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Komunikat 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że dla konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-

095/20 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu nastąpiła 

aktualizacja Regulaminu konkursu. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian: 

 nr 1 zmiana zapisów Regulaminu konkursu; 

 nr 2 zmiana wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

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

Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa] przejęta uchwałą nr 669/131/20 Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z dnia 18.05.2020 r.; 

 

 

 
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.09.01.00-IP.01-14-095/20 
Tabela zmian do Regulaminu konkursu 

 
 
 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1.  

Rozdział 1 Podstawa 

prawna, wytyczne 

horyzontalne oraz 

dokumenty programowe  

Poz. 44  

Brak 

  Informacją IKUP częściowo zawiesza się stosowanie 

wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22 

sierpnia 2019 r. Częściowe zawieszenie obowiązuje od 

1 lutego 2020r. do 31 grudnia 2020r. Szczegółowe 

informacje można znaleźć na stronie:  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-

kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-

europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-

europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-

spojnosci-na-lata-2014-2020/ 

Dodano przypis 

2. 1

. 

Rozdział  8. Kwota 

przeznaczona na nabór 

Wartość dofinansowania w ramach konkursu wynosi:

 40 891 240,00 PLN 

w tym EFS*: 35 557 600,00 PLN 

w tym BP:PLN   5 333 640,00 PLN 

Wartość dofinansowania w ramach konkursu  

wynosi: 40 002 300,00 PLN 

w tym EFS*: 35 557 600,00 PLN 

w tym BP:PLN 4 444 700,00 PLN 

Zgodnie z decyzją Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z 

dnia 2 czerwca 2020 r.  

Z uwagi na wymóg zapewnienia 

odpowiedniego poziomu 

współfinansowania krajowego 

zachodzi konieczność podniesienia 

wymaganego wkładu własnego 

wnoszonego przez pozostałe 

3.  

Rozdział 9. Zasady 

finansowania 

Podrozdział 9.1 

Wymagania finansowe 

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 

- dla projektów OPS i PCPR 80% (jedynie UE);  

- dla pozostałych projektów 92% (= 80% UE + 12% BP).  

Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi: 

- dla projektów OPS i PCPR 20%, 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 

- dla projektów OPS i PCPR 80% (jedynie UE); 

- dla pozostałych projektów 90% (= 80% UE + 10% BP). 

Poziom minimalnego wkładu własnego wynosi: 

- dla projektów OPS i PCPR 20%, 
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- dla pozostałych projektów 8%. - dla pozostałych projektów 10%. podmioty ( poza OPS i PCPR) 

uprawnione do składania 

wniosków w przedmiotowym 

naborze. 

  

4.  

Rozdział 9. Zasady 

finansowania 

Podrozdział 9.6 

Wkład własny 

Należy pamiętać, iż procent wkładu własnego dla 

przedmiotowego konkursu nie może być mniejszy niż 

20% dla projektów OPS i PCPR lub 8% dla pozostałych 

podmiotów. 

Należy pamiętać, iż procent wkładu własnego dla 

przedmiotowego konkursu nie może być mniejszy niż 

20% dla projektów OPS i PCPR lub 10% dla pozostałych 

podmiotów. 

5.  

Załącznik nr 6.Lista 

najczęściej 

finansowanych towarów 

i usług dla Działania 9.1. 

Rodzaj wydatku: Stypendium za odbyty staż 

zawodowy/praktykę zawodową 

Kwota maksymalna brutto:  120% zasiłku, o którym 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Uzasadnienie:  

Stażystom przysługuje stypendium stażowe, jeżeli 

liczba godzin stażu w miesiącu kalendarzowym wynosi 

nie mniej niż 160 godzin miesięcznie. W przypadku 

niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość 

stypendium ustala się proporcjonalnie.  

W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych 

do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności miesięczne stypendium 

przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba 

godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin 

miesięcznie. Kwota stypendium stażowego jest kwotą 

brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne płaconych w całości przez 

płatnika tj. Beneficjenta. 

 

Rodzaj wydatku: Stypendium za odbyty staż 

zawodowy/praktykę zawodową 

Kwota maksymalna brutto:  120% zasiłku, o którym 

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub  80% 

wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę 

Uzasadnienie:  

Stażystom przysługuje stypendium stażowe, jeżeli 

liczba godzin stażu w miesiącu kalendarzowym wynosi 

nie mniej niż 160 godzin miesięcznie. W przypadku 

niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość 

stypendium ustala się proporcjonalnie.  

W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych 

do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności miesięczne stypendium 

przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba 

godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin 

miesięcznie. Kwota stypendium stażowego jest kwotą 

brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne płaconych w całości przez 

płatnika tj. Beneficjenta. 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy stażyście skierowanemu na 

Aktualizacja zapisów. 
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staż przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty 

zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 (tzw. 

zasiłku dla bezrobotnych). Kwota ta jest traktowana 

jako stypendium stażowe w projektach PUP 

realizowanych w ramach EFS. 

W przypadku podmiotów innych niż PUP, 

zastosowanie mają zapisy Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020 w zakresie Sekcji 3.5.2 

Staże pkt.5, zgodnie z którym stypendium stażowe 

wynosi miesięcznie 80% wartości netto minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

obowiązującego w roku złożenia przez beneficjenta 

wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony 

konkurs. 

Rodzaj wydatku: Opiekun staży zawodowych/praktyk 

zawodowych 

Uzasadnienie:  

Funkcje opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie 

osoba posiadająca co najmniej dwunastomiesięczne 

doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej 

realizowany jest staż (spełnienie tego wymogu musi 

być odpowiednio udokumentowane). 

Opiekun stażysty lub praktykanta jest wyznaczany po 

stronie podmiotu przyjmującego na staż zawodowy 

lub praktykę zawodową. Za opiekę nad stażystą lub 

Rodzaj wydatku: Opiekun staży zawodowych/praktyk 

zawodowych 

Uzasadnienie:  

Opiekun stażysty lub praktykanta jest wyznaczany po 

stronie podmiotu przyjmującego na staż zawodowy 

lub praktykę zawodową. Za opiekę nad stażystą lub 

praktykantem przysługuje wynagrodzenie, o ile 

uwzględnia jedną z poniższych opcji: 
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praktykantem przysługuje wynagrodzenie, o ile 

uwzględnia jedną z poniższych opcji: 

 
 

Tabela zmian nr 2 w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20 
Tabela zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [umowa standardowa]  
 

Lp. 
Miejsce 
zmiany 

Dotychczasowy zapis Zmieniony zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1.  Preambuła 
pkt 9 

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.), 
zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”; 

 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 818), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”; 

Aktualizacja publikatora aktu 
prawnego. 

2.  Preambuła 
pkt 12 

- ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach wspierających realizację programów 
operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 
2020 r. (Dz. U. poz. 694). 

 

Uzupełnienie podstaw prawnych do 
umowy o ustawę wprowadzającą 
szczególne rozwiązania w związku z 
wystąpieniem COVID-19. 

3.  § 5 ust. 7 „Beneficjent oraz Partnerzy przekazują Instytucji 
Pośredniczącej wszelkie indywidualne rozstrzygnięcia i 
ustalenia z organami podatkowymi w zakresie opodatkowania 
podatkiem od towarów i usług, w tym wskazujące na 
zastosowanie właściwego współczynnika wynikającego z art. 
90-91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) wraz z pierwszym wnioskiem o 

Beneficjent oraz Partnerzy przekazują Instytucji 
Pośredniczącej wszelkie indywidualne rozstrzygnięcia i 
ustalenia z organami podatkowymi w zakresie 
opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w tym 
wskazujące na zastosowanie właściwego współczynnika 
wynikającego z art. 90-91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z 

Aktualizacja publikatora aktu 
prawnego. 
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płatność lub w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty ich 
otrzymania. 

 

późn. zm.) wraz z pierwszym wnioskiem o płatność lub w 
ciągu 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. 

 

4. § 
5 
u
s
t
. 
7 

§ 14 ust. 6 W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu środków 
zgodnie z ust. 3 Instytucja Pośrednicząca, po przeprowadzeniu 
postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), wydaje decyzję, o której 
mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych. Od ww. decyzji Beneficjentowi 
przysługuje odwołanie do Instytucji Zarządzającej. 

 

W przypadku niedokonania przez Beneficjenta zwrotu 
środków zgodnie z ust. 3 Instytucja Pośrednicząca, po 
przeprowadzeniu postępowania określonego przepisami 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), 
wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Od ww. 
decyzji Beneficjentowi przysługuje odwołanie do 
Instytucji Zarządzającej. 

Aktualizacja publikatora aktu 
prawnego. 

5.  § 22 ust. 1 Przy udzielaniu zamówienia w ramach Projektu Beneficjent 
stosuje ustawę Pzp oraz Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Przy udzielaniu zamówienia w ramach Projektu 
Beneficjent stosuje ustawę Pzp (z zastrzeżeniem 
przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 
programów operacyjnych w związku z wystąpieniem 
COVID-19 w 2020 r.) oraz Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

Dodano ustawę z dnia 3 kwietnia 2020 
r. o szczególnych rozwiązaniach 
wspierających realizację programów 
operacyjnych w związku z 
wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 
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6.  § 38 - Beneficjent może odstąpić od zastosowania zasady 
konkurencyjności podczas udzielania zamówień 
niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 z 
zachowaniem spełnienia następujących warunków: 

1) wystąpienia wymogu natychmiastowej realizacji 
zamówienia lub wystąpienia natychmiastowej 
potrzeby udzielenia zamówienia (w związku z czym nie 
jest możliwe przeprowadzenie postępowania o 
udzielenie zamówienia z zachowaniem terminów 
przewidzianych dla zasady konkurencyjności); 

2) przekazania do Instytucji Pośredniczącej z Wnioskiem 
o płatność, rozliczającym wydatki dla których 
odstąpiono od zastosowania zasady konkurencyjności, 
uzasadnienia spełnienia przesłanek z pkt 7 lit. d i 
e podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. 

Dodanie zapisów dotyczących 
możliwości niestosowania zasady 
konkurencyjności w przypadku 
wystąpienia siły wyższej zgodnie z 
Wytycznymi dotyczącymi 
kwalifikowalności wydatków. 

7.  § 38 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 2020 r. 
poz. 708); 

Aktualizacja publikatora aktu 
prawnego. 

8.  Załącznik nr 
6, 

ust. 2, pkt 1 
lit. c 

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.); 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 
818); 

Aktualizacja publikatora aktu 
prawnego. 

9.  Zmiany redakcyjne (w tym: zmiana numeracji od 38 do 43 paragrafu). 
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