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Załączniki do Regulaminu konkursu 

Lp. Nazwa załącznika Uzasadnienie 

1. Załącznik nr 8 – Umowa o dofinansowanie W wykazie aktów prawnych wskazanych w preambule zaktualizowano podstawy 
prawne w pkt.10) i 11) oraz dodano pkt 4) i pkt 12), a dotychczasowe pkt. 4-11) 
oznaczono odpowiednio 5-13); 
W §1 wprowadzono jako pkt 1) definicję „korekty finansowej”; jako pkt 5) 
definicję „nieprawidłowości”; jako pkt 18) definicję „wytycznych 
horyzontalnych”; jako pkt 20) definicję „wytycznych” a dotychczasowe pkt. 
numerowane od 1) do 16) numerowane są od 2) do 22). Dodano ponadto pkt. 
22-25 definiujące daty „zakończenia” projektu oraz „zamówienia”; 
W §2 ust. 6 doprecyzowano określenie harmonogramu rzeczowo-finansowego 
jako integralnego składnika Wniosku o dofinansowanie; 
W §2 ust. 9 wprowadzono zastrzeżenie dotyczące stosowania Wytycznych 
programowych; 
W §2 ust. 11 i 12 wprowadzono zapisy regulujące stosowanie wytycznych 
programowych i wytycznych horyzontalnych; 
W §7 dodano ust 7-11 dotyczące cesji praw z Umowy o dofinansowanie; 
W §9 wprowadzono ust.3 regulujący stosowanie wytycznych programowych 
w celu oceny kwalifikowalności wydatków a dotychczasowe pkt. 3-4) oznaczono 
odpowiednio 4-5); 
W §11 doprecyzowano zapisy dotyczące wyboru wykonawcy w przypadku 
wydatków o wartości poniżej 20 tys. PLN oraz wprowadzono zgodnie 
z postanowieniami wytycznych horyzontalnych zapisy dotyczące wydatków 
o wartości od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN; 
W §12 wprowadzono zgodnie z postanowieniami wytycznych horyzontalnych 



 

zapisy dotyczące wydatków o wartości przekraczającej 50 tys. PLN; 
W §13 doprecyzowano zapisy dot. informacji co powinno zawierać zapytanie 
ofertowe biorąc pod uwagę postanowienia wytycznych horyzontalnych; 
W §14 dodano zapis dot. obowiązku przechowywania potwierdzenia 
upublicznienia zapytania ofertowego w wersji papierowej; 
W §17 zmieniono ust 10 oraz dodano ust. 11; 
Doprecyzowano zapisy § 20 „Zasady wykorzystania SL2014” w ust. 1-2; 
W §21 dodano ust 3-4; 
W §24 uzupełniono listę niezbędnych załączników do wniosku o płatność 
poprzez rozszerzenie treści ust. 2 pkt 7) oraz doprecyzowano zapisy ust. 6 
dotyczące sposobu opisu dokumentów księgowych; 
W §35 ust. 2 oraz w §47 ust. 1 usunięto słowo „publicznych” zgodnie 
z wprowadzona w §1 definicją;  
W §55 w ust. 1 dostosowano numerację do zaktualizowanej listy załączników 
wskazanej w §65; 
W §55 dodano ust. 4 regulujący zwrot zabezpieczeń przez LAWP w Lublinie; 
W §57:  
-w ust 2 dokonano korekty określenia terminu zgłaszania zmian w Umowie 
o dofinansowanie projektu, 
-w ust. 4 doprecyzowano zapisy dot. sposobu zgłaszania zmian, 
-w ust. 6 słowo „harmonogramu rzeczowo-finansowego” zastąpiono słowem 
„zakresu rzeczowego” oraz uzupełniono o informację o konieczności 
sporządzenia aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu oraz aktualizacji 
Wniosku o dofinansowanie, 
-w ust. 10. dodano informację o konieczności aktualizacji Wniosku 
o dofinansowanie oraz usunięto słowo „publicznych” zgodnie z wprowadzona 
w §1 definicją, 
-zmieniono zapisy ust. 11 i 12 wymuszone funkcjonowaniem systemu SL2014, 
-w ust 14 usunięto „oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym”, 
-dodano ust. 16; 



 

W §58 w ust. 3 lit. h) usunięto słowo „publicznych” zgodnie z wprowadzona w §1 
definicją; 
W §59 ust.1 doprecyzowano miejsce publikacji ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz w ust. 9, 10, 12, 13,14, 15, 16, 17, 19, 21, 24 skorygowano 
odwołania do właściwych ustępów; 
W §60 ust 1 i 3 zmieniono zapisy dotyczące sposobu przekazywania 
powiadomień i oświadczeń przez strony; 
W §65 skorygowano listę załączników. 

 


