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

Komunikat

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że zgodnie z uchwałą nr 392/322/18 Zarządu
Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2018 r., dla konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-065/18 nastąpiła
aktualizacja 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].
Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli.
Pozostałe postanowienia przedmiotowych załączników pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się
z dniem ogłoszenia. Załączniki do ogłoszonego konkursu zaktualizowano zgodnie z opisanymi poniżej zmianami.
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Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-065/18
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

1.

Dotychczasowy zapis

Proponowany zapis

Uzasadnienie/Uwagi

-

Beneficjent rozlicza usługi objęte stawkami
jednostkowymi zgodnie z Wytycznymi, o
których mowa w § 3 ust. 2 oraz zgodnie z
Wnioskiem o dofinansowanie Projektu.

Dodanie zapisu umożliwiającego rozliczanie części
zadań stawkami jednostkowymi.

-

Dokumentami potwierdzającymi wykonanie
stawki jednostkowej, o której mowa w ust. 15
są:

Dodanie zapisu umożliwiającego rozliczanie części
zadań stawkami jednostkowymi.

§ 4 ust. 15

Zadanie …..
2.

1) Załączone do wniosku o
płatność……………………………………

§ 4 ust. 16

2) Dostępne podczas kontroli na
miejscu…………………………….

-

3.

§ 4 ust. 17

Kwota wydatków kwalifikowalnych w
Projekcie ustalana jest na podstawie
przemnożenia ustalonej stawki jednostkowej
dla danego typu usługi przez liczbę usług
faktycznie zrealizowanych w ramach
realizowanego Projektu.

Dodanie zapisu umożliwiającego rozliczanie części
zadań stawkami jednostkowymi.
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-

4.

5.

6.

§ 31 ust. 4

Dodanie zapisu umożliwiającego rozliczanie części
zadań stawkami jednostkowymi.

19)

Jeśli Projekt zakłada rozliczanie wydatków
stawkami jednostkowymi i są one
przedstawione do rozliczania w danym
wniosku o płatność.

§9 ust. 5 pkt 3

§ 23 ust. 1

dokumentów, o których mowa w § 4 ust.
19)
16.

Beneficjent może dokonywać zmian w
Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w
formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej nie
później niż na 1 miesiąc przed planowanym
zakończeniem realizacji Projektu oraz
przekazania aktualnego Wniosku o
dofinansowanie i uzyskania pisemnej
akceptacji Instytucji Pośredniczącej w
terminie 15 dni roboczych. Akceptacja, o
której mowa w zdaniu pierwszym,
dokonywana jest w formie pisemnej i nie
wymaga formy aneksu do Umowy.

Beneficjent może dokonywać zmian w
Projekcie pod warunkiem ich zgłoszenia w
formie pisemnej Instytucji Pośredniczącej nie
później niż na 1 miesiąc przed planowanym
zakończeniem realizacji Projektu oraz
przekazania aktualnego Wniosku o
dofinansowanie i uzyskania pisemnej
akceptacji Instytucji Pośredniczącej w
terminie 15 dni roboczych, z zastrzeżeniem
ust. 3 oraz zmian, które mają bezpośredni
wpływ na zapisy niniejszej umowy.
Akceptacja, o której mowa w zdaniu
pierwszym, dokonywana jest w formie
pisemnej i nie wymaga formy aneksu do
Umowy.

Doprecyzowanie zapisu w związku z wprowadzeniem
do wzoru umowy możliwości rozliczania części zadań
stawkami jednostkowymi.

Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia
49)
dwóch warunków trwałości łącznie tj. do :

-

Usunięcie zapisu w związku z przyjęciem przez ZWM
26 lutego 2018 r. Informacji w sprawie stosowania
przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej zapisów
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu

1) zapewnienia trwałości utworzonych w
ramach Projektu miejsc pracy po
zakończeniu realizacji Projektu. Okres
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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 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.
49)

Dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w
wyniku naborów w 2015 r. i 2016 r.

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 9 stycznia 2018
r.
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Dotyczy Projektu przyjętego do realizacji w
wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego
po 9 stycznia 2018 r.

-

Usunięcie przypisu w związku z przyjęciem przez ZWM
26 lutego 2018 r. Informacji w sprawie stosowania
przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej zapisów
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 z dnia 9 stycznia 2018
r.

Beneficjent zobowiązuje się do regularnego
poddawania się procesowi akredytacji.
Konsekwencją niepoddania się kolejnej
akredytacji lub nieuzyskania przez
Beneficjenta kolejnej akredytacji w okresie
realizacji Projektu jest rozwiązanie Umowy, z
zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Beneficjent zobowiązuje się do regularnego
poddawania się procesowi akredytacji.
Konsekwencją niepoddania się kolejnej
akredytacji lub nieuzyskania przez
Beneficjenta kolejnej akredytacji w okresie
realizacji Projektu jest rozwiązanie Umowy, z
zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

W wyniku usunięcia ust. 4 korekta odwołania się do
ustępów (z 7 i 8 na 6 i 7).

W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu
OWES utracił akredytację przed terminem, na
jaki akredytacja została przyznana z przyczyn
od niego niezależnych (tzn. niewynikających z
niespełnienia przez OWES Standardów
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w
ramach AKSES), OWES ten może
kontynuować udzielanie wsparcia w ramach
projektu za zgodą IZ, która podejmując
decyzję bierze pod uwagę zapisy RPO WM
2014-2020 i kryteria wyboru projektów oraz
pod warunkiem, że OWES wystąpi z
wnioskiem o przyznanie akredytacji
niezwłocznie po jej utracie i ponownie ją
uzyska. Wydatki poniesione przez

W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu
OWES utracił akredytację przed terminem, na
jaki akredytacja została przyznana z przyczyn
od niego niezależnych (tzn. niewynikających z
niespełnienia przez OWES Standardów
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w
ramach AKSES), OWES ten może
kontynuować udzielanie wsparcia w ramach
projektu za zgodą IZ, która podejmując
decyzję bierze pod uwagę zapisy RPO WM
2014-2020 i kryteria wyboru projektów oraz
pod warunkiem, że OWES wystąpi z
wnioskiem o przyznanie akredytacji
niezwłocznie po jej utracie i ponownie ją
uzyska. Wydatki poniesione przez

W wyniku usunięcia ust. 4 korekta odwołania się do
ustępu (z 8 na 7).

7.
Przypis 50

8.

9.

§ 31 ust. 6

§ 31 ust. 7

Zmiana numeracji ust. z 4 na 5.

Zmiana numeracji ust. z 7 na 6.

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

Beneficjenta od momentu utraty akredytacji
przez OWES są kwalifikowalne pod
warunkiem ponownego uzyskania akredytacji
przez ten OWES. W przypadku nieuzyskania
ponownej akredytacji za kwalifikowalne mogą
być uznane wydatki uwzględnione w planie
zamknięcia działań projektowych, o którym
mowa w ust. 8.

Beneficjenta od momentu utraty akredytacji
przez OWES są kwalifikowalne pod
warunkiem ponownego uzyskania akredytacji
przez ten OWES. W przypadku nieuzyskania
ponownej akredytacji za kwalifikowalne mogą
być uznane wydatki uwzględnione w planie
zamknięcia działań projektowych, o którym
mowa w ust. 7.

Rozwiązanie Umowy, bez względu na to czy
następuje na podstawie § 25 ust. 1 lub 2 lub §
26, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta
wynikających z ust. 4, 5 i 6, które
zobowiązany jest on wykonywać w dalszym
ciągu. Powyższy warunek nie dotyczy sytuacji,
o której mowa w § 27 ust. 6.

Rozwiązanie Umowy, bez względu na to czy
następuje na podstawie § 25 ust. 1 lub 2 lub §
26, nie obejmuje obowiązków Beneficjenta
wynikających z ust. 4 i 5, które zobowiązany
jest on wykonywać w dalszym ciągu.
Powyższy warunek nie dotyczy sytuacji, o
której mowa w § 27 ust. 6.

W wyniku usunięcia ust. 4 korekta odwołania się do
ustępów.

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, z
późn. zm.);

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z
późn. zm.);

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

11. § 34 pkt 8

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);

Aktualizacja publikatora aktu prawnego.

12. § 34 pkt 10

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.
1808, z późn. zm.)

13. Załączniki 6

Skorygowano numerację w załączniku.

10. § 31 ust. 11

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

Zmiana numeracji ust. z 11 na 10.
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