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Komunikat 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-

14-088/19 ogłoszonego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług 

zdrowotnych nastąpiła aktualizacja Regulaminu konkursu.  

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian nr 1. 

 
Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-088/19 

Lp

. 
Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1. 

Słownik pojęć 

Podmiot leczniczy - podmiot 
rozumiany zgodnie z definicją 
zawartą w art. 4 ust. 1 ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz.U. z 
2018 r. poz. 2190 z późn. zm.). 
 

Podmiot leczniczy - podmiot 

rozumiany zgodnie z definicją 

zawartą w art. 4 ust. 1 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej. 

Usunięto odwołanie 

do publikatora aktu 

prawnego. 

2.  

Podmiot wykonujący działalność 

leczniczą - podmiot rozumiany 

zgodnie z definicją zawartą w art. 

2 ust. 1 pkt 5 ustawy o 

działalności leczniczej (Dz.U. z 

2018 r. poz. 2190 z późn. zm.). 

Podmiot wykonujący działalność 

leczniczą - podmiot rozumiany 

zgodnie z definicją zawartą w art. 

2 ust. 1 pkt 5 ustawy o 

działalności leczniczej. 

3. 

Projekt partnerski – projekt 
partnerski, o którym mowa w art. 
33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. 
zm.). 
 

Projekt partnerski – projekt 

partnerski, o którym mowa w art. 

33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020. 

4. 

Ustawa wdrożeniowa - ustawa z 
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 
2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1431 z późn. zm.).   

Ustawa wdrożeniowa - ustawa z 

dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 

2014–2020. 

5. 

Rozdział 1. 

Podstawa 

prawna, wytyczne 

horyzontalne oraz 

dokumenty 

programowe 

20. Ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), 
zwana dalej „Pzp” lub „ustawą – 
Prawo zamówień publicznych”; 

20. Ustawa z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), 

zwana dalej „Pzp” lub „ustawą – 

Prawo zamówień publicznych”; 

Aktualizacja 

publikatora aktu 

prawnego. 

6. 30. Ustawa z dnia 24 30. Ustawa z dnia 24 
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kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 688); 

kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 688, z późn. zm.); 

7. 

Podrozdział 15.4  

Kryteria formalne 

i kryteria dostępu 

bez możliwości 

poprawy 

c) okres realizacji projektu 
Zgodność okresu realizacji 
projektu z warunkami konkursu 
weryfikowana jest na podstawie 
pól A7.1 i A7.2. Ograniczenia dot. 
okresu realizacji projektu co do 
zasady zawierane są w kryteriach 
dostępu.  
Okres realizacji projektu wynosi 
co najmniej 24 miesiące, przy 
czym w przypadku gdy 
wnioskodawca planuje w ramach 
projektu dostosowanie i 
doposażenie w sprzęt 
pomieszczeń przeznaczonych na 
DDOM, pierwsi pacjenci powinni 
być objęci wsparciem nie później 
niż 6 miesięcy od rozpoczęcia 
projektu (tj. okres udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej w 
DDOM nie jest krótszy niż 18 
miesięcy). 
Szczegółowe informacje zostały 
opisane w rozdziale 6 Wymagania 
czasowe, niniejszego regulaminu 
konkursu. 

c) okres realizacji projektu 
Zgodność okresu realizacji 
projektu z warunkami konkursu 
weryfikowana jest na podstawie 
pól A7.1 i A7.2. Ograniczenia dot. 
okresu realizacji projektu co do 
zasady zawierane są w kryteriach 
dostępu.  
Szczegółowe informacje zostały 

opisane w rozdziale 6 Wymagania 

czasowe, niniejszego regulaminu 

konkursu. 

Usunięto zapis 

niedotyczący 

niniejszego konkursu. 

8.  

Załącznik nr 7 

Zakres realizacji 

zasady równości 

szans i 

niedyskryminacji, 

w tym 

dostępności dla 

osób 

niepełnosprawno

ścią. 

Brak zapisu 

1 Zgodnie z ustawą z dnia 4 
kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych (DZ.U. 2019 poz. 
848), podmioty publiczne są 
zobowiązane do stosowania 
minimalnego standardu 
dostępności cyfrowej WCAG 2.1. 
Pozostałym podmiotom 
rekomenduje się stosowanie jako 
minimalnego standardu 
dostępności cyfrowej WCAG 2.1  
 

Dodano zapis. 

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

się z dniem ogłoszenia. 

 
 


