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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 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 

zmiana w załącznikach nr 1 „Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020” oraz nr 2 

„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020” do 

Regulaminu konkursu.  

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 nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-088/19 do wzoru wniosku 
 o dofinansowanie projektu w ramach EFS oraz instrukcji do wniosku. 

 

Lp. 
Dokument 
(wniosek / 
instrukcja) 

sekcja / pole Wprowadzona zmiana Powód zmiany 

1 Instrukcja cały dokument Ujednolicenie zapisów dot. wytycznych - kursywa. Ujednolicenie formy instrukcji. 

2 
Instrukcja / 

Wniosek 
cały dokument 

Usunięto publikatory przy podawaniu aktów prawnych w celu uniknięcia ich 
dezaktualizacji w przypadku braku konieczności jednoczesnej zmiany treści instrukcji do 
wniosku i/lub wniosku o dofinansowanie. 

Uniknięcie dezaktualizacji publikatorów 
prawnych. 

3 Instrukcja A3. Tytuł projektu 

Tytuł projektu powinien nawiązywać do typu projektu, realizowanych działań grupy 
docelowej i nie może być dłuższy niż 1000 znaków i powinien zaczynać się do litery lub 
cyfry - nie powinno się stosować innych znaków jako pierwszego znaku w tytule projektu 
(np. cudzysłów, myślnik, nawias, itp.). 

Propozycja zamiany wyrazu "nazwa" na 
"tytuł projektu" jako nawiązanie do nazwy 
punktu A3. Konsekwencją tej zmiany jest 
korekta stylistyczna poszczególnych 
czasowników. 

4 Instrukcja 
A4. Nazwa 

wnioskodawcy 
Zaktualizowano ilość znaków z 250 "Nazwa wnioskodawcy nie powinna być dłuższa niż 
255 znaków." 

Aktualizacja ilości znaków 

5 Instrukcja 
A15. Powiązanie ze 

strategiami 

Usunięcie wartość nie wynikających z RPO WM 2014-2020: 
- Strategia rozwoju Polski Wschodniej – wartość właściwa dla Strategii rozwoju 
społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (dla następujących 
województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie), 
- Strategia rozwoju Polski Południowej – wartość właściwa dla Strategii rozwoju Polski 
Południowej do roku 2020 (dla następujących województw: małopolskie, śląskie), 
- Strategia rozwoju Polski Zachodniej - wartość właściwa dla Strategii rozwoju Polski 
Zachodniej do roku 2020 (dla następujących województw: dolnośląskie, lubuskie, 
opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie). 

Wyeliminowanie możliwości wyboru przez 
wnioskodawcę wartości nie wynikającej z 
RPO WM 2014-2020. 
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6 Instrukcja A16. Typ projektu 

Zmieniono typ list z punktowanej na numerowaną. 
 
Dodano do słownika listy rozwijanej następujące wartości: 
11. Projekt realizowany w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub 
organizacje pozarządowe; 
12. Projekt obejmujący administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu 
krajowym, regionalnym lub lokalnym; 
13. Projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery 
zawodowej. 
oraz poniższy opis: 
Typy projektu wymienione w punktach 11-13 należy wybrać w sytuacji, gdy projekt 
spełnia definicję wskaźników o analogicznych nazwach określonych w Załączniku nr 2. 
„Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS” do Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020. 
Typ projektu nr 12 należy wybrać jedynie w sytuacji, gdy w ramach projektu realizowane 
jest bezpośrednie wsparcie dla szkół publicznych, np. w postaci szkoleń dla nauczycieli 
lub zakupu wyposażenia dla danej placówki oświatowej. 
 
Do typu nr 5 dodano przypis o treści: "W przypadku wyboru wskaźnika dot. rewitalizacji 
z wartością docelową większą od 0, konieczne jest wskazanie tego typu projektu" 

Uwaga IZ związana z monitorowaniem 
wskaźników wynikających z typów 
projektów. 

7 Instrukcja A19.Projekt partnerski Dodano cudzysłów do zwrotów: Tak, Nie Poprawka redakcyjna. 

8 Instrukcja 
A20. Instrumenty 

finansowe (tak/nie) 
Dodano cudzysłów do zwrotów: Tak, Nie Poprawka redakcyjna. 

9 Instrukcja 
B7. Możliwość 

odzyskania VAT 

Usunięcie zapisu:  
"W przypadku wyboru opcji „częściowo”, wnioskodawca zobowiązany jest do 
wprowadzenia stosownego uzasadnienia w sekcji E3. „Uzasadnienie dla częściowej 
kwalifikowalności VAT”, podając w nim, które pozycje wydatków określone są w 
wartościach netto, a które w wartościach brutto." 
z uwagi na modyfikację zapisów dot. VAT w sekcji E2/E3. 

Poprawienie dotychczasowego zapisu. 
Uwaga IZ RPO WM. 
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10 Instrukcja C1.3. Typ obszaru 
Poprawka dotycząca przykładu wyboru typu obszaru w sytuacji objęcia wsparciem 
mieszanej grupy docelowej. 
Usunięcie nieaktualnego adresu internetowego do dokumentu z przypisu. 

Poprawienie dotychczasowego zapisu. 
Uwaga IZ RPO WM. 

11 Instrukcja 

C3.5.  Opis zgodności z 
zasadą równości szans i 

niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla 

osób z  
niepełnosprawnościami 

w ramach projektu.  

Dodano/zmodyfikowano: 
W opisie pola C.3.5 projektodawca ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu 
powinien opisać mechanizmy zapewniające pozytywny wpływ na zasadę 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnoprawnościami poparte konkretnymi działaniami, jakie będą wykorzystywane 
w projekcie dla wszystkich jego uczestników oraz zapewnienie dostępności wszystkich 
produktów projektu dla wszystkich ich użytkowników, zmierzającymi do eliminowania 
czynników ograniczających dostępność dla osób  
z niepełnosprawnościami na każdym etapie realizacji projektu.  
Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności do oferowanego w 
projekcie wsparcia dla wszystkich jego uczestników w każdym etapie realizacji projektu 
oraz zapewnienie dostępności wszystkich produktów projektu dla wszystkich ich 
użytkowników, zgodnie ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik do 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
(...) 
W wyjątkowych sytuacjach, dopuszczalne jest uznanie neutralności produktu projektu.  
O neutralności produktu można mówić w sytuacji, kiedy wnioskodawca wykaże we 
wniosku o dofinansowanie projektu, że dostępność nie dotyczy danego produktu na 
przykład z uwagi na brak jego bezpośrednich użytkowników. 

wprowadzono dodatkowe zapisy w celu 
ujednolicenia zapisów zgodnie z 
brzmieniem kryterium formalnym nr 10 
"Projekt ma pozytywny wpływ na zasadę 
niedyskryminacji,  
w tym dostępności dla osób  
z niepełnoprawnościami" 

12 Instrukcja D1. Zadania 

Nowy zapis: Przykładowymi zadaniami w projekcie może być: Realizacja szkoleń, Studia 
podyplomowe, Staże, Zatrudnienie subsydiowane, Dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. Odrębnego zadania nie stanowią takie formy wsparcia, jak usługa 
cateringowa, usługa hotelowa, usługa trenerska, usługa dowozu uczestników na miejsce 
szkolenia. 

Doprecyzowanie na podstawie Wytycznych 
w zakresie kwalifikowania wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego  
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
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13 Instrukcja 
E.2.1.1 Koszty 
bezpośrednie 

personel projektu 

Aktualizacja podstawy prawnej w definicji personelu projektu: 
"Personelem projektu są tylko osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w 
ramach projektu na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (tj. osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, które są beneficjentami projektów), osoby współpracujące w 
rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych.". 

Doprecyzowanie na podstawie Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 

14 Instrukcja 
E2.1.1 Koszty 
bezpośrednie 

cross-financing 

Poprawa w zakresie odniesienia się do rozdziału Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków. 
Doprecyzowanie zapisów dot. poziomu cross-financingu o zwrot "lub Regulaminie 
konkursu". 

Wprowadzono dodatkowy zapis w celu 
ujednolicenia zgodnie z kryterium 
formalnym nr 2 "Zgodność projektu 
opisanego we wniosku o dofinansowanie  
z dopuszczalnym procentowym poziomem 
wydatków w ramach cross-financingu  
i środków trwałych". 

15 Instrukcja 
E.2.1.1 Koszty 
bezpośrednie 
środki trwałe 

Doprecyzowanie wartości środka trwałego 

Doprecyzowanie na podstawie Wytycznych 
w zakresie kwalifikowania wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego  
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 
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16 Instrukcja 

E2. Szczegółowy budżet 
projektu 

E3. Uzasadnienie 
wydatków 

E2: 
Modyfikacja zapisów dotyczących VAT w zakresie sposobu wypełniania szczegółowego 
budżetu projektu. 
E3: 
1) Zmiana nazwy uzasadnienia na "uzasadnienie dla kwalifikowalności VAT". 
2) Wprowadzenie zapisów o treści: 
Pole jest widoczne jeśli w polu B7. Możliwość odzyskania VAT zaznaczono opcję ”Nie” 
lub „Częściowo”. 
W przypadku wyboru w polu B7 opcji „Nie” należy podać podstawę prawną wskazującą 
na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony zarówno na dzień 
sporządzania wniosku o dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany 
sposób wykorzystania w przyszłości (w okresie realizacji projektu oraz w okresie 
trwałości projektu) majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu. 
W przypadku wyboru w polu B7 opcji „Częściowo” należy: 
- określić wydatki (numer odpowiedniej pozycji w szczegółowym budżecie), dla których 
VAT jest niekwalifikowalny i które nie zawierają VAT; 
- określić pozycję (numer odpowiedniej pozycji w szczegółowym budżecie) i podać 
podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT 
naliczony zarówno na dzień sporządzania wniosku o dofinansowanie, jak również mając 
na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości (w okresie realizacji projektu 
oraz w okresie trwałości projektu) majątku wytworzonego w związku z realizacją 
projektu. 

Zmiana opracowana w toku dyskusji 
instytucji IZ RPO WM, MJWPU oraz WUP  
w Warszawie wynikająca z konieczności 
doprecyzowania zapisów dot. podatku 
VAT. 

17 Wniosek 
E3. Uzasadnienie 

kosztów 

Zmiana nazwy tytułu sekcji na: "Uzasadnienie wydatków". 
Zmiana nazwy uzasadnienia na: "Uzasadnienie dla kwalifikowalności VAT". 
 
Zmiana mechanizmu funkcjonowania pola "Uzasadnienie dla kwalifikowalności VAT" - 
pole będzie się pojawiać w przypadku wyboru w B7. Możliwość odzyskania VAT wartości 
"tak" lub "częściowo" (dotychczas jedynie przy opcji "częściowo"). 

Ujednolicenie tytułu sekcji we wniosku 
 o dofinansowanie i instrukcji do wniosku. 
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18 Instrukcja 

E3. Uzasadnienie 
wydatków 

"uzasadnienie 
przyjętych sposób 

pozyskania środków 
trwałych i wartości 
niematerialnych i 

prawnych" 

Zmiana wartości środka trwałego oraz doprecyzowanie zapisów dotyczących 
konieczności uzasadniania wydatków. 

Zmiana w związku z aktualizacją 
Wytycznych w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

19 Instrukcja 

E3. Uzasadnienie 
wydatków 

"uzasadnienie dla 
wydatków 

ponoszonych poza 
terytorium UE" 

" -  uzasadnienie dla wydatków ponoszonych poza terytorium UE 
Tą cześć uzasadnienia wydatków uzupełniają wnioskodawcy, którzy planują ponosić 
wydatki w ramach projektu  poza terytorium UE. Pole widoczne, gdy co najmniej jeden 
wydatek został określony w sekcji E2 jako ponoszony poza terytorium UE." 

Poprawka redakcyjna. 

20 Instrukcja G. Załączniki 
Dodanie zapisu o konieczności załączenia do wniosku o dofinansowanie „Oświadczenia o 
kwalifikowalności VAT” . 

Wytyczne w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 


