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Karta zmiany wzoru Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
 

Lp. 
Miejsce 
zmiany 

Dotychczasowy zapis Zmieniony zapis Uzasadnienie 

1.  § 1 pkt 14 „Programie” oznacza to Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 przyjęty decyzją wykonawczą Komisji 
Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującą 
niektóre elementy programu operacyjnego 
„Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego” do wsparcia z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu 
mazowieckiego w Polsce nr CCI 
2014PL16M2OP007, zmieniony decyzją 
wykonawczą Komisji Europejskiej C(2018)5156 z 
dnia 27 lipca 2018 r. 

„Programie” oznacza to Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przyjęty 
decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 
lutego 2015 r. przyjmującą niektóre elementy programu 
operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego” do wsparcia z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu 
mazowieckiego w Polsce nr CCI 2014PL16M2OP007, 
zmieniony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej 
C(2018)5156 z dnia 27 lipca 2018 r. i uchwałą nr 173/9/18 
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 
2018 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 (wersja 3.0) oraz jej publikacji; 

Uzupełnienie definicji o zapis 
informujący o zmianie dokumentu 
zgodnie z  uchwałą nr 173/9/18 
Zarządu Województwa 
Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 
2018 r. w sprawie przyjęcia zmiany 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 
(wersja 3.0) oraz jej publikacji. 

2.  § 1 pkt 16 - „Projekcie EFS” oznacza to projekt współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Społecznego,  
o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który obejmuje: 

a) projekt PUP, o którym mowa w pkt 17, 
uwzględniający wydatki kwalifikowalne na 
dofinansowanie podjęcia działalności 
gospodarczej i refundację kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy pomniejszone 
o wartość podatku od towarów i usług, zwanego 
dalej ,,podatkiem VAT” (kwota netto); 

b) środki na finansowanie podatku VAT, w związku z 
udzielaniem wsparcia w postaci dofinansowania 
podjęcia działalności gospodarczej i refundacji 
kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy w ramach projektu PUP; 

Dodanie definicji wynika z 
zastosowania definicji ze słownika 
zmienionych Wytycznych w zakresie 
realizacji projektów finansowanych 
ze środków Funduszu Pracy w 
ramach programów operacyjnych 
współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020. 
 

3.  § 1 pkt 17 „Projekcie” oznacza to projekt w trybie 
pozakonkursowym pt. „………….…………………”, 
realizowany w ramach Priorytetu Inwestycyjnego, 
określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr 
……………………….., zwanym dalej „Wnioskiem”, 
stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy; 

„Projekcie PUP” oznacza to projekt w trybie 
pozakonkursowym pt. „………….…………………”, 
realizowany w ramach Priorytetu Inwestycyjnego, 
określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr 
……………………….., zwanym dalej „Wnioskiem”, 
stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy; 

 

j.w. 
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4.  § 1 pkt 29 „ustawie Pzp” oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986); 

„ustawie Pzp” oznacza to ustawę z dnia 29 stycznia 2004 
r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986, z późn. zm.); 

Aktualizacja publikatora aktu 
prawnego. 

5.  § 4 pkt 9 i 10 9. Beneficjent zobowiązuje się do odebrania od 
uczestnika projektu, który otrzymał dotację na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
oświadczenia potwierdzającego brak odzyskania 
równowartości podatku VAT od zakupionych 
towarów i usług w ramach przyznanego 
dofinansowania, w przypadku gdy zwrot podatku 
VAT nie został przez niego dokonany. 
Oświadczenie to powinno być składane po upływie 
12 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia 
działalności gospodarczej przez uczestnika 
projektu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 
14. Zmiana wzoru oświadczenia nie wymaga 
aneksowania umowy. 

10. Beneficjent zobowiązuje się do odebrania od 
pracodawcy, który otrzymał refundację, 
oświadczenia potwierdzającego brak odzyskania 
równowartości podatku VAT od zakupionych 
towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, 
w przypadku gdy zwrot podatku VAT nie został 
przez niego dokonany. Oświadczenie to powinno 
być składane po upływie 24 miesięcy od dnia 
zatrudnienia pracownika na utworzonym 
stanowisku pracy. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 15. Zmiana wzoru oświadczenia nie 
wymaga aneksowania umowy. 

- Usunięcie zapisu i załączników, które 
zostały usunięte ze zmienionych 
Zaleceń MIiR dotyczących podatku 
VAT ze wskazaniem na zmienione 
Wytyczne w zakresie realizacji 
projektów finansowanych ze środków 
Funduszu Pracy w ramach 
programów operacyjnych 
współfinansowanych z EFS na lata 
2014-2020, które regulują kwestie 
rozliczania podatku VAT. 

6.  § 4 ust. 10 - Beneficjent zapewni, że wsparcie udzielane w ramach 
Projektu EFS w postaci dofinansowania podjęcia 
działalności gospodarczej lub refundacji wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy będzie rozliczane na 
podstawie zestawienia dokumentów księgowych (w tym 
faktur), potwierdzającego wysokość poniesionych 
wydatków na podatek VAT od zakupionych w ramach 
tego wsparcia towarów i usług. 

Zapis dodany zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie realizacji projektów 
finansowanych ze środków Funduszu 
Pracy w ramach programów 
operacyjnych współfinansowanych z 
EFS na lata 2014-2020. 

7.  § 5 ust. 4-12  - 4.Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi 
dofinansowanie na realizację Projektu EFS  
w łącznej kwocie ….zł (słownie:….), w tym: 
1) na rok 20… w kwocie ogółem …. zł (słownie: …….):  

a) środki na realizację Projektu PUP, w 
kwocie ogółem ….zł (słownie:….), 

j.w. 
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b) środki na finansowanie kwoty podatku 
VAT, o którym mowa w § 1 pkt 16 lit. b, 
w kwocie ….zł (słownie:….); 

2) na rok 20… w kwocie ogółem …. zł (słownie: …….): 
a) środki na realizację Projektu PUP, w 

kwocie ogółem ….zł (słownie:….): 
b) środki na finansowanie kwoty podatku 

VAT, o którym mowa w § 1 pkt 16 lit. b, 
w kwocie ….zł (słownie:….): 

5.  Łączna wysokość wydatków Projektu EFS w 20…… 
roku wynosi …… zł (słownie: …) i obejmuje wyłącznie 
dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy 
przeznaczonych na:  

1)  aktywne instrumenty rynku pracy będących w 
dyspozycji: 

a) województwa w kwocie ……. zł 
(słownie: …….. ), 

b) powiatu w kwocie ……. zł (słownie: 
…….); 

2) inne fakultatywne zadania w kwocie …… zł 
(słownie: ….…). 

6. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 5, pochodzi: 
1)  ze środków wspólnotowych w kwocie …… zł 

(słownie: ……..), co stanowi 80%  wydatków 
Projektu EFS; 

2) z wkładu krajowego w kwocie ……. zł (słownie: 
……..),  co stanowi 20% wydatków Projektu 
EFS. 

7. Planowana/ łączna wysokość wydatków Projektu EFS 
w 20….. roku wynosi ….… zł (słownie: …….) i 
obejmuje wyłącznie dofinansowanie ze środków 
Funduszu Pracy przeznaczonych na:  

1) aktywne instrumenty rynku pracy będących w 
dyspozycji: 

a) województwa w kwocie … zł (słownie: 
… ), 

b) powiatu w kwocie … zł (słownie: …); 
2) inne fakultatywne zadania w kwocie ……. zł 

(słownie: ……..), co stanowi … % wydatków,  
o których mowa w pkt 1 lit. a. 

8.  Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 7, pochodzi: 
1) ze środków wspólnotowych w kwocie … zł, co 

stanowi 80% wydatków Projektu EFS; 
2) z wkładu krajowego w kwocie … zł, co stanowi 

20% wydatków Projektu EFS. 



    4 

 

9. Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych 
Projektu PUP w 20…… roku wynosi …… zł (słownie: 
…) i obejmuje wyłącznie dofinansowanie ze środków 
Funduszu Pracy przeznaczonych na:  

1)  aktywne instrumenty rynku pracy będących w 
dyspozycji: 

a) województwa w kwocie ……. zł 
(słownie: …….. ), 

b) powiatu w kwocie ……. zł (słownie: 
…….); 

2) inne fakultatywne zadania w kwocie …… zł 
(słownie: ….…). 

10. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 9, pochodzi: 
1)  ze środków wspólnotowych w kwocie …… zł 

(słownie: ……..), co stanowi 80%  wydatków 
kwalifikowalnych Projektu PUP; 

2) z wkładu krajowego w kwocie ……. zł 
(słownie: ……..),  co stanowi 20% wydatków 
kwalifikowalnych Projektu PUP. 

11. Planowana/ łączna wysokość wydatków 
kwalifikowalnych Projektu PUP w 20….. roku wynosi 
….… zł (słownie: …….) i obejmuje wyłącznie 
dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy 
przeznaczonych na:  

1) aktywne instrumenty rynku pracy będących w 
dyspozycji: 

a) województwa w kwocie … zł (słownie: 
… ), 

b) powiatu w kwocie … zł (słownie: …); 
2) inne fakultatywne zadania w kwocie ……. zł 

(słownie: ……..), co stanowi … % wydatków,  
o których mowa w pkt 1 lit. a. 

12. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 11, pochodzi: 
1) ze środków wspólnotowych w kwocie … zł 

(słownie: ……..), co stanowi 80% wydatków 
kwalifikowalnych Projektu PUP ; 

2) z wkładu krajowego w kwocie … zł (słownie: 
……..), co stanowi 20% wydatków 
kwalifikowalnych Projektu PUP. 

8.  § 5 ust. 18 Wydatki w ramach Projektu mogą obejmować koszt 
podatku od towarów i usług, zgodnie  
ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem 
stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. 

13. Wydatki w ramach Projektu EFS obejmują koszt podatku 
VAT, przy czym w odniesieniu do projektu PUP 
Beneficjent rozlicza podatek VAT zgodnie z 
oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. 

Zmiana zapisu zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji 
projektów finansowanych ze środków 
Funduszu Pracy w ramach 
programów operacyjnych 
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współfinansowanych z EFS na lata 
2014-2020. 

9.  § 8 ust. 2 - Termin na złożenie końcowego wniosku o płatność 
ulega wydłużeniu na prośbę Beneficjenta, jeżeli udzielał 
dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w 
ostatnich 3 miesiącach okresu realizacji projektu. W 
takim przypadku termin 30 dni, o których mowa w ust. 1, 
liczony może być od ostatniego zatwierdzenia 
rozliczenia dotacji uczestnika projektu, przy czym termin 
ten jest potwierdzany pisemnie przez Instytucję 
Pośredniczącą. 

Zapis dodany zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie realizacji projektów 
finansowanych ze środków Funduszu 
Pracy w ramach programów 
operacyjnych współfinansowanych z 
EFS na lata 2014-2020. 

10.  § 8 ust. 6 i 7  6. Zestawienie wydatków, o których mowa w ust. 5, nie 
zawiera informacji na temat podatku VAT, o którym 
mowa § 5 ust. 4 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b. 

7. Informacja o kwocie podatku VAT, o którym mowa w 
§ 5 ust. 4 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b, poniesionym w 
związku z realizacją umowy, przekazywana jest 
przez Beneficjenta do Instytucji Pośredniczącej w 
formie odrębnego zestawienia wraz z wnioskiem o 
płatność.  

j.w. 

11.  § 8 ust. 10 Zgodnie z art. 190 ustawy o finansach publicznych, 
każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty 
we wniosku o płatność przekazywanym właściwej 
Instytucji Pośredniczącej w terminie do 3 miesięcy 
od dnia jego poniesienia. 

Zgodnie z art. 190 ustawy o finansach publicznych, 
każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we 
wniosku o płatność przekazywanym właściwej Instytucji 
Pośredniczącej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego 
poniesienia, przy czym w przypadku dofinansowania 
podjęcia działalności gospodarczej termin 3 miesięcy 
liczony jest od dnia jego rozliczenia przez Beneficjenta. 

j.w. 

12.  § 9 ust. 8 Po zakończeniu Projektu Beneficjent zobowiązuje 
się przekazać do Instytucji Pośredniczącej 
ostatecznych danych na temat stopnia spełnienia 
kryterium efektywności zatrudnieniowej, w 
przypadku gdy nie został on osiągnięty na ostatni 
dzień realizacji Projektu i nie został wykazany we 
wniosku o płatność końcową. Przekazanie 
przedmiotowych danych, warunkuje zatwierdzenie 
końcowego wniosku o płatność i rozliczenie 
Projektu PUP. 

Po zakończeniu Projektu PUP Beneficjent zobowiązuje 
się przekazać do Instytucji Pośredniczącej w terminie 
100 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji 
Projektu PUP, ostatecznych danych na temat stopnia 
spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej, w 
przypadku gdy nie został on osiągnięty na ostatni dzień 
realizacji Projektu PUP i nie został wykazany we 
wniosku o płatność końcową. Przekazanie 
przedmiotowych danych, warunkuje zatwierdzenie 
końcowego wniosku o płatność i rozliczenie Projektu 
PUP. 

j.w. 
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13.  § 12 ust. 9 - Po zakończeniu realizacji projektu PUP, Beneficjent 
zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później 
niż w terminie 15 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania zwrotu od uczestnika projektu, 
poinformowania Instytucji Pośredniczącej o zwrocie 
otrzymanych środków, w związku z udzieleniem 
wsparcia w ramach Projektu PUP. W przypadku 
zwrotów otrzymanych w okresie realizacji Projektu, 
informacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest 
przekazywana 
w pierwszym wniosku o płatność składanym po 
otrzymaniu zwrotu. 

j.w. 

14.  § 18 ust. 3 Instytucja Pośrednicząca w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w 
ust. 1 może dokonywać korekt finansowych. 

Instytucja Pośrednicząca w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez Beneficjenta zasad określonych w ust. 
1 może dokonywać korekt finansowych, zgodnie z 
rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Korekty 
finansowe obejmują całość wydatku poniesionego z 
naruszeniem ww. zasad, tj. zarówno ze środków 
wspólnotowych jak i wkładu krajowego. 

j.w. 

15.  § 21 ust. 1 Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie 
pod warunkiem ich wcześniejszego zgłoszenia 
Instytucji Pośredniczącej przekazania 
zaktualizowanego Wniosku i uzyskania pisemnej 
akceptacji Instytucji Pośredniczącej w terminie 15 
dni roboczych.   

Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie PUP 
pod warunkiem ich wcześniejszego zgłoszenia Instytucji 
Pośredniczącej oraz przekazania zaktualizowanego 
Wniosku i uzyskania pisemnej akceptacji Instytucji 
Pośredniczącej w terminie 15 dni roboczych, z 
zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Akceptacja, o której mowa w 
zdaniu pierwszym, jest dokonywana w terminie 15 dni 
roboczych i nie wymaga formy aneksu do umowy. 
Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym, może być 
dokonana również po zakończeniu okresu realizacji 
Projektu EFS.   

j.w. 

16.  § 21 ust. 2 - Beneficjent może dokonać zmian kwot, o których mowa 
§ 5 ust. 4, polegających na przesunięciu kwoty 
wydatków między projektem PUP i środkami na 
finansowanie podatku VAT. Zmiana ta wymaga formy 
aneksu do umowy. 

j.w. 

17.  § 27 pkt 4 - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie 
zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) 
nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, 
(UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 

Uzupełnienie katalogu aktów 
prawnych i zmiana ich numeracji 
poprzez dodanie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 
lipca 2018 r. 
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541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, 
Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, 
str. 1); 

18.  § 31 pkt 14 i 
15 

załącznik nr 14: Wzór oświadczenia uczestnika 
dotyczący podatku VAT; 
załącznik nr 15: Wzór oświadczenia pracodawcy 
dotyczący podatku VAT. 

- Usunięcie załącznika zgodnie ze 
zmienionymi Zaleceniami MIiR 
dotyczącymi podatku VAT, które już 
nie dotyczą projektów PUP. 

19.  Przypisy nr 5 
i 8 

- Niepotrzebne skreślić. Dodanie wskazanych odwołań 
uzasadnione wprowadzonymi 
postanowieniami do wzoru umowy. 

20.  Przypisy nr 
7,9,10,11 i 
12  

- Należy wykreślić, jeżeli Beneficjent nie rozlicza w 
ramach projektu PUP kosztów pośrednich. 

Dodanie wskazanych odwołań 
uzasadnione wprowadzonymi 
postanowieniami do wzoru umowy.  

21.  W związku z dodaniem rozróżnienia Projektu EFS i Projektu PUP we wzorze umowy uzupełniono odpowiednio zapisy w tym zakresie. Usunięto nieaktualny przypis nr 
4 (Zobowiązanie dotyczy Projektów realizowanych w latach 2019-2020 r.). Zmiana numeracji przypisów.  

 


