakresie wydatków 

niekwalifikowalnych. Przepisy art. 25 ust. 2-12 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 stosuje się wówczas odpowiednio. W 

przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca nie 

przyjmie ww. zastrzeżeń i Beneficjent nie zastosuje 

się do zaleceń Instytucji Pośredniczącej 

dotyczących sposobu skorygowania wydatków 

niekwalifikowalnych, stosuje się § 7. 

W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 Beneficjent 

ma prawo wnieść w terminie 14 dni kalendarzowych 

zastrzeżenia do ustaleń Instytucji Pośredniczącej w 

zakresie wydatków niekwalifikowalnych. Przepisy art. 25 

ust. 2-12 ustawy wdrożeniowej stosuje się wówczas 

odpowiednio. W przypadku gdy Instytucja 

Pośrednicząca nie przyjmie ww. zastrzeżeń i Beneficjent 

nie zastosuje się do zaleceń Instytucji Pośredniczącej 

dotyczących sposobu skorygowania wydatków 

niekwalifikowalnych, stosuje się § 7. 

 

Zastąpienie pełnej nazwy ustawy 

wdrożeniowej skrótem 

stosowanym we wzorze umowy. 

18. § 30 ust. 8 

W przypadku niezłożenia wniosku na kwotę 

stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty 

przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub 

w terminie wynikającym z harmonogramu 

płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, 

przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki 

- Usunięcie zapisu wynika ze 

zmiany Art. 189 ustawy o 

finansach publicznych z dnia 

27.08.2009 r. 



 
 
 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 
tel. (22) 542 20 00, fax (22) 698 31 44 
e-mail: mjwpu@mazowia.eu, www.mazowia.eu 
www.funduszedlamazowsza.eu  
 

jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia 

przekazania środków do dnia złożenia wniosku o 

płatność. Powyższy przepis dotyczy wniosków o 

płatność, które zgodnie z harmonogramem 

płatności, o którym mowa w § 27 ust. 1, składane 

są w celu przekazania kolejnej transzy 

dofinansowania oraz końcowego wniosku o 

płatność. Na potrzeby niniejszego ustępu, 

aktualizacja harmonogramu płatności, o której 

mowa w § 27 ust. 3, aby została uznana za 

skuteczną od początku następnego okresu 

rozliczeniowego, powinna zostać przekazana do 

Instytucji Pośredniczącej do końca 

poprzedzającego go okresu rozliczeniowego. 

19. § 30 ust. 9 

Odsetki, o których mowa w ust. 8, podlegają 

zwrotowi w pełnej wysokości na rachunek 

wskazany przez Instytucję Pośredniczącą. 

- Usunięcie zapisu wynika ze 

zmiany Art. 189 ustawy o 

finansach publicznych z dnia 

27.08.2009 r. 

20. § 30 ust. 10 

Instytucja Pośrednicząca wzywa Beneficjenta do 

zwrotu odsetek, o których mowa w ust. 8, w 

terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania 

wezwania. W przypadku niedokonania zapłaty 

odsetek, Instytucja Pośrednicząca wydaje decyzję, 

- Usunięcie zapisu wynika ze 

zmiany Art. 189 ustawy o 

finansach publicznych z dnia 

27.08.2009 r. 



 
 
 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 
tel. (22) 542 20 00, fax (22) 698 31 44 
e-mail: mjwpu@mazowia.eu, www.mazowia.eu 
www.funduszedlamazowsza.eu  
 

o której mowa w art. 189 ust. 3b ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. 

decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie  do 

Instytucji Zarządzającej 

21. § 40  ust. 2 pkt 1 

w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 

pkt 1, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 

pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 

grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz przekazywania informacji 

dotyczących tych płatności (przy czym Instytucja 

Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia 

płatności w terminie do ……
63)

 dni roboczych od 

dnia zweryfikowania przez nią wniosku o płatność, 

w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 

1, w terminie płatności, o którym mowa w § 2 pkt 5 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 

2012 r. w sprawie płatności w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

przekazywania informacji dotyczących tych płatności 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 75, z późn. zm.) przy czym 

Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się do przekazania 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatności w 

terminie do ……
64)

 dni roboczych od dnia zweryfikowania 

przez nią wniosku o płatność; 

Dodanie publikatora aktu 

prawnego. 

22. § 41  ust.7 

Niezłożenie Wniosku o płatność końcową w 

terminie lub niezwrócenie niewykorzystanej części 

zaliczki w terminie, skutkuje naliczeniem, od 

środków pozostałych do rozliczenia, odsetek jak 

dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia 

przekazania środków do dnia: 

1)złożenia Wniosku o płatność, jeśli zwrot środków 

nastąpił przed dniem złożenia Wniosku o płatność 

Niezwrócenie niewykorzystanej części zaliczki w 

terminie, w związku z rozliczeniem wniosku o płatność 

końcową, skutkuje naliczeniem, od środków pozostałych 

do rozliczenia, odsetek jak dla zaległości podatkowych, 

liczonych od dnia przekazania środków do dnia 

faktycznego zwrotu środków jeśli zwrot nastąpił po dniu 

złożenia Wniosku (zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). 

Zmiana zapisu wynika ze zmiany 

Art. 189 ustawy o finansach 

publicznych z dnia 27.08.2009 r. 
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(zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych); 

2)faktycznego zwrotu środków jeśli zwrot nastąpił 

po dniu złożenia Wniosku (zgodnie z art. 67 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). 

 

 

23. § 42 ust.2 

W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym 

wniosku o płatność, Instytucja Pośrednicząca może 

dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku o 

płatność, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa 

Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia 

wniosku o płatność lub złożenia dodatkowych 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie., w 

szczególności Instytucja Pośrednicząca może 

wezwać Beneficjenta do złożenia lub przesłania w 

systemie SL2014 skanów oryginałów dokumentów 

księgowych dotyczących Projektu. 

W przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku 

o płatność, Instytucja Pośrednicząca może dokonać 

uzupełnienia lub poprawienia wniosku o płatność, o 

czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do 

poprawienia lub uzupełnienia wniosku o płatność lub 

złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie. 

Usunięcie „w szczególności 

Instytucja Pośrednicząca może 

wezwać Beneficjenta do złożenia 

lub przesłania w systemie SL2014 

skanów oryginałów dokumentów 

księgowych dotyczących 

Projektu” - Zgodnie z  

Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowania wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020, nie 

ma obowiązku gromadzenia ani 

opisywania dokumentów 

księgowych w ramach projektu 

na potwierdzenie poniesienia 
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wydatków, które zostały 

wykazane jako wydatki objęte 

uproszczoną metodą. 

24.  §42 ust. 5  

W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 

Beneficjent ma prawo wnieść w terminie 14 dni 

kalendarzowych zastrzeżenia do ustaleń Instytucji 

Pośredniczącej w zakresie wydatków 

niekwalifikowalnych. Przepisy art. 25 ust. 2-12 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 stosuje się wówczas odpowiednio. W 

przypadku gdy Instytucja Pośrednicząca nie 

przyjmie ww. zastrzeżeń i Beneficjent nie zastosuje 

się do zaleceń Instytucji Pośredniczącej 

dotyczących sposobu skorygowania wydatków 

niekwalifikowalnych, stosuje się § 7. 

W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 Beneficjent 

ma prawo wnieść w terminie 14 dni kalendarzowych 

zastrzeżenia do ustaleń Instytucji Pośredniczącej w 

zakresie wydatków niekwalifikowalnych. Przepisy art. 25 

ust. 2-12 ustawy wdrożeniowej stosuje się wówczas 

odpowiednio. W przypadku gdy Instytucja 

Pośrednicząca nie przyjmie ww. zastrzeżeń i Beneficjent 

nie zastosuje się do zaleceń Instytucji Pośredniczącej 

dotyczących sposobu skorygowania wydatków 

niekwalifikowalnych, stosuje się § 7. 

 

Zastąpienie pełnej nazwy ustawy 

wdrożeniowej skrótem 

stosowanym we wzorze umowy. 

25.  §42 ust. 8 

W przypadku niezłożenia wniosku na kwotę 

stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty 

przekazanych wcześniej transz dofinansowania 

bądź niezłożenia oświadczenia o wydatkowaniu 

minimum 70% przekazanych wcześniej transz lub w 

- Usunięcie zapisu wynika ze 

zmiany Art. 189 ustawy o 

finansach publicznych z dnia 

27.08.2009 r. 
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terminie wynikającym z harmonogramu płatności, 

od środków pozostałych do rozliczenia, 

przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki 

jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia 

przekazania środków do dnia złożenia wniosku o 

płatność. Powyższy przepis dotyczy wniosków o 

płatność, które zgodnie z harmonogramem 

płatności, o którym mowa w § 39 ust. 1, składane 

są w celu przekazania kolejnej transzy 

dofinansowania oraz końcowego wniosku o 

płatność. Na potrzeby niniejszego ustępu, 

aktualizacja harmonogramu płatności, o której 

mowa w § 39 ust. 3, aby została uznana za 

skuteczną od początku następnego okresu 

rozliczeniowego, powinna zostać przekazana do 

Instytucji Pośredniczącej do końca 

poprzedzającego go okresu rozliczeniowego. 

26.  §42 ust. 9 

Odsetki, o których mowa w ust. 8, podlegają 

zwrotowi w pełnej wysokości na rachunek 

wskazany przez Instytucję Pośredniczącą. 

- Usunięcie zapisu wynika ze 

zmiany Art. 189 ustawy o 

finansach publicznych z dnia 

27.08.2009 r. 

27.  §42 ust. 10 
Instytucja Pośrednicząca wzywa Beneficjenta do 

zwrotu odsetek, o których mowa w ust. 8, w 

- Usunięcie zapisu wynika ze 

zmiany Art. 189 ustawy o 
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terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania 

wezwania. W przypadku niedokonania zapłaty 

odsetek, Instytucja Pośrednicząca wydaje decyzję, 

o której mowa w art. 189 ust. 3b ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. 

decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie  do 

Instytucji Zarządzającej. 

finansach publicznych z dnia 

27.08.2009 r. 

28.  § 47 pkt 5 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. 

zm.); 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych; 

Usunięcie publikatora aktu 

prawnego przywołanego 

wcześniej we wzorze umowy. 

29.  § 47 pkt 6 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 (Dz. U z 2017 r. poz. 1460,  z późn. zm.); 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020; 

Usunięcie publikatora aktu 

prawnego przywołanego 

wcześniej we wzorze umowy. 

30.  § 47 pkt 7 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579); 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych; 

 

Usunięcie publikatora aktu 

prawnego przywołanego 

wcześniej we wzorze umowy. 

31.  § 47 pkt 11  

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 

dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i 

trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 

terminów składania wniosków o płatność w 

ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1161); 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 

18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu 

udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów 

składania wniosków o płatność w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich; 

 

Usunięcie publikatora aktu 

prawnego przywołanego 

wcześniej we wzorze umowy. 
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32.  § 47 pkt 12 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 

grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz przekazywania informacji 

dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75, 

z późn. zm.); 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 

2012 r. w sprawie płatności w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

przekazywania informacji dotyczących tych płatności ; 

 

Usunięcie publikatora aktu 

prawnego przywołanego 

wcześniej we wzorze umowy. 

33.  Załącznik nr 6 

Administratorem moich danych osobowych jest 

Marszałek Województwa Mazowieckiego mający 

swoją siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 

Warszawa 

Administratorem moich danych osobowych jest: 

1) Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, stanowiący 

Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa; 

2) Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla 

zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający 

realizację programów operacyjnych, z siedzibą w 

Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 

Warszawa. 

Modyfikacja zapisu w zakresie 

wskazania administratorów 

danych osobowych. 

34.  Zmiany redakcyjne wynikające z wprowadzenia zmian do zapisów umowy. Ujednolicenie zapisu słowa umowa, zastąpiono: umowa, niniejsza umowa, umowa o 

dofinansowanie-słowem „Umowa”. 
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Tabela zmian nr 7 w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-058/17 
Tabela zmian do załącznika nr 7 Lista najczęściej finansowanych towarów i usług 

 
Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1 Wiersz 5 

Zatrudnienie personelu*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

*personel projektu niezbędny do realizacji zadań 

merytorycznych, z wyłączeniem personelu, który 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 ujęty jest w kosztach pośrednich            

Brak Aktualizacja zapisów 

2 Wiersz 10 
Wynagrodzenie trenera/wykładowcy - umowa 

zlecenie 
Wynagrodzenie trenera/wykładowcy Aktualizacja zapisów 

 


