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Komunikat 

 

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

14-095/20 ogłoszonego w Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 

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

aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 stanowiących załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu. 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian: 

 nr 1 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 1083/147/20 Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z dnia 21.07.2020 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 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 5 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. 
Urz. UE L 352 z  24.12.2013, str. 1); 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. 
Urz. UE L 352 z  24.12.2013, str. 1, z późn. zm.); 

Aktualizacja publikatora aktu 
prawnego. 

2.  § 1 pkt 18 „Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843); 

„Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1843, z późn. zm.); 

Aktualizacja publikatora aktu 
prawnego. 

3.  § 27 ust. 8 - W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej 
mających wpływ na realizację Projektu oraz osiągnięcie 
ostatecznych celów Projektu, Instytucja Pośrednicząca w 
oparciu o udokumentowany wniosek Beneficjenta może 
podjąć decyzję o odstąpieniu od proporcjonalnego obniżenia 
poziomu dofinansowania, o którym mowa w ust. 7. 

Dodanie zapisu wskazującego na 
możliwość wnioskowania przez 
Beneficjenta o odstąpienie od 
proporcjonalnego obniżenia 
poziomu dofinansowania w 
przypadku udowodnienia 
wystąpienia siły wyższej. 

4.  Zmiany redakcyjne - zmiana § 27 ust. 8 i 9 na ust. 9 i 10. 
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