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Komunikat 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że nastąpiła aktualizacja Regulaminu konkursu                              

nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20 dla Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka  z ubóstwem, 

Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług 

społecznych oraz usunięto załącznik nr 11 Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności 

lokalnej. Jednocześnie informujemy, że Minimalne wymagania świadczenia usług społecznych w społeczności 

lokalnej zostały określone w załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 link: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-

spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/.  

Obowiązek stosowania ww. załącznika w ramach niniejszego naboru wynika z kryterium dostępu nr 9. 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian: 

 nr 1 zmiana zapisów Regulaminu konkursu; 

 

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

się z dniem ogłoszenia. 
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Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20  
Tabela zmian do Regulaminu konkursu 

 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1. 1

. 

Rozdział 3 

Pkt 3.1 

Należy pamiętać, że zgodnie z kryterium dostępu 

nr 9 Wsparcie dla osób potrzebujących wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu realizowane w 

ramach projektu odbywać się będzie w oparciu  

o „Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące 

przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności”, 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020 oraz zgodnie z minimalnymi 

wymaganiami świadczenia usług społecznych w 

społeczności lokalnej określonymi w załącznikach 

nr 11-12 do niniejszego regulaminu konkursu. 

Dodatkowo IOK sugeruje zapoznanie się z 

dokumentem „Wykorzystanie funduszy Unii 

Europejskiej w celu przejścia od opieki 

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie 

lokalnych społeczności – zestaw narzędzi” 

stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego 

Regulaminu konkursu. 

Należy pamiętać, że zgodnie z kryterium dostępu nr 9 Wsparcie 

dla osób potrzebujących wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu realizowane w ramach projektu 

odbywać się będzie w oparciu  

o: 

- „Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki 

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych 

społeczności” zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego 

regulaminu konkursu,  

- Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych 

Wytycznych.  

- Dodatkowo IOK sugeruje zapoznanie się z dokumentem 

„Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu przejścia od 

opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie 

lokalnych społeczności – zestaw narzędzi” stanowiącym 

załącznik nr 12 do niniejszego Regulaminu konkursu. 

Aktualizacja dokumentu. 

2. Rozdział 3 W przypadku mieszkań wspomaganych, mieszkania W przypadku mieszkań wspomaganych, mieszkania te muszą Aktualizacja dokumentu. 
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Pkt 3.3 te muszą spełniać definicję usług społecznych 

świadczonych w społeczności lokalnej oraz 

standardy określone w załączniku nr 11 do 

niniejszego regulaminu konkursu. 

spełniać definicję usług społecznych świadczonych w 

społeczności lokalnej oraz standardy określone w załączniku nr 

1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-

2020 

3. Rozdział 24 

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 

w ramach RPO WM 2014-2020. 

2. Instrukcja wypełniania wniosku o 

dofinansowanie projektu ze środków EFS w ramach 

RPO WM 2014-2020. 

3. Kryteria wyboru projektów. 

4. Standard minimum realizacji zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn. 

5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu 

w ramach RPO WM 2014-2020 z załącznikami. 

6. Lista najczęściej finansowanych towarów i 

usług dla Poddziałania 9.2.1. 

7. Zakres realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnością. 

8. Wykaz OPS i PCPR działających na terenie 

województwa mazowieckiego. 

9. Wykaz organizacji uczestniczących w 

Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 Podprogram 2019 i 2020. 

10. Wykaz powiatów, w których 

zidentyfikowano niższy poziom wykorzystania 

usług opiekuńczych niż przeciętna w województwie 

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 

RPO WM 2014-2020. 

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 

projektu ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020. 

3. Kryteria wyboru projektów. 

4. Standard minimum realizacji zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn. 

5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach 

RPO WM 2014-2020 z załącznikami. 

6. Lista najczęściej finansowanych towarów i usług dla 

Poddziałania 9.2.1. 

7. Zakres realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnością. 

8. Wykaz OPS i PCPR działających na terenie 

województwa mazowieckiego. 

9. Wykaz organizacji uczestniczących w Programie 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 

2019 i 2020. 

10. Wykaz powiatów, w których zidentyfikowano niższy 

poziom wykorzystania usług opiekuńczych niż przeciętna w 

województwie mazowieckim. 

11. Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od 

Aktualizacja spisu treści. 
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mazowieckim.. 

11. Minimalne wymagania świadczenia usług 

społecznych. 

12. Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące 

przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 

świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. 

13. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej 

w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do 

opieki świadczonej na poziomie lokalnych 

społeczności – zestaw narzędzi. 

Załączniki 1-13 do wykorzystania/ do wiadomości 

beneficjenta nie są wymagane na etapie składania 

wniosku o dofinansowanie projektu.. 

opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie 

lokalnych społeczności. 

12. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w celu 

przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na 

poziomie lokalnych społeczności – zestaw narzędzi. 

Załączniki 1-12 do wykorzystania/ do wiadomości beneficjenta 

nie są wymagane na etapie składania wniosku o 

dofinansowanie projektu.. 

 
 


