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Komunikat 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.09.02.01-IP.01-

14-092/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 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 nastąpiła aktualizacja aktów 

prawych oraz została zwiększona kwota przeznaczona na nabór.  

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli zmian: 

• nr 1 aktualizacja aktów prawnych oraz zwiększenie kwoty dofinansowania w ramach konkursu, zgodnie  

z informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zwiększenia alokacji w naborze numer 

RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20 z dnia 10 listopada br. 

 

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  

 

 

Lp. 
Miejsce 
zmiany 

Dotychczasowy zapis Zmieniony zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1 Słownik 
pojęć 

Kontrakt socjalny - kontrakt socjalny w rozumieniu art. 6 

pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). 

Kontrakt socjalny - kontrakt socjalny w rozumieniu art. 6 

pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876). 

Aktualizacja aktów 

prawych  

2 

 

 

2 

Słownik 
pojęć 

Opieka instytucjonalna - usługi świadczone: 

b) w placówce opiekuńczo-wychowawczej w rozumieniu 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z 

późn. zm.), w której przebywa powyżej 14 osób. 

 

Opieka instytucjonalna - usługi świadczone: 

b) w placówce opiekuńczo-wychowawczej w rozumieniu 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), w 

której przebywa powyżej 14 osób. 

 

Aktualizacja aktów 

prawnych 

3 Słownik 
pojęć 

Osoby z niepełnosprawnością - osoby, które mają 

długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, 

intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w 

oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny  

i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie 

równości z innymi osobami. Na potrzeby tego dokumentu 

przyjęto stosowanie definicji osób z niepełnosprawnościami, 

która uwzględnia osoby niepełnosprawne w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

Osoby z niepełnosprawnością - osoby, które mają 

długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, 

intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w 

oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i 

skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie 

równości z innymi osobami. Na potrzeby tego dokumentu 

przyjęto stosowanie definicji osób z 

niepełnosprawnościami, która uwzględnia osoby 

niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

Aktualizacja aktów 

prawnych 
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społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.), a także osoby z 

zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z 

dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późń. zm.). 

 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 4286, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 685). 

4 Słownik 
pojęć 

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym: 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o 

których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.); 

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym: 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 

o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.); 

Aktualizacja aktów 

prawnych 

5 Słownik 
pojęć 

Podmiot ekonomii społecznej: 

a) przedsiębiorstwo społeczne1, w tym spółdzielnia 

socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 

r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205, z 

późn. zm.); 

b) jednostka reintegracyjna, realizująca usługi 

reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

Podmiot ekonomii społecznej: 

a) przedsiębiorstwo społeczne2, w tym spółdzielnia 

socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 

r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085); 

b) jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji 

społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 

Aktualizacja aktów 

prawnych 

 
1 Zgodnie z definicją wskazaną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
2 Zgodnie z definicją wskazaną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
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ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

i) CIS i KIS; 

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.); 

d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. 

spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów  

i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 

września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 275); 

e) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z 

dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 693); 

f) zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

wykluczeniem społecznym; 

i) CIS i KIS; 

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1057); 

d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. 

spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów  

i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 

września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 275, z późn. zm.); 

e) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z 

dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 553, z późn. zm.); 

f) zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
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6 Słownik 
pojęć 

Projekt partnerski – projekt partnerski, o którym mowa w 

art. 33 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.). 

Projekt partnerski – projekt partnerski, o którym mowa w 

art. 33 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 aktów 

prawnych 

7 Słownik 
pojęć 

Ustawa wdrożeniowa - Ustawa 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.). 

Ustawa wdrożeniowa - Ustawa 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 aktów 

prawnych 

8 Rozdział 1. 
Podstawa 
prawna, 
wytyczne 
horyzontalne 
oraz 
dokumenty 
programowe 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 

2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt 

finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo 

związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. poz. 

971). 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 

r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej 

informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o 

zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń 

należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 

2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt 

finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo 

związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 971, z późn. zm.). 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 

2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy 

publicznej informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz 

sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach 

świadczeń należnych na rzecz sektora finansów 

Aktualizacja aktów 

prawnych 
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2016 r. poz. 1871). 

16. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 362, z późn. zm.). 

17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. 

zm.). 

19. Ustawa 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 późń zm.). 

21. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). 

22. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późń. zm.). 

23. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1482, z późń. zm.). 

24. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późń. zm.). 

26. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871, z późn. zm.). 

16. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 

r. poz. 708). 

17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. 

zm.). 

19. Ustawa 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). 

21. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. 

zm.). 

22. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876). 

23. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1409, z późń. zm.). 

24. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685). 
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systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z 

późn. zm.). 

29. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769). 

31. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 321). 

 

26. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). 

29. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769, z 

późn. zm.). 

31. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, z 

późn. zm.). 

9 Rozdział 8. 
Kwota 
przeznaczon
a na nabór 

Wartość dofinansowania w ramach konkursu wynosi:          

1 993 594,50 PLN 

w tym EFS*: 1 714 920,00 PLN 

w tym BP:  278 674,50 PLN 

* Kwota dofinansowania EFS w ramach konkursu wynosi 

400 000 EUR przeliczona kursem EBC z dnia 30.01.2020 r. 

wynoszącym 4,2873 PLN. 

Wartość dofinansowania w ramach konkursu wynosi:          

16 183 360,13 PLN 

w tym EFS*: 13 921 170,00 PLN 

w tym BP: 2 262 190,13 PLN 

* Kwota dofinansowania EFS w ramach konkursu wynosi 

3 100 000,00 EUR przeliczona kursem EBC z dnia 

27.11.2020 r. wynoszącym 4,4907 PLN. 

Zgodnie z informacją   

dla Zarządu 

Województwa 

Mazowieckiego w 

sprawie zwiększenia 

alokacji w naborze 

numer 

RPMA.09.02.01-IP.01-

14-092/20 z dnia 10 

listopada 2020 roku. 

 
 


