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Karta zmian do Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 
 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Zmieniony zapis Uzasadnienie 

1.  Str. 1 Wersja nr 3 z dnia 15.02.2019 r. Wersja nr 4 z dnia 01.03.2019 r. 
Zaktualizowano wersję i datę 
Dokumentacji naboru. 

2.  

Załącznik nr 8 
Umowa o 
dofinansowanie 
projektu w ramach 
Działania 8.1  
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 

 
 
 
 

W związku z zatwierdzeniem w dniu  
26 lutego 2019 r. przez  Zarząd 
Województwa Mazowieckiego uchwałą  
nr 253/27/19 zmienionego wzoru umowy 
o dofinansowanie projektu  
w ramach Działania 8.1 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 w celu 
uzupełnienia dokumentacji dołączono 
zaktualizowany wzór umowy. 

3.  

Rozdział VIII. 
Procedura oceny 
wniosków o 
dofinansowanie 
projektu, str. 27 

4) Weryfikacja w zakresie warunków 
formalnych prowadzona jest w systemie 0-1 
oraz polega na weryfikacji czy zostały 
spełnione następujące elementy: 
a) wniosek został złożony we właściwej 
instytucji; 
b) wniosek został złożony w formie wymaganej 
przez IP RPO WM w Informacji  
o naborze;  
c) wniosek złożono w terminie wskazanym  
w Informacji o naborze; 
d) wniosek o dofinansowanie projektu 
wypełniono w języku polskim; 
e) wszystkie wymagane pola wniosku zostały 
wypełnione; 
f) przedłożone wraz z Wnioskiem załączniki  
(o ile dotyczy) są spójne z wykazem 
załączników do wniosku (zgodnie z listą 
określoną we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz w Informacji o naborze); 

4) Weryfikacja w zakresie warunków formalnych 
prowadzona jest w systemie 0-1 oraz polega na 
weryfikacji czy zostały spełnione następujące 
elementy: 
a) wniosek został złożony we właściwej 
instytucji; 
b) wniosek został złożony w formie wymaganej 
przez IP RPO WM w Dokumentacji naboru;   
c) wniosek złożono w terminie wskazanym  
w Dokumentacji naboru; 
d) wniosek o dofinansowanie projektu 
wypełniono w języku polskim; 
e) wszystkie wymagane pola wniosku zostały 
wypełnione; 
f) przedłożone wraz z Wnioskiem załączniki  
(o ile dotyczy) są spójne z wykazem 
załączników do wniosku (zgodnie z listą 
określoną we wniosku o dofinansowanie 
projektu oraz w Dokumentacji naboru); 
g) załączniki do wniosku są aktualne, zostały 
złożone na właściwych formularzach i są 
wypełnione (o ile dotyczy); 

Ujednolicenie zapisów w treści 
dokumentu z zapisami Karty weryfikacji 
warunków formalnych projektu w ramach 
naboru. 
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g) załączniki do wniosku są aktualne, zostały 
złożone na właściwych formularzach i są 
poprawnie wypełnione (o ile dotyczy). 

h) czy we wniosku stwierdzono braki formalne 
lub oczywiste omyłki. 

 


