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Komunikat 

 

 

 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, iż w ramach naboru  

nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-030/16 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i 

walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych nastąpiła aktualizacja Regulaminu konkursu. Ponadto 

informujemy, ze nabór wniosków został wydłużony do 10 stycznia 2017 r.  

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian nr 1. 

 

.  
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Tabela Zmian nr 1 

do Regulaminu konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-030/16 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.  

 

Lp. Rozdział Regulaminu, 

punkt, załącznik  

Strona Poprzednie brzmienie zapisu Obecne brzmienie zapisu Uzasadnienie 

1 Słownik pojęć 5 Brak (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z pózn.zm.). Zaktualizowano podstawę 

prawną. 

2 6 Osoba z niepełnosprawnością – osoby 

niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 

poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 

poz. 1375).  

 

Osoba z niepełnosprawnością – osoby 

niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 

osoby z zaburzeniami psychicznymi, w 

rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 

1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. z 2016 r. 546 z pózn.zm.). 
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3  Podmiot leczniczy - podmiot rozumiany 

zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 5 i 

art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., nr 112, 

poz. 654, z późn. zm.). 

 

Podmiot leczniczy - podmiot rozumiany 

zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 

pkt 5 i art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 

2016 r. 1638 j.t.). 

4 Podmiot wykonujący działalność leczniczą - 

podmiot rozumiany zgodnie z definicją zawartą 

w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 

r., nr 112, poz. 654, z późn. zm.). 

 

Podmiot wykonujący działalność 

leczniczą - podmiot rozumiany zgodnie z 

definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. 

1638 j.t.). 

5 7 Praca socjalna - praca socjalna, o której mowa 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej.  

 

Praca socjalna - praca socjalna, o której 

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. 930 

z pózn.zm.).  

Zaktualizowano podstawę 

prawną. 

6 Prawa pacjenta – prawa określone w ustawie z 

dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r., nr 

Prawa pacjenta – prawa określone w 

ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. 186 z 
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52, poz. 417, z późn. zm.). 

 

pózn.zm.). 

7  7 Projekt partnerski - projekt partnerski, o 

którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020. 

Projekt partnerski - projekt partnerski, o 

którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz.U z 2016 r. 217 z 

pózn.zm.).  

 

8  
Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U z 

2014 r. poz. 1146, z późn. zm.). 

Ustawa wdrożeniowa - Ustawa z dnia 11 

lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 (Dz. U z 2016 r. 217 z 

pózn.zm.). 

9 Rozdział 1 8 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 

2004 r., nr 210, poz. 2135, z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

(Dz.U. z 2016 r. 652 z późn. zm.). 

Zaktualizowano podstawę 

prawną. 
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10  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 

2009 r.,Nr 52, poz. 417, z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o 

prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (Dz.U. z 2016 r., 186 , z późn. 

zm.). 

 

11 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). 

 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – 

Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnym (Dz.U. z 2016 r. 718z 

późn. zm.). 

 

12 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U z 2016 r. poz. 

217) zwana dalej ustawą wdrożeniową. 

 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 

U z 2016 r. poz. 217 z pózn.zm.) zwana 

dalej ustawą wdrożeniową. 

13 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907 z późn. zm). 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. 

U. z 2015 r. 2164 3 r. poz. 907 z późn. 

zm). 
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14 9 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 

2009 r., Nr 52, poz. 417, z późn. zm.). 

 

Brak Usunięto ze względu na 

powtórzenie. 

15  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 

782). 

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. 

U. z 2016 r. 1764 j.t).  

 

Zaktualizowano podstawę 

prawną. 

16  Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z dnia 14 lipca 

2003 r. z późn. zm.). 

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. 

1828 j.t 

 

17  Wytyczne w zakresie informacji i promocji 

programów operacyjnych polityki spójności na 

lata 2014-2020 z dnia 30.04.2015 r. 

 

Wytyczne w zakresie informacji i promocji 

programów operacyjnych polityki 

spójności na lata 2014-2020 z dnia 

03.11.2016 r. 

18 10 Podręcznik Wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności 2014-2020 w 

zakresie informacji i promocji z dnia 09.07.2015 

r. 

 

Podręcznik Wnioskodawcy i beneficjenta 

programów polityki spójności 2014-2020 

w zakresie informacji i promocji z dnia 

14.06.2016 r. 

 

19 9 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć Brak Usunięto gdyż w ramach 
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w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z 

dnia 03.03.2016 r. 

 

niniejszego konkursu 

mają zastosowanie 

Wytyczne w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze 

zdrowia na lata 2014-

2020 z dnia 23 grudnia 

2015 r. 

 

 

20 Rozdział 2 11 IOK przeprowadza wybór projektów do 

dofinansowania w sposób przejrzysty, rzetelny i 

bezstronny oraz zapewnia Wnioskodawcom 

równy dostęp do informacji o warunkach i 

sposobie wyboru projektów do dofinansowania. 

Dokumenty i informacje przedstawiane przez 

Wnioskodawców, z którymi zawarto umowy  

o dofinansowanie projektu albo w stosunku do 

których wydano decyzje o dofinansowaniu 

projektu, a także dokumenty wytworzone lub 

IOK przeprowadza wybór projektów do 

dofinansowania w sposób przejrzysty, 

rzetelny i bezstronny oraz zapewnia 

Wnioskodawcom równy dostęp do 

informacji o warunkach i sposobie wyboru 

projektów do dofinansowania. Dokumenty 

i informacje przedstawiane przez 

Wnioskodawców, z którymi zawarto 

umowy o dofinansowanie projektu albo w 

stosunku do których wydano decyzje o 

Zaktualizowano podstawę 

prawną. 
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przygotowane w związku z oceną dokumentów i 

informacji przedstawianych przez 

Wnioskodawców do czasu rozstrzygnięcia 

naboru albo zamieszczenia informacji, o której 

mowa w art. 48 ust. 6, nie stanowią informacji 

publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z 

poźn.zm.). 

 

dofinansowaniu projektu, a także 

dokumenty wytworzone lub przygotowane 

w związku z oceną dokumentów i 

informacji przedstawianych przez 

Wnioskodawców do czasu rozstrzygnięcia 

naboru albo zamieszczenia informacji, o 

której mowa w art. 48 ust. 6, nie stanowią 

informacji publicznej w rozumieniu ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. 

1764 j.t.). 

21 Rozdział 4 14 O dofinansowanie nie mogą ubiegać się 

podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania 

się o dofinansowanie na podstawie art. 207 

ustawy o finansach publicznych, art. 207 ust. 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. 

zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z 

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się 

podmioty podlegające wykluczeniu z 

ubiegania się o dofinansowanie na 

podstawie art. 207 ustawy o finansach 

publicznych, art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870 j.t)  art. 

12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 

2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na 
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późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 

28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary (Dz. U. 2014 r. poz. 1417). 

 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. z 2012 r. 769) ), art. 9 ust. 1 pkt 2a 

ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 

za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. 

U. z 2016 r. 1541 j.t.). 

22 Rozdział 10 37 
Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

907, z późn. zm.) zobowiązane są do wyboru 

partnerów spoza sektora finansów publicznych 

zgodnie z zapisami art. 33 ust. 2 ustawy 

wdrożeniowej. 

Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

2164 z późn. zm.) zobowiązane są do 

wyboru partnerów spoza sektora finansów 

publicznych zgodnie z zapisami art. 33 

ust. 2 ustawy wdrożeniowej. 

Zaktualizowano podstawę 

prawną 

23 
Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie 

mogą być zawarte pomiędzy podmiotami 

powiązanymi w rozumieniu załącznika nr I do 

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) oraz Ustawy z 

Porozumienie lub umowa o partnerstwie 

nie mogą być zawarte pomiędzy 

podmiotami powiązanymi w rozumieniu 

załącznika nr I do 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. 
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dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z 

późn. zm.). 

 

Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz 

Ustawy z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 

r. 1578 z pózn.zm.).  

24 Rozdział 12 42 Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji 

projektów będzie prowadzony od 30.11.2016 r. 

od godz. 00:00 do 31.12.2016 r. do godz. 

16:00 

Nabór wniosków o dofinansowanie 

realizacji projektów będzie prowadzony 

od 30.11.2016 r. od godz. 00:00 do 

10.01.2017 r. do godz. 16:00 

W związku z przerwa 

świąteczna wydłużono 

nabór składnia wniosków 

o dofinansowanie. 

 Rozdział 12 46 c) wszystkie wymagane pola wniosku zostały 

wypełnione; 

d) prawidłowo wybrano kategorię interwencji; 

 

c) wszystkie wymagane pola wniosku 

zostały wypełnione (w tym poprawność 

wypełnienia kodu interwencji) 

Zmodyfikowano zapis. 

 Rozdział 15 49 Brak W ramach przedmiotowego konkursu na 

etapie oceny merytorycznej oceniane 

będą :  

1.kryteria dostępu opisane w załączniku 

nr 3.1 do niniejszego Regulaminu , oraz  

2.kryteria merytoryczne ogólne i kryteria 

merytoryczne szczegółowe (premiujące) 

opisane w załączniku nr 3.2 do 

Uszczegółowienie 

zapisów. 
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niniejszego Regulaminu konkursu. 

 49 

Na podstawie Karty oceny merytorycznej 

oceniający dokonuje sprawdzenia spełniania 

przez projekt wszystkich ogólnych kryteriów 

merytorycznych.  

 

Na podstawie Karty oceny merytorycznej 

oceniający dokonuje sprawdzenia 

spełniania przez projekt wszystkich 

kryteriów dostępu ocenianych na etapie 

oceny merytorycznej i ogólnych kryteriów 

merytorycznych.  

Jeżeli oceniający uzna, że projekt jest 

niezgodny z którymkolwiek z kryteriów 

dostępu, odpowiednio odnotowuje ten fakt 

na karcie oceny merytorycznej oraz 

uzasadnia decyzję o uznaniu danego 

kryterium dostępu za niespełnione. 

Projekt podlega dalszej ocenie.  

 

Uszczegółowienie 

zapisów. 
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27 Rozdział 15 52 Nie ma możliwości prowadzenia negocjacji i 

związanego z tym uzupełniania wniosku po 

zakończeniu oceny merytorycznej. 

Brak 

Usunięto w związku z 

brakiem zapisów w KOP. 

28 Rozdział 15 53 (jeśli IOK zdecyduje w takim przypadku o 

sporządzeniu protokołu) 

Brak Usunięto 

29 Rozdział 20 64 
9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu”.  

 

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 

zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2. 

Zwiększenie dostępności usług 

zdrowotnych. 

Błędnie wskazano nr 

Działania oraz dodano nr i 

nazwę poddziałania. 

30 Rozdział 21 65 
9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu”.  

 

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 

zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2. 

Zwiększenie dostępności usług 

zdrowotnych. 

Błędnie wskazano nr 

Działania oraz dodano nr i 

nazwę poddziałania. 

 

Pozostałe postanowienia przedmiotowego regulaminu konkursu pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia tj. 28 grudnia 2016 r. 

http://www.mazowia.eu/

