
 

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu i załączników do Regulaminu konkursu nr RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/15 – obowiązuje od 28.12.2015 r. 

 

 

Regulamin konkursu 

Lp. Rozdział/punkt/podpunkt Przed zmianą  Po zmianie Uzasadnienie 

1.  II/2.1 Projekt Wytycznych programowych 
dotyczących systemu wdrażania 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 w 
zakresie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Tom II – 
działania wdrażane przez Lubelską 
Agencję Wspierania 
Przedsiębiorczości w Lublinie. 

Wytyczne programowe dotyczące 
systemu wdrażania Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Tom II. 

Zmiana dokonana w 
związku z zatwierdzeniem 
Wytycznych. 

2.  V/5.3/1 1. Zasady dotyczące kwalifikowalności 
wydatków zostały określone w 
Projekcie Wytycznych programowych 
dotyczących systemu wdrażania 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 w 
zakresie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Tom II – 
działania wdrażane przez Lubelską 
Agencję Wspierania 
Przedsiębiorczości w Lublinie. 

1. Zasady dotyczące 
kwalifikowalności wydatków zostały 
określone w Wytycznych 
programowych dotyczących systemu 
wdrażania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 w 
zakresie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Tom II. 

Zmiana dokonana w 
związku z zatwierdzeniem 
Wytycznych. 

3.  V/5.3/2 2. Projekt Wytycznych, o których 
mowa powyżej, publikowane są na 
stronie internetowej 

2. Wytyczne, o których mowa 
powyżej, publikowane są na stronie 
internetowej www.rpo.lubelskie.pl. 

Zmiana dokonana w 
związku z zatwierdzeniem 
Wytycznych. 



 

www.rpo.lubelskie.pl. 

4.  V/5.3/4 4. Katalog kosztów kwalifikowalnych 
ujęty w Projekcie Wytycznych 
programowych dotyczących systemu 
wdrażania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 w 
zakresie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Tom II – 
działania wdrażane przez Lubelską 
Agencję Wspierania 
Przedsiębiorczości w Lublinie jest 
katalogiem zamkniętym, co oznacza, 
iż wyłącznie wskazane w nim koszty 
mogą stanowić koszt kwalifikowalny, 
natomiast katalog kosztów 
niekwalifikowalnych ujęty w ww. 
Projekcie Wytycznych jest katalogiem 
otwartym, co oznacza, iż inne niż 
wskazane w nim koszty mogą również 
stanowić koszty niekwalifikowalne. 

4. Katalog kosztów kwalifikowalnych 
ujęty w Wytycznych programowych 
dotyczących systemu wdrażania 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 w 
zakresie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Tom II jest 
katalogiem zamkniętym, co oznacza, 
iż wyłącznie wskazane w nim koszty 
mogą stanowić koszt kwalifikowalny, 
natomiast katalog kosztów 
niekwalifikowalnych ujęty w ww. 
Wytycznych jest katalogiem 
otwartym, co oznacza, iż inne niż 
wskazane w nim koszty mogą 
również stanowić koszty 
niekwalifikowalne. 

Zmiana dokonana w 
związku z zatwierdzeniem 
Wytycznych. 

5.  V/5.3/5 5. Ocena kwalifikowalności wydatków 
w toku niniejszego konkursu odbywać 
się będzie zgodnie  
z zasadami określonymi w niniejszym 
Regulaminie oraz w Projekcie 
Wytycznych programowych 
dotyczących systemu wdrażania 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 w 
zakresie Europejskiego Funduszu 

5. Ocena kwalifikowalności 
wydatków w toku niniejszego 
konkursu odbywać się będzie 
zgodnie  
z zasadami określonymi w niniejszym 
Regulaminie oraz w Wytycznych 
programowych dotyczących systemu 
wdrażania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 w 
zakresie Europejskiego Funduszu 

Zmiana dokonana w 
związku z zatwierdzeniem 
Wytycznych. 



 

Rozwoju Regionalnego Tom II – 
działania wdrażane przez Lubelską 
Agencję Wspierania 
Przedsiębiorczości w Lublinie. 

Rozwoju Regionalnego Tom II. 

6.  VI / 6.1.1 / 7 7. W przypadku, o którym mowa w 
pkt. 5 lit. b. IOK wzywa wnioskodawcę 
do uzupełnienia braków formalnych 
wniosku lub poprawienia w nim 
oczywistej omyłki w terminie 7 dni, 
pod rygorem pozostawienia wniosku 
bez rozpatrzenia. 

7. W przypadku, o którym mowa w 
pkt. 6 lit. b. IOK wzywa 
wnioskodawcę do uzupełnienia 
braków formalnych wniosku lub 
poprawienia w nim oczywistej 
omyłki w terminie 7 dni, pod 
rygorem pozostawienia wniosku bez 
rozpatrzenia. 

Poprawiono numer punktu 
w treści, do którego 
odwołuje się punkt 
niniejszy. 

7.  VI / 6.3 / 17 17. Dofinansowanie ujęte w umowie 
o dofinansowanie przyznaje się 
wyłącznie na pokrycie wydatków 
kwalifikowalnych. W przypadku, 
gdyby przed podpisaniem umowy 
okazało się –  
w szczególności w toku kontroli, o 
której mowa w art. 23 i 24 ustawy 
wdrożeniowej –  iż całość lub część 
wydatków w projekcie objęta jest 
nieprawidłowością, stanowi to 
podstawę odpowiednio do odmowy 
zawarcia umowy o dofinansowanie 
lub do odpowiedniego obniżenia 
wysokości dofinansowania 
przyznanego dla projektu. 

17. Dofinansowanie ujęte w umowie 
o dofinansowanie przyznaje się 
wyłącznie na pokrycie wydatków 
kwalifikowalnych. W przypadku, 
gdyby przed podpisaniem umowy 
okazało się –  
w szczególności w toku kontroli, o 
której mowa w art. 23 ustawy 
wdrożeniowej –  iż całość lub część 
wydatków w projekcie objęta jest 
nieprawidłowością, stanowi to 
podstawę odpowiednio do odmowy 
zawarcia umowy o dofinansowanie 
lub do odpowiedniego obniżenia 
wysokości dofinansowania 
przyznanego dla projektu. 

Poprawiono podstawę 
prawną w treści. 

8.  VII / 6 6. Protest musi zawierać:  

1) oznaczenie instytucji właściwej 

do rozpatrzenia protestu; 

2) oznaczenie wnioskodawcy; 

6. Protest musi zawierać:  

a) oznaczenie instytucji właściwej 

do rozpatrzenia protestu; 

b) oznaczenie wnioskodawcy; 

Zmieniono numerowanie z 
cyfr na litery, z uwagi, iż w 
następnym punkcie są 
odwołania do liter a-c i f. 



 

3) numer wniosku o 

dofinansowanie projektu; 

4) wskazanie kryteriów wyboru 

projektów, z których oceną 

wnioskodawca się nie zgadza, 

wraz z uzasadnieniem; 

5) wskazanie zarzutów o 

charakterze proceduralnym w 

zakresie przeprowadzonej oceny, 

jeżeli zdaniem wnioskodawcy 

naruszenia takie miały miejsce, 

wraz z uzasadnieniem; 

6) podpis wnioskodawcy lub osoby 

upoważnionej do jego 

reprezentowania, z załączeniem 

oryginału lub kopii dokumentu 

poświadczającego umocowanie 

takiej osoby do reprezentowania 

wnioskodawcy. 

c) numer wniosku o 

dofinansowanie projektu; 

d) wskazanie kryteriów wyboru 

projektów, z których oceną 

wnioskodawca się nie zgadza, 

wraz z uzasadnieniem; 

e) wskazanie zarzutów o 

charakterze proceduralnym w 

zakresie przeprowadzonej 

oceny, jeżeli zdaniem 

wnioskodawcy naruszenia takie 

miały miejsce, wraz z 

uzasadnieniem; 

f) podpis wnioskodawcy lub osoby 

upoważnionej do jego 

reprezentowania, z załączeniem 

oryginału lub kopii dokumentu 

poświadczającego umocowanie 

takiej osoby do 

reprezentowania 

wnioskodawcy. 

9.  VII / 7 7. W przypadku wniesienia protestu 
niespełniającego wymogów 
formalnych, o których mowa w 
pkt 5 lit. a-c i f, lub zawierającego 
oczywiste omyłki, LAWP wzywa 
wnioskodawcę do jego 
uzupełnienia lub poprawienia w 
nim oczywistych omyłek, w 

7. W przypadku wniesienia protestu 
niespełniającego wymogów 
formalnych, o których mowa w 
pkt 6 lit. a-c i f, lub zawierającego 
oczywiste omyłki, LAWP wzywa 
wnioskodawcę do jego 
uzupełnienia lub poprawienia w 
nim oczywistych omyłek, w 

Poprawiono numer punktu 
w treści, do którego 
odwołuje się punkt 
niniejszy. 



 

terminie 7 dni, licząc od dnia 
otrzymania wezwania, pod 
rygorem pozostawienia protestu 
bez rozpatrzenia. 

terminie 7 dni, licząc od dnia 
otrzymania wezwania, pod 
rygorem pozostawienia protestu 
bez rozpatrzenia. 

Załączniki do Regulaminu konkursu 

Lp. Nazwa załącznika Uzasadnienie 

1. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Zmieniono nazwę Tabeli D.2.a na odzwierciedlającą jej faktyczną 
zawartość i przeznaczenie. 

2. Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 
projektu z EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020 

W opisach punktów (A.I.11, A.II.12, B.I.16,  tabel (B.6, B.7, D.1, D.2, 
D.2.a, D.3, D.4, D.8) i sekcji ( E.I) wprowadzono zmiany, które 
doprecyzowują sposób wypełniania tych części wniosku. 
Dodatkowo wprowadzono korekty o charakterze stylistycznym. 
Zmieniono również nazwę Tabeli D.2.a na odzwierciedlającą jej 
faktyczną zawartość i przeznaczenie. 
W sekcji C umożliwiono wnioskodawcy samodzielne określenie daty 
osiągnięcia wskaźników rezultatu. 

3. Załącznik nr 4 – Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o 
dofinansowanie 

Uaktualniono zapisy dotyczące dokumentów składanych w ramach 
załącznika Kalkulacja kosztów materiałów i robót budowlanych. 

4. Załącznik nr 4.7 – Kalkulacja kosztów materiałów i robót 
budowlanych 

Z uwagi na zmianę w treści załącznika nr 4 uaktualniono zapisy w 
dokumencie. 

5. Załącznik nr 8 – Umowa o dofinansowanie W § 6 ust. 2 wprowadzono prawidłowe odwołanie (do § 2 ust. 8 
Umowy). 
W § 14 dokonano zmian uwzględniających uruchomienie strony 
internetowej 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 
W § 14 dodano ust. 4 – odwołujący się do obowiązków 
beneficjentów, statuowanych postanowieniami Rozdziału 6 pkt 
6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020. 
W § 62 ust. 3 lit. s) słowo „wspólnotowego” zostało zamienione 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

słowem „unijnego”. 
W § 63 ust. 15 wprowadzono prawidłowe odwołanie (do § 21 
Umowy). 
 

 


