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Mazowiecka ]ednostka Wdrażan]a Pro8rarnóW rrnl]nych nformuje, że Wniosek nr RPl\,lA.09,01,oo 14
19a5|!7 pn. Akademia Rodzin w powiecie otwockim o prżyznanie dofinansowania ze środkóW Europe]skie8o
FUnduszu społecznego, ?łożony W odpowiedzi na konku15 zamknięty nr BPMA.09,o1,oo-]P,01 14a35/17 dla osj
priorytetowej lx wspieronie wlqcrcnio spo]ecznega iwalko z ubóstwem Dżiolanio g.1 Aktywizacjo 

'pałeczna,zawodowa osób wykluc2anych i przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu RPo WM, został pozytywn e ocen ony.

projekt oceniony prżez niezależnych cłonków komisji oceny projektów uzysk.ł wyn]k 91,5 ounktu co
stanowlwię.ejn ż W,,ma8dnA ml1 -rum p-nklów,

sżcz€gólowa info.m3cia na temat Wynik! oceny Wl.z z uzasadnieni€m i podaniem iczby punktóW
otrzymanych przez projekt lub informacji o spełnieniu kryteliów Wybolt] projektóW żnajdUje się W żałączonych do
niniejsże8o pisma kserokopiach kalt oceny merytoryczne].

Państwa Wniosek .ostał um]eszczony na liści€ WnioskóW skierowanych do dofinansoWaiia w ramach
konkursLJ Zamkn ęte8o nr RPMA.09,o1,o0-1P,01 r4-a35/17 dla osi Priorytetowej lX Wspieranię włqczenio
społecznego i Wolko z ubóst,łem Dziołanio g.1 Aktywizacja spałeczno-zawodowa osób wykluczonych i
pfteciwdziałonie wykluczeniu spałecznemu Rpo wM, żaakceptowanej przez zalząd województwa Malowieckiego w
d.iu 27 czerwca 2a!7 (.,jako rekomendowany do dof nansowania,
Przyznana kwota dofinansowania WYnosi 51,4 71a.4o zl

proszę o dostar€żenie do Mazowieckiej ]ednostk] wdlażania programów unijnych w nieprzekraczalnyrn term]niF 14
dni kalendarżowych od daty otrżymania nini€jsze8o pisma, następLJjących dok{rrnentóW niezbędnych do podpisania
!mowy (W przypadku kopj] dokumentóW kopie pośWiadczone za zlodaoŚć z ory8in3iem) - termin liczony jest od
datyotrżymania plzez beneficjenta informacjio moŻliwoŚcl podpisania umowy o dofinansowanie projekfu:

1) Żaśwladcżenia o nieżaleganiu z opla€eniem skladek na ubeżpiecżenie społe€zne i żdrowotne lub annych opłat (nie
dotycży j,s,t, ) Wystawione.o nie późn'ej niż 3 miesiące prżed dniem złoźenia żelącżnikóW;
2)zaśWiadczenia o niezaleganiu z ulszcżaniem podatkÓW (nie dotyaży j.s,t.) wystawion ego nie później niż 3 miesią€e
przed dniem źlożenla załącżnlkóW;

3) oświadcżenie Beneficjenta lub zaświadćżenie ż banku o żałoźenju wyodrębnionego rachunku bankowe8o
zawielającego; nażwę właściciela rachunku. neżwę i adres banku oraz numer rachunk0 bankowe'o wyodrębnione'o
na potrzeby reallzacjl projektu (należy podać numer proj€ktu/nazwę projektu). W przypadku projektóW. W których
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Beneficjentem Jest jednostka samorrądu t€rytorialnego, a projekt jest reellzowany przez samorżądową Jednośtkę
or8anizacyjną nieposiadającą osobowoścl prawnej, W"yma8ane Jest wskazanie dwÓch rachunkóW bankowych.
pie.w.zy z nich ma chalakter transferowy (może to być rachunek pomocniczy lub podstawowy 6mlny/powiatu},

Drugi pełni rolę rachunku bankowe8o, z którego ponoszone będą wydatki W ramach realizacjl projeku;

4) W prżypadku projektóW reallzowanych W partnerstwl€ - należy załącżyć umowę partńerską okr€ślającą m.in.

strony partnerstwa {sposÓb reprezentacji), jego cel, cha rakter i .elacje finansowe między pańnerami

(ż podzialem na lata);

5} W przypadku prolektóW realiżowanych w partnerst\^/ie - naleźY dostarczyć ośWiadczenią z którego Wynikało

będżle cry Beneficjent planuje rozljczać projekt w sl2o14 poprzez skladanie zbiorczych wnlosków o platńość (Lider)

czy teź p|anuje rozlicżać projekt W formule pannersklej (o której mowa W Podręczniku Beneficjenta sL 2014) tj,
poprzez składanie Wnlosków o płatnoŚĆ cząstkowYch (Lider+ Partnerzy};

6) Uchwał Maściwego organu samorządu terytorialnego lub jnnego Właściwego dokum€ntu organu, który

dysponuje budżetem Wnioskodawcy (zgodnie ż przepisami o finansach publlcżnych), zatwierdzające8o projekt lub

udzielającego pełnomoćnictwa do zatwierdżania projektów w§pótfinansowanych ź Europejskiego Fundusżu

społeczne€o, W prżypadku gdy o doflnansowanle będżie ubiegała siĘ JsT bądźJednostka organizacyjna JsT;

7)żaśWiadc?enia o otżymanej pomocy de minimis z ostatnlch 3 lat obrotowych/ośWiadcżenje

o nieotrzymaniu pomocy de mlnlmi5 (w przypadku projektÓW w lcórych Występuje pomoc de mihlmis);

8) Formularza informacji zgodne8o z rozporżądżeniem Rady Ministrów z c'n. 29 malca 2oxo W sprawle żakresu

informacjl plzedstawianych przez podmlot ubie8ających się o pomoc de minlmis lub oświadcżen|e o nleotrzymanlu

pomoc} (Dz. U. nr 53, poz. 311) (W przypadku projektÓW, w których Występuje pomoc de minimls);

9} Formularza informacji zgodnego z rozporządzeniem RadY MinistróW z dn, 29 marca 2ox0 w sprawle zakresu

infolmacjl przedstawianych p.zez podmiot ubiegający slę o pomoc lnną niż pomoc de minjmls lub pomoc de manimls

W rolnlctwie lub rybołÓWstwie lub ośWladczenie o nleotrzymaniu pomocy (Dż, U. nr 53. poz.3].2} (W przypadku

projektÓW, W których Wy§tępuje pomoc publjcżna);

x0)sprawozdania finansowego przed§iębior.y z o.tatnich 3-ch lat obrotowych (jeśli dotyczy, w przypadku projektów

W których występuje pomoc publi€zna);

11} ośWiadczenieo aktualnościośWiadczeń zawartych WeWniosku o dofinansowanle projektu;

x2)Wniosku o nadanie/żmlanę/Wycofanie dostępu do systemu sL2014 dla 05oby upraWnionej;

13) oświad.zenia benef]cjenta o kwalifikowalnoścl podaiku vAT oraz w prżypadłu p.ojektów rea|lzowanych w
partne^twie równi€ż oświadcż€nle partnera o kwalifikowalności vAT lstanowlących zalącznik do umowy o

dof]nansowanie projektu);

14) pełnomocnlctwa do repreżentowania ubiegającego slę o dofinansowanie (zalącznik wymagany, gdy wniosekjest
podpjsany prżeż osobę/osoby nieposiadające statutowych uprawni€ń do reprelentowania Wnioskodawcy lub gdy 2

lnnych dokumentóW Wynika, że uprawnionydo podpisywania Wniosku są co najmniej dwleosoby);

15} Harmonogramu płatności (sta nowiącego zalącznik do umowy o dofinansowanie plojektu);

16) ośWiadcżenia Wspótmalżonka WyrażająceBo żgodę na zaciągnięcie zobowiązanla lub dokumentu

potwi€rdzającego rozdzielność majątkową -jeźeli wnIoskodawca pozostaje w żwiązku małżeńskin lub oświadczenje
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o niepo?ostaw.niu W ?Wiązku matżeńskim (W prżypadku 8eneficjentóW będących osobami fizycznym prowadzącynri
dzj.ialność 8o5podarczą);

17) ośWjadczenia Beneficjenta, W którym wskazane będą Wydatki inW€stycy]ne ks ę8owane odpowiednio na par,
6207 /6257 oraz pal. 6209162 59 (jeśli dotyczy),

Wymagane do umowy dok!menty należy skt.dać W formie e ektronicżne] poprzez sy§tem MEWA 2.0,

Nieziożenie dokumentacji w wyznaczonym term]n]e może oznaczać brak reżerwacji środków na dany projek. imożljWoŚć doinansoWania kolejnych projektÓW z isty.

Jednocześnie lnformuję, lż państwa projekt żostaje nieżwlocznie prz€każany do wydzialu wdrażania projektów EFs1, w przypadku pytań dotyczących wymaganych aiokumentów proszę o kontakt 2 kierownikiem ww. wydziału -Penlą Anną Wysocką (tel. I o22 542 23 69, e-mail: a.Wysocka@mazowia,eu),

1. Kopia 2/Ub 3/ Kan oceny mer!łorycżne]Wn]osk! o r]ofi
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