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Komunikat 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.10.03.03-IP.01-

14-096/20 ogłoszonego w Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, 

Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT 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 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.10.03.03-IP.01-14-096/20 
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 
płatność lub w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty ich 
otrzymania. 

 

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

 

Aktualizacja publikatora aktu 
prawnego. 
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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. 

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 

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

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). 

 


