
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT O ZMIANACH W DOKUMENTACJI NABORU PROJEKTÓW 

URZĘDÓW PRACY W TRYBIE POZAKONKURSOWYM  

NR RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 

 

 

W dniu 23 stycznia 2017 r. Uchwałą nr 106/215/17 Zarząd Województwa 

Mazowieckiego zatwierdził zmiany we wzorze Umowy o dofinansowanie projektu w ramach 

Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 10 Wzór umowy 

o dofinansowanie projektu Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie 

pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/16 i obejmuje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 

dokumentacji, 

punkt, załącznik 

Strona w 
dokumentacji 

Miejsce 
zmiany 

Dotychczasowy zapis Aktualny zapis Uzasadnienie 

Załącznik nr 10 

Wzór umowy o 

dofinansowanie 

projektu 

69 § 1 pkt 25 

 

„ustawie o finansach publicznych” 

oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 885); 

 

„ustawie o finansach publicznych” 

oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1870, z późn. zm.); 

 

Aktualizacja publikatora aktu 
prawnego. 

Załącznik nr 10 

Wzór umowy o 

dofinansowanie 

projektu 

71 § 4 ust.7 

 

W przypadku, gdy zmianie uległy 

postanowienia Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, do czasu ich 

wprowadzenia  

do Wytycznych programowych obowiązują 

postanowienia aktualnych wytycznych 

programowych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków objętych 

dofinansowaniem  

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020  

w dotychczasowym brzmieniu. 

W przypadku, gdy zmianie uległy 

postanowienia Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, do czasu ich 

wprowadzenia  

do Wytycznych programowych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków objętych 

dofinansowaniem w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 

obowiązują postanowienia aktualnych 

Wytycznych horyzontalnych. 

 

Zmiana postanowienia decyzją 
Instytucji Zarządzającej RPO 
WM 2014-2020. 

Załącznik nr 10 

Wzór umowy o 

dofinansowanie 

projektu 

87 § 27 ust. 9 

 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 

postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808); 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 

postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, z 

późn. zm.); 

Aktualizacja publikatora aktu 
prawnego. 

 


