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Komunikat

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.0114-098/20 ogłoszonego w Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania
9.3 Rozwój

Ekonomii

Społecznej

nastąpiła

aktualizacja

wzoru

umowy

o

dofinansowanie

projektu

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej RPO WM 20142020 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] przyjęta uchwałą nr 536/222/21 Zarządu
Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia br.

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany
stosuje się z dniem ogłoszenia.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
tel. (22) 542 20 00, fax (22) 698 31 44
e-mail: mjwpu@mazowia.eu, www.mazowia.eu
www.funduszedlamazowsza.eu

Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20
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.
1.

Miejsce
zmiany
Preambuła

Dotychczasowy zapis

Obecny zapis

Uzasadnienie/Uwagi

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.);

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305);

Aktualizacja publikatora
aktu prawnego.

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).

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

Aktualizacja tytułu ustawy
i publikatora aktu
prawnego.

„Dysponencie części budżetowej” – należy przez to
rozumieć kierowników jednostek oraz organy wymienione
w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, właściwych ministrów, kierowników
urzędów centralnych, wojewodów oraz kierowników
państwowych jednostek organizacyjnych, o których mowa
w art. 114 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, dysponujących częściami budżetu
państwa;

Uzupełnienie nazwy
ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach
publicznych.

-

Usunięcie skrótu z
powodu dodania zapisu o
ustawie z dnia 11
września 2019 r. – Prawo

pkt 10
2.

Preambuła
pkt 12

3.

§ 1 pkt 6

„Dysponencie części budżetowej” – należy przez to
rozumieć kierowników jednostek oraz organy wymienione
w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych,
wojewodów oraz kierowników państwowych jednostek
organizacyjnych, o których mowa w art. 114 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, dysponujących częściami budżetu państwa;

4.

§ 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);
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zamówień publicznych.
5.

§ 5 ust. 6

6.

Przypis nr 10

Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT)
mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli nie ma
prawnej możliwości odzyskania podatku VAT i nie
podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta
lub Partnerów, co Beneficjent/Partner potwierdza
składając oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do
9)
Umowy .

-

do § 5 ust. 6
7.

§ 9 ust. 1
pkt 1

Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT)
mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli nie ma
prawnej możliwości odzyskania podatku VAT i nie podlega
on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta lub
Partnerów, co Beneficjent/Partner potwierdza składając
9)
oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do Umowy .
Kwalifikowalność podatku od towarów i usług (VAT)
weryfikowana jest również na podstawie indywidualnej
interpretacji podatkowej od Izby Administracji
10)
Skarbowej/wniosku o wydanie interpretacji . Dostarczenie
przez Beneficjenta oraz odrębnie przez Partnerów do
MJWPU kopii indywidualnej interpretacji
podatkowej wydanej przez Dyrektora Krajowej
Administracji Skarbowej, potwierdzonej za zgodność z
oryginałem musi nastąpić przed dokonaniem pierwszej
płatności na konto projektowe. Natomiast wniosek
Beneficjenta oraz odrębnie Partnerów o wydanie
indywidualnej interpretacji podatkowej musi identyfikować
podatek VAT jako wydatek niekwalifikowalny oraz odrębnie
podatek VAT jako wydatek kwalifikowalny w Projekcie.
Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest
realizowany w ramach Działania 9.3.

Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy
dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5:

Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy
dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5:

1) pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest
w wysokości i terminie określonym w Harmonogramie
płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1, na podstawie
złożonego w systemie SL2014 wniosku o zaliczkę
oraz pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o
którym mowa w § 17;

1) pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest w
wysokości i terminie określonym w Harmonogramie
płatności, o którym mowa w § 8 ust. 1, na podstawie
złożonego w systemie SL2014 wniosku o zaliczkę oraz
pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym
21)
mowa w § 17 . Warunkiem wypłaty pierwszej transzy

Uzupełnienie zapisu o
dodatkowy wymóg
dotyczący weryfikacji
VAT dla Działania 9.3. na
podstawie indywidualnej
interpretacji podatkowej
od Izby Administracji
Skarbowej.

j.w.

Uzupełnienie zapisu o
dodatkowy wymóg
dotyczący weryfikacji
VAT dla Działania 9.3.
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8.

dofinansowania jest złożenie indywidualnej interpretacji
22)
podatkowej/wniosku o wydanie interpretacji .;
Należy wykreślić, w przypadku gdy Projekt nie jest
realizowany w ramach Działania 9.3.

Przypis nr 22
do § 9 ust. 1
pkt 1

9.

§ 10 ust. 5

Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z
każdym wnioskiem o płatność:

Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z
każdym Wnioskiem o płatność:

1) dokumentów związanych z wyborem wykonawców do
realizacji zamówień o wartości równej lub wyższej niż
próg określony w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

1) dokumentów związanych z wyborem wykonawców do
realizacji zamówień o wartości równej lub wyższej niż
próg określony w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z
późn. zm.) albo dokumentacji dotyczącej wyboru
wykonawców do realizacji Zamówień publicznych o
wartości równej lub wyższej niż progi określone w
drodze obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych wydanego na podstawie art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.);
Jeśli dotyczy.

pkt 1

10.

Przypis nr 27
do § 10 ust.
5 pkt 1

Dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy w ramach wniosku o
płatność wykazano wydatki w ramach zamówienia o
wartości równej lub wyższej niż próg określony w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp.

11.

§ 14 ust. 10

Instytucja Pośrednicząca może wystąpić do dysponenta
właściwej części budżetowej z wnioskiem o zablokowanie
dofinansowania dla Partnera będącego państwową
jednostką budżetową, zgodnie z art. 177 ustawy o

Instytucja Pośrednicząca może wystąpić do dysponenta
właściwej części budżetowej z wnioskiem o zablokowanie
dofinansowania dla Partnera będącego państwową
jednostką budżetową, zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 27

j.w.

Zmiana wynika z dodania
do wzoru umowy ustawy
z dnia 11 września 2019
r. – Prawo zamówień
publicznych.

Zapis z przypisu został
wskazany w
postanowieniu umowy.
Nowy przypis o brzmieniu
„jeśli dotyczy” wynika z
dodania do wzoru Zasad
zapisów o ustawie z dnia
11 września 2019 r. –
Prawo zamówień
publicznych.
Uzupełnienie nazwy
ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach
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finansach publicznych, w szczególności w przypadku
realizacji Projektu niezgodnie z Umową, a także w
przypadku zaistnienia opóźnień lub braku postępów w
realizacji Projektu oraz w przypadku niewywiązywania się
z obowiązków określonych w Umowie.

12.

§ 16 ust. 1

Inwestycje w infrastrukturę, w ramach cross-financingu,
są finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie
zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS zgodnie z
zapisami art. 71 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Trwałość
Projektu musi być zachowana przez okres 5 lat od daty
płatności końcowej na rzecz Wnioskodawcy, który
otrzymał wsparcie. Beneficjent ma obowiązek
zachowania zasady trwałości Projektu, o której mowa w
art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013, której niedotrzymanie skutkuje
zwrotem Dofinansowania wraz z odsetkami jak dla
zaległości podatkowych, liczonego wprost
proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do zakończenia
okresu trwałości, w trybie wyznaczonym przez MJWPU.

13.

§ 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.

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w szczególności
w przypadku realizacji Projektu niezgodnie z Umową, a
także w przypadku zaistnienia opóźnień lub braku
postępów w realizacji Projektu oraz w przypadku
niewywiązywania się z obowiązków określonych w
Umowie.

publicznych.

Inwestycje w infrastrukturę, w ramach cross-financingu,
są finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie
zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS zgodnie z
zapisami art. 71 Rozporządzenia 1303/2013. Trwałość
Projektu musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w
przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi
związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc
pracy) od daty płatności końcowej na rzecz
Wnioskodawcy, który otrzymał wsparcie. Beneficjent ma
obowiązek zachowania zasady trwałości Projektu, o
której mowa w art. 71 Rozporządzenia 1303/2013,
której niedotrzymanie skutkuje zwrotem Dofinansowania
wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych,
liczonego wprost proporcjonalnie do liczby dni
pozostałych do zakończenia okresu trwałości, w trybie
wyznaczonym przez MJWPU.

Uzupełniono zapis w
brzmieniu: (3 lat w
przypadku MŚP – w
odniesieniu do projektów,
z którymi związany jest
wymóg utrzymania
inwestycji lub miejsc
pracy) oraz zastosowano
skrót „Rozporządzenie
1303/2013”.

Przy udzielaniu zamówienia w ramach Projektu Beneficjent
stosuje przepisy o zamówieniach publicznych w zakresie,
w jakim ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych albo ustawa z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (z zastrzeżeniem
przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach wspierających realizację programów
operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19) i
prawo unijne mają zastosowanie do Beneficjenta i
realizowanego Projektu oraz Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego

Zmiana zapisu z powodu
usunięcia skrótu „Ustawa
Pzp” i dodania ustawy z
dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień
publicznych.
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Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.
14.

§ 23 ust. 1

Beneficjent przy realizowaniu zamówienia publicznego,
zgodnie z ustawą Pzp lub zgodnie z zasadą
konkurencyjności, których przedmiotem jest świadczenie
usług cateringowych lub dostawa materiałów
promocyjnych, zobowiązany jest do stosowania klauzul
społecznych, określenia sankcji z tytułu niedotrzymania
warunków klauzuli przez wykonawcę oraz
poinformowania o sposobie w jaki oferent ma potwierdzić
spełnianie warunków określonych w klauzuli.

Beneficjent przy realizowaniu Zamówienia publicznego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych albo zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych albo zgodnie z zasadą konkurencyjności,
których przedmiotem jest świadczenie usług cateringowych
lub dostawa materiałów promocyjnych, zobowiązany jest
do stosowania klauzul społecznych, określenia sankcji z
tytułu niedotrzymania warunków klauzuli przez wykonawcę
oraz poinformowania o sposobie w jaki oferent ma
potwierdzić spełnianie warunków określonych w klauzuli.

Zmiana zapisu z powodu
usunięcia skrótu „Ustawa
Pzp” i dodania ustawy z
dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień
publicznych.

15.

§ 29 ust. 2

Beneficjent nie przedkłada zgodnie z Harmonogramem
płatności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3;

Beneficjent nie przedkłada Wniosków o płatność zgodnie z
Harmonogramem płatności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3;

Uzupełnienie zapisu:
„wniosków o płatność”.

Beneficjent nie przestrzega przepisów Ustawy Pzp w
zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do Beneficjenta;

Beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych albo
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych w zakresie, w jakim przepisy ww.
ustaw stosują się do Beneficjenta;

Zmiana zapisu z powodu
usunięcia skrótu „Ustawa
Pzp” i dodania ustawy z
dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień
publicznych.

Beneficjent zobowiązuje się do:

Beneficjent zobowiązuje się do:

1) uwzględniania aspektów społecznych w
zamówieniach realizowanych zgodnie z ustawą Pzp
albo zasadą konkurencyjności, o której mowa w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
2) dokonywania zakupów nieobjętych ustawą Pzp i

1) uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach
realizowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych albo
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych albo zgodnie z zasadą
konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Zmiana zapisu z powodu
usunięcia skrótu „Ustawa
Pzp” i dodania ustawy z
dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień
publicznych.

pkt 5
16.

§ 29 ust. 2
pkt 6

17.

§ 33 ust. 7
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zasadą konkurencyjności w pierwszej kolejności u
podmiotów ekonomii społecznej.

18.

§ 39 pkt 4

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1740);

19.

§ 39 pkt 7

ustawy pzp

20.

§ 39 pkt 8

21.

§ 39 pkt 9

22.

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020;
2) dokonywania zakupów nieobjętych przepisami ww.
ustaw i zasadą konkurencyjności w pierwszej kolejności
u podmiotów ekonomii społecznej.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.);

Aktualizacja publikatora
aktu prawnego.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych

Zmiana wynika z
usunięcia skrótu „Ustawa
Pzp”.

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych.

Dodano zapis.

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.);

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2021 r. poz. 217);

Aktualizacja publikatora
aktu prawnego.

§ 39 pkt 10

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1440, z późn. zm.);

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 289);

Aktualizacja publikatora
aktu prawnego.

23.

§ 39 pkt 11

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020
r. poz. 708);

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 708, z późn. zm.);

Aktualizacja publikatora
aktu prawnego.

24.

Załącznik

tabela 2. Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność
gospodarczą, których dane będą przetwarzane w
związku z badaniem kwalifikowalności środków
w projekcie …..

tabela 2. Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność
gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku
z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie …..

Zgodnie z Aneksem 8 do
Porozumienia z MJWPU
w sprawie powierzenia IP
przetwarzania danych
osobowych w związku z
realizacją RPO WM.

nr 2

-

-

15. Numer uprawnień budowlanych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
tel. (22) 542 20 00, fax (22) 698 31 44
e-mail: mjwpu@mazowia.eu, www.mazowia.eu
www.funduszedlamazowsza.eu

25.

Załącznik

-

Odwołanie upoważnienia otrzymałem/am

nr 8
…………………….…………
(miejscowość, data, podpis)
26.

Zmiany redakcyjne, w tym zmiana numeracji przypisów oraz dodanie przypisów nr 28, 78 i 79 w brzmieniu „Jeśli dotyczy”.

Uzupełnienie zapisów.

