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Komunikat 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-

14-098/20 ogłoszonego w Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.3  

Rozwój Ekonomii Społecznej nastąpiła aktualizacja Regulaminu konkursu. 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.09.03.00-IP.01-14-098/20   
Tabela zmian do Regulaminu konkursu 

 
 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Obecny zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1. 1

. 
Strona tytułowa Czas trwania naboru: od 30-11-2020 r. do 31-03-2021 r. Czas trwania naboru: od 30-11-2020 r. do 29-04-2021 r. 

Zgodnie z decyzją Zarządu 

Województwa Mazowieckiego.   

2. 

Rozdział 13. 

Jak złożyć 

wniosek o 

dofinansowanie 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów 

będziemy prowadzić od 30.11.2020 r. od godz. 00:00 do 

31.03.2021 r. do godz. 15:00.   

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów 

będziemy prowadzić od 30.11.2020 r. od godz. 00:00 do 

29.04.2021 r. do godz. 15:00. 

Zgodnie z decyzją Zarządu 

Województwa Mazowieckiego.   

3.  

Rozdział 18.  

Zakończenie 

oceny i 

rozstrzygnięcie 

konkursu  

Terminy, o których powinieneś wiedzieć:   

a) termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie na 

wrzesień 2021 r. (termin orientacyjny),  

b) czas trwania poszczególnych etapów konkursu 

wyniesie odpowiednio:  

• wstępna weryfikacja w zakresie warunków formalnych 

oraz występowania oczywistych omyłek – nie później niż 

10 dni od daty złożenia wniosku tj. kwiecień 2021 r..  

Terminy, o których powinieneś wiedzieć: 

a) termin rozstrzygnięcia  konkursu przypadnie 

na październik 2021 r. (termin orientacyjny), 

b) czas trwania poszczególnych etapów konkursu 

wyniesie odpowiednio: 

• wstępna weryfikacja w zakresie warunków formalnych 

oraz występowania oczywistych omyłek – nie później niż 

10 dni od daty złożenia wniosku tj. maj 2021 r. 

Zgodnie z decyzją Zarządu 

Województwa Mazowieckiego.    

4.  
Rozdział 6. Czas 

realizacji projektu 

W przypadku niniejszego naboru istotne jest także 

kryterium dostępu nr 3, które wymaga aby Twój projekt 

był realizowany do 2023 roku oraz końcowa data 

kwalifikowalności wydatków określona w Wytycznych,                                  

tj. 31 grudnia 2023 roku. 

W przypadku niniejszego naboru istotne jest także 
kryterium dostępu nr 3, które wymaga aby Twój projekt 
był realizowany do 2023 roku. Musisz również pamiętać 

o końcowej dacie kwalifikowalności wydatków 
określonej w Wytycznych (31 grudnia 2023 roku). 

 

Zmiany redakcyjne 
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5.  
Rozdział 23. 

Podstawa prawna 

                                                                                       

Aktualizacja aktów prawnych 
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