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Komunikat 

 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu RPMA.09.01.00-IP.01-

14-086/19 ogłoszonego w Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu nastąpiła 

zmiana załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu, tj. wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu 

realizowanego przez państwową jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 przejęta uchwałą nr 1257/67/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 

03.09.2019 r. 

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje 

się z dniem ogłoszenia. 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian 
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Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19 
Tabela zmian wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 
 
 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1.  Preambuła pkt 10  „ustawie o finansach publicznych” oznacza to ustawę z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2017 r. poz. 2077, z późn. zm.); 

„ustawie o finansach publicznych” oznacza to ustawę z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 869); 

Aktualizacja 
publikatora aktu 
prawnego. 

2.  § 21 ust. 2 pkt 2 d rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 
z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do 
wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany 
informacji między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i 
pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1). 

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 
z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe 
przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do 
wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany 
informacji między beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i 
pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1, z 
późn. zm.). 

Aktualizacja 
publikatora aktu 
prawnego. 

3.  § 33 ust. 1 pkt 1 Beneficjent zobowiązuje się do: 

1) przekazywania uczestnikom swojego Projektu, 
informacji pozyskanych od podmiotów realizujących 
projekty na obszarze tej samej gminy/ tego samego 
powiatu w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 
2014-2020 w terminie umożliwiającym tym osobom 
wzięcie udziału w rekrutacji do nowego projektu oraz 
udzielania ewentualnego wsparcia w procesie 
rekrutacji do innego projektu. Zakres przekazywanych 
danych obejmował będzie co najmniej informacje o 
celach Projektu, grupie docelowej, warunkach udziału 

Beneficjent zobowiązuje się do: 

1) przekazywania uczestnikom swojego Projektu, 
informacji pozyskanych od podmiotów realizujących 
projekty na obszarze tej samej gminy/ tego samego 
powiatu w ramach Osi Priorytetowej VIII RPO WM 
2014-2020 w terminie umożliwiającym tym osobom 
wzięcie udziału w rekrutacji do nowego projektu oraz 
udzielania ewentualnego wsparcia w procesie 
rekrutacji do innego projektu. Zakres przekazywanych 
danych obejmował będzie co najmniej informacje o 
możliwości wsparcia, grupie docelowej, warunkach 

Zmiana zapisu 
zgodnie z aktualnymi 
Wytycznymi w 
zakresie realizacji 
przedsięwzięć z 
udziałem środków 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego w 
obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020. 
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w projekcie oraz harmonogramie realizacji projektu; udziału w projekcie oraz harmonogramie realizacji 
projektu; 

4.  § 35 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.); 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.); 

Aktualizacja 
publikatora aktu 
prawnego. 

5.  § 35 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 351); 

 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.); 

 

Aktualizacja 
publikatora aktu 
prawnego. 

6.  § 35 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1458, z późn. zm.); 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1440, z późn. zm.); 

Aktualizacja 
publikatora aktu 
prawnego. 

7.  § 35 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 362); 

 

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

Aktualizacja 
publikatora aktu 
prawnego. 

8.  Załącznik nr 2 

Zakres danych osobowych  

Zmiana zapisów załącznika pn. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania zgodnie z zapisami i zakresem zmienionego 22 maja 
br. Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją RPO WM 2014-2020. 

9.  Załącznik nr 6 

Wzór oświadczenia uczestnika 
Projektu 

ust. 1 pkt 2 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla 
zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych, z siedzibą w 
Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla 
zbioru centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych, z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

Aktualizacja adresu 
siedziby Ministra 
właściwego do spraw 
rozwoju 
regionalnego. 

10.  Załącznik nr 11: 

Sprawozdanie z zachowania 

V. Generowanie dochodu w projekcie 

Czy wartość projektu nie przekracza 1 000 000 EUR? 

V. Generowanie dochodu w projekcie 

Czy całkowity kwalifikowalny koszt projektu nie 

Doprecyzowanie 
zapisu na wniosek 
WUP w Warszawie. 
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trwałości przekracza 1 000 000 EUR? 

(w przypadku EFS dotyczy wartości cross-financingu) 

11.  Załącznik nr 12: Formularz do 
wymiany informacji pomiędzy 
podmiotami realizującymi 
projekty w Osi Priorytetowej 
VIII i Osi Priorytetowej IX RPO 
WM 2014-2020 

Cel główny Projektu 

Cele szczegółowe Projektu 

Formy wsparcia Zapis zmieniono 
zgodnie z 
Wytycznymi w 
zakresie realizacji 
przedsięwzięć z 
udziałem środków 
EFS w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-
2020. 

 
 


