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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. 

 
Ponadto informujemy, że z uwagi fakt, iż  wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od 

towarów i usług (VAT), z wyjątkiem wydatków na wsparcie pomostowe, zmianie uległ załącznik nr 6 Lista 

najczęściej finansowanych towarów i usług dla Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej.  

Natomiast zmieniony wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 zostanie 

upubliczniony do Państwa wiadomości w najbliższym czasie. 

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

. 

9.7 Podatek od 

towarów i usług 

(VAT) 

Wydatki w ramach projektu nie mogą obejmować 

kosztu podatku od towarów i usług (VAT). 

Dodanie całego rozdziału dotyczącego kwalifikowania 

podatku od towarów i usług (VAT). 

Zgodnie z decyzją Zarządu 

Województwa Mazowieckiego. 

2. 
Rozdział 24. Spis 

załączników 

 
1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 

RPO WM 2014-2020. 

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 

projektu ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-

2020. 

3. Kryteria wyboru projektów. 

4. Standard minimum realizacji zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn. 

5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach 

RPO WM 2014-2020 z załącznikami. 

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w 

ramach RPO WM 2014-2020. 

2. Instrukcja wypełniania wniosku o 

dofinansowanie projektu ze środków EFS w 

ramach RPO WM 2014-2020. 

3. Kryteria wyboru projektów. 

4. Standard minimum realizacji zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn. 

5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w 

ramach RPO WM 2014-2020 z załącznikami. 

6. Lista najczęściej finansowanych towarów i usług 

dla Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej. 

7. Wykaz OPS, PCPR i PUP działających na terenie 

Dodano załącznik nr 10 Oświadczenie 

Wnioskodawcy/Partnera dotyczące 

kwalifikowalności podatku od 

towarów i usług w projekcie RPO 

WM 2014-2020, który jest wymagany 

na etapie składania wniosków                      

o dofinansowanie  
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6. Lista najczęściej finansowanych towarów i usług dla 

Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej. 

7. Wykaz OPS, PCPR i PUP działających na terenie 

województwa mazowieckiego. 

8. Zakres realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnością. 

9. FAQ - wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o 

pomocy publicznej w odniesieniu do usług 

świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii 

Społecznej w ramach projektów współfinansowanych z 

EFS. 

 

Załączniki 1-9 do wykorzystania/ do Twojej wiadomości 

nie są wymagane na etapie składania wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

województwa mazowieckiego. 

8. Zakres realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnością. 

9. FAQ - wyjaśnienia w zakresie stosowania 

przepisów o pomocy publicznej w odniesieniu 

do usług świadczonych przez Ośrodki Wsparcia 

Ekonomii Społecznej w ramach projektów 

współfinansowanych z EFS. 

10. Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera 

dotyczące kwalifikowalności podatku od 

towarów i usług  w projekcie RPO WM 2014-

2020 (w formacie PDF.). 

Załączniki 1-9 do wykorzystania/ do Twojej wiadomości 

nie są wymagane na etapie składania wniosku  o 

dofinansowanie projektu. 

 

 


		2021-04-13T09:10:35+0000




