Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXL/2743/2020
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Wykaz zmian do Załączników do Regulaminu konkursu nr RPLU.05.01.00-IP.01-06-001/19 – obowiązuje od 28 kwietnia 2020 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu
Zmianie ulega załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie
Rozdział/
Pkt/Załącznik
Podstawy
prawne

Treść przed zmianą:

Treść po zmianie:

Uzasadnienie zmiany

Brak zapisu

1) Rozporządzenie (UE) 2018/1999 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unii
energetycznej i działań w dziedzinie klimatu, zmieniające
rozporządzenia (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009
Parlamentu Parlament i Rada, dyrektywy 94/22 / WE,
98/70 / WE, 2009/31 / WE, 2009/73 / WE, 2010/31 / UE,
2012/27 / UE i 2013/30 / UE Parlament Europejski i Rada,
dyrektywy Rady 2009/119 / WE i (UE) 2015/652 oraz
uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 525/2013 (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018 r. z
późn. zm.)
18) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz.
1431 z późn. zm.) – dalej zwanej ustawą wdrożeniową;
19) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – dalej zwanej
ustawą o finansach publicznych;

Dodano akt prawny zgodnie z
Regulaminem konkursu. Zmiana
spowodowała
zmianę
dalszej
numeracji

17) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1431 z późn) – dalej zwanej ustawą wdrożeniową;
18) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – dalej zwanej
ustawą o finansach publicznych;

Korekta techniczna

Aktualizacja przepisów prawnych
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19) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.
U. z 2019 r. poz. 351);
20) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) –
dalej zwanej Pzp;
21) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z późn. zm.) – dalej zwanej KPA;
22) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186);
24) Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 545 z późn. zm.);
25) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz.
966 z późn. zm.);
26) Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r. poz.
2081 z późn. zm.);
27) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.);
28) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.);
29) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ( Dz. U. z
2018 r. poz. 2268 z późn. zm.);
31) Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.);
Brak zapisu

20) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.
U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.);
21) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – dalej zwanej
Prawo zamówień publicznych lub Pzp;
22) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 256) – dalej
zwanej KPA;
23) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 z późn. zm.);
25) Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264 z późn. zm.);
26) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22 z
późn. zm.);
27) Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z
późn. zm.);
28) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.);
29) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2020 r. poz. 55);
30) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z
2020 r. poz. 310 z późn. zm.);
32) Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.);
33)
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) – dalej zwanej UODO;

Aktualizacja przepisów prawnych

39)

41)

Aktualizacja przepisów prawnych

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z

Aktualizacja przepisów prawnych

Aktualizacja przepisów prawnych

Aktualizacja przepisów prawnych
Aktualizacja przepisów prawnych
Aktualizacja przepisów prawnych

Aktualizacja przepisów prawnych

Aktualizacja przepisów prawnych
Aktualizacja przepisów prawnych
Aktualizacja przepisów prawnych
Aktualizacja przepisów prawnych
Dodano akt prawny. Zmiana ta
spowodowała korektę numeracji
ustępów w dalszej części Umowy.
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DEFINICJE
TERMINÓW
UMOWNYCH
§1

dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku
oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z
2015 r., poz. 379, z późn. zm.);
41) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014
r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata
2014-2020 (Dz.U. z 2014 r., poz. 878);
3) Koszty kwalifikowalne – koszty poniesione w związku z
realizacją Projektu, spełniające wszystkie warunki,
pozwalające uznać je za kwalifikowalne, określone w: RPO
WL, w SZOOP, w regulaminie konkursu, w aktach prawa
powszechnie obowiązującego mających zastosowanie do
Beneficjenta lub Projektu, w Wytycznych, w niniejszej
Umowie oraz w załącznikach do niniejszej Umowy;

dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz
świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2020 r., poz.
213);
Brak zapisu

13)
RPO WL – Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (przyjęty
decyzją Komisji Europejskiej C(2015)887 z dnia 12 lutego
2015 r. ze zmianami zatwierdzonymi Decyzją Komisji
Europejskiej C(2018)3837 z dnia 12 czerwca 2018 r.);

13) RPO WL – Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (przyjęty
decyzją Komisji Europejskiej C(2015)887 z dnia 12 lutego
2015 r. ze zmianami zatwierdzonymi Decyzją Wykonawczą
Komisji z dnia 3.4.2020 r. nr C(2020) 2066 zmieniającą
decyzję wykonawczą C(2015) 887 zatwierdzającą niektóre
elementy programu operacyjnego „Regionalny Program
Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”
do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”
dla lubelskiego w Polsce;

18) Wkład własny Beneficjenta – środki finansowe
zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną
przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i które
nie zostaną beneficjentowi przekazane w formie
dofinansowania
(różnica
między
kwotą
kosztów
kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania przekazaną

18)
Wkład własny Beneficjenta – środki finansowe
zabezpieczone przez beneficjenta, które zostaną przeznaczone
na pokrycie kosztów kwalifikowalnych i które nie zostaną
beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (różnica
między kwotą kosztów kwalifikowalnych, a kwotą
dofinansowania przekazaną Beneficjentowi), wkład własny

3) Koszty kwalifikowalne – koszty poniesione w związku z
realizacją Projektu, spełniające wszystkie warunki,
pozwalające uznać je za kwalifikowalne, określone w: RPO
WL, w SZOOP, w Regulaminie konkursu, w aktach prawa
powszechnie obowiązującego mających zastosowanie do
Beneficjenta lub Projektu, w Wytycznych, w niniejszej
Umowie oraz w załącznikach do niniejszej Umowy;

Usunięto akt prawny.
spowodowała
zmianę
punktacji.
Korekta techniczna

Zmiana
dalszej

Aktualizacja przepisów prawnych

Korekta techniczna
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PRZEDMIOT
UMOWY

§ 2 ust 3 pkt. 5
§ 2 ust 9 pkt. 1

§ 2 ust 12

§ 2 ust 13

Beneficjentowi); wkład własny Beneficjenta nie może
pochodzić ze środków publicznych;
20) wysokosprawna kogeneracja - oznacza kogenerację
zgodną z definicją wysokosprawnej kogeneracji podaną w
art. 2 pkt. 34 Dyrektywy 2012/27/UE

Beneficjenta nie może pochodzić ze środków publicznych;
20)
wysokosprawna kogeneracja - oznacza kogenerację
zgodną z definicją wysokosprawnej kogeneracji podaną w art. 2
pkt. 34 Dyrektywy 2012/27/UE;

Korekta techniczna

5) w sposób odpowiadający postanowieniom Regulaminu
konkursu, w tym w szczególności załącznika nr 5 do
regulaminu,

5)
w sposób odpowiadający postanowieniom Regulaminu
konkursu, w tym w szczególności załącznika nr 5 do Regulaminu

Korekta techniczna

1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności;
12. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji
Projektu wersja Wytycznych wprowadzi rozwiązania
korzystniejsze dla Beneficjenta mogą one zostać
zastosowane
do
ceny
prawidłowości
wydatków
poniesionych oraz umów zawartych
w czasie
obowiązywania wcześniejszej wersji Wytycznych, pod
warunkiem, że nie sprzeciwia się to zasadom i warunkom
wynikającym z niniejszej Umowy, regulaminu konkursu,
przepisów oraz jakichkolwiek innych regulacji znajdujących
zastosowanie w sprawie.

1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020;
12. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu
wersja Wytycznych wprowadzi rozwiązania korzystniejsze
dla Beneficjenta mogą one zostać zastosowane do ceny
prawidłowości wydatków poniesionych oraz umów
zawartych w czasie obowiązywania wcześniejszej wersji
Wytycznych, pod warunkiem, że nie sprzeciwia się to
zasadom i warunkom wynikającym z niniejszej Umowy,
Regulaminu konkursu, przepisów oraz jakichkolwiek innych
regulacji znajdujących zastosowanie w sprawie.

Uszczegółowienie zapisów umowy

Brak zapisu

13. Dofinansowanie projektu w ramach niniejszej Umowy
udzielane jest w oparciu o następujące programy

Uzupełnienie zapisów umowy

Korekta techniczna
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§4

1. Obowiązkiem Beneficjenta jest wniesienie wkładu
własnego, w kwocie nie niższej niż: …………… PLN
(słownie: ……………), co stanowi ………… % wydatków
kwalifikowalnych. Beneficjent jest zobowiązany wnieść
wkład finansowy w wysokości co najmniej…% kosztów
kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub
zewnętrznych źródeł finansowania.

§ 61

1. Postanowienia § 61 stosuje się wobec Projektów,
zakładających osiągnięcie wskaźników rezultatu
wymienionych w § 2 ust. 7 niniejszej Umowy.
1. Postanowienia § 62 stosuje się wobec Projektów,
zakładających osiągnięcie wskaźników produktu
wymienionych w § 2 ust. 8 niniejszej Umowy:

§ 62

2.

§6A

Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania
wskaźników produktu, o których mowa w ust. 1 w
terminie oznaczonym w § 3 ust. 1 lit. c) niniejszej
Umowy.
Brak zapisu

pomocowe: Pomoc na inwestycje wspierające efektywność
energetyczną w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020, Numer referencyjny:
SA.43254(2015/X).
1. Obowiązkiem Beneficjenta jest wniesienie wkładu
własnego, w kwocie nie niższej niż: …………… PLN (słownie:
……………),
co
stanowi
…………
%
wydatków
kwalifikowalnych. Beneficjent jest zobowiązany wnieść
wkład finansowy w wysokości co najmniej…% kosztów
kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub
zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od
wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.
1. Postanowienia § 61 stosuje się wobec Projektów,
zakładających
osiągnięcie
wskaźników
rezultatu
wymienionych w § 2 ust. 8niniejszej Umowy.
1. Postanowienia § 62 stosuje się wobec Projektów,
zakładających
osiągnięcie
wskaźników
produktu
wymienionych w § 2 ust. 7 niniejszej Umowy .

Uszczegółowienie zapisów umowy

Korekta techniczna – korekta
dotycząca odwołań do prawidłowych
zapisów
Korekta techniczna - korekta
dotycząca odwołań do prawidłowych
zapisów

2. Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania wskaźników
produktu w terminie do zakończenia finansowego realizacji
Projektu.

Korekta techniczna

1. Ustalenie, że nie doszło do zrealizowania deklarowanej
wartości któregokolwiek spośród wskaźników produktu (z
wyłączeniem wskaźników informacyjnych) lub wskaźników
rezultatu może skutkować obniżeniem dofinansowania
zgodnie z zasadą proporcjonalności.

Uzupełnienie zapisów umowy

2. Postanowienie ust. 1 nie uchybia, wynikającym wprost z
pozostałych postanowień Umowy, uprawnieniom LAWP, w
szczególności w zakresie możliwości jednostronnego

5

SPRZEDAŻ
ŚRODKA
TRWAŁEGO
§8

KWALIFIKOWAL
NOŚĆ
WYDATKÓW

§ 10 ust 2
EFEKTYWNOŚĆ I
KONKURENCYJN
OŚĆ
WYDATKÓW

§ 11

§ 12

2. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1
Beneficjent jest zobowiązany zakupić ze środków
własnych inny środek trwały w terminie 3 miesięcy od
dnia sprzedaży środka trwałego, dzięki któremu
możliwe będzie utrzymanie trwałości Projektu przez
okres 5 lat od daty jej ukończenia dla Beneficjentów
będących dużym przedsiębiorstwem albo 3 lat od daty
jej ukończenia dla Beneficjentów będących MŚP.
l) jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek
kwalifikowalny, określonymi w Wytycznych, SZOOP oraz
regulaminie konkursu

5. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia,
udzielane przez Beneficjenta, nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych
lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie
orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji
Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia
Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego
definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw.
1. W przypadku zamówień w ramach projektu o wartości
poniżej 20 tys. PLN netto tj. bez podatku od towarów i
usług (VAT), Beneficjent udziela je w oparciu o
funkcjonujący
w
przedsiębiorstwie
regulamin/procedurę dokonywania zakupów. W

rozwiązania Umowy lub odmowy kwalifikowania wydatków
w razie nieosiągnięcia wartości docelowej któregokolwiek
ze wskaźników.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1
Beneficjent jest zobowiązany zakupić ze środków własnych
inny środek trwały w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży
środka trwałego, dzięki któremu możliwe będzie
utrzymanie trwałości Projektu przez okres wymagany,
zgodnie z § 58 ust. 4 niniejszej Umowy.

l)

jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek
kwalifikowalny, określonymi w Wytycznych, SZOOP oraz
Regulaminie konkursu

Uszczegółowienie zapisów umowy

Korekta techniczna

5. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia,
udzielane przez Beneficjenta, nie mogą być udzielane
podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych
prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki
decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści
zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Uszczegółowienie zapisów umowy

1. W przypadku zamówień w ramach projektu o wartości
poniżej 20 tys. PLN netto tj. bez podatku od towarów i
usług (VAT), Beneficjent udziela je w oparciu o
funkcjonujący w przedsiębiorstwie Regulamin/procedurę
dokonywania zakupów. W sytuacji, gdy Beneficjent nie

Korekta techniczna
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sytuacji, gdy Beneficjent nie posiada takiego
regulaminu/procedury
dokonywania
zakupów/zamówień mając na uwadze konieczność
zachowania racjonalności, efektywności i przejrzystości
wydatku oraz zachowania zasady uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów powinien
dokonać analizy rynku. Co do zasady dla zamówień o
wartości poniżej 20 tys. PLN netto LAWP nie wymaga
okazania
dokumentów
potwierdzających
przeprowadzenie analizy rynku. Jednakże, w przypadku
wątpliwości co do wartości wydatku, Beneficjent może
zostać zobowiązany do udokumentowania sposobu jego
wyceny (przedstawiając np. oferty otrzymane od
potencjalnych wykonawców lub wydruki ze stron
internetowych/wiadomość email z opisem przedmiotu
zamówienia i ceną). W przypadku stwierdzenia przez
pracowników weryfikujących wniosek o płatność
zawyżenia przedstawionego do współfinansowania
wydatku, LAWP może zakwestionować jego wartość
uznając go w całości lub w części za niekwalifikowalny.
3. W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto
do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od
towarów i usług (VAT) istnieje obowiązek dokonania i
udokumentowania rozeznania rynku. Rozeznanie rynku
ma na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub
robota budowlana została wykonana po cenie nie
wyższej niż cena rynkowa. Niezbędne jest
przedstawienie co najmniej wydruku zapytania
ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej
Beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub
potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co
najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na
rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych
wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi

posiada takiego Regulaminu/procedury dokonywania
zakupów/zamówień mając na uwadze konieczność
zachowania racjonalności, efektywności i przejrzystości
wydatku oraz zachowania zasady uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów powinien dokonać analizy
rynku. Co do zasady dla zamówień o wartości poniżej 20
tys. PLN netto LAWP nie wymaga okazania dokumentów
potwierdzających
przeprowadzenie
analizy
rynku.
Jednakże, w przypadku wątpliwości co do wartości
wydatku, Beneficjent może zostać zobowiązany do
udokumentowania sposobu jego wyceny (przedstawiając
np. oferty otrzymane od potencjalnych wykonawców lub
wydruki ze stron internetowych/wiadomość email z opisem
przedmiotu zamówienia i ceną). W przypadku stwierdzenia
przez pracowników weryfikujących wniosek o płatność
zawyżenia przedstawionego do współfinansowania
wydatku, LAWP może zakwestionować jego wartość
uznając go w całości lub w części za niekwalifikowalny.

3. W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do
50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i
usług
(VAT)
istnieje
obowiązek
dokonania
i
udokumentowania rozeznania rynku. Rozeznanie rynku ma
na celu potwierdzenie, że dana usługa, dostawa lub robota
budowlana została wykonana po cenie rynkowej. W celu
potwierdzenia
przeprowadzenia
rozeznania
rynku
konieczne jest udokumentowanie dokonanej analizy
cen/(cenników) potencjalnych wykonawców zamówienia –
wraz z analizowanymi cennikami. Cenniki można pozyskać
ze stron internetowych wykonawców lub poprzez
upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z
zapytaniem o cenę na stronie internetowej Beneficjenta
lub skierowanie zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu

Dostosowanie
zapisów
do
obowiązującego w LAWP wzoru
umowy
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§ 13

§ 14

ofertami. Jedna oferta nie jest wystarczająca do
udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane
po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. W przypadku,
gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub
skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców
nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np.
co najmniej dwóch wydruków stron internetowych z
opisem towaru/usługi i ceną lub co najmniej dwóch
wydruków maili z informacją na temat ceny za
określony towar/usługę, albo innego dokumentu
świadczącego o istnieniu co najmniej dwóch ofert.
Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów
telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie może
być uznana za udokumentowanie rozeznania rynku.
2. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego
umieszczeniu
na
stronie
internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.
pl/, a w przypadku zawieszenia działalności bazy
potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra
właściwego do spraw rozwoju regionalnego –
upublicznieniu tego zapytania na stronie internetowej
http://zamowienia.rpo.lubelskie.pl/.

a) opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić
się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków
towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego
pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest
uzasadnione przedmiotem zamówienia i został
określony zakres równoważności, a Beneficjent dopuścił
składanie ofert równoważnych oraz opisał warunki owej

zamówienia do potencjalnych wykonawców. Jeżeli ustalona
w wyniku rozeznania rynku cena rynkowa zamówienia
przekracza 50 tys. PLN netto, stosuje się zasadę
konkurencyjności, która może zostać zastosowana także
zamiast rozeznania rynku, przy czym w takim przypadku
prawidłowość udzielania zamówień weryfikowana jest na
warunkach właściwych dla zasady konkurencyjności.

2. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego
umieszczeniu
w
bazie
konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,
a
w
przypadku
zawieszenia
działalności
bazy
potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra
właściwego do spraw rozwoju regionalnego – skierowaniu
zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych
wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych
wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego
zapytania co najmniej na stronie internetowej Beneficjenta,
o ile posiada taką stronę. Upublicznienie zapytania
ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie
zamówienia w ramach Projektu.
a) opis przedmiotu zamówienia, który nie powinien odnosić
się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków
towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego
pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione
przedmiotem zamówienia i został określony zakres
równoważności (z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy
przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość ograniczenia

Uszczegółowienie zapisów umowy

Dostosowanie
zapisów
do
obowiązującego w LAWP wzoru
umowy
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równoważności, w sposób umożliwiający późniejszą
ocenę złożonych ofert (z uwagi na konieczność ochrony
tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się możliwość
ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia,
przy czym wymagane jest przesłanie uzupełnienia
wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do
potencjalnego wykonawcy, który zobowiązał się do
zachowania
poufności
w
odniesieniu
do
przedstawionych informacji)
b) do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i
kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o
którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV),
c) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie
warunków udziału (warunków brzegowych lub
dopuszczających) nie jest obowiązkowe,
g) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie
oferty wynosi nie mniej niż 7 dni od daty ogłoszenia
zapytania ofertowego w przypadku dostaw i usług, a 14
dni od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w
przypadku robót budowlanych. W przypadku zamówień
o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej
kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp termin
wynosi nie mniej niż 30 dni od daty upublicznienia
zapytania ofertowego. Termin 7, 14 albo 30 dni liczy się
od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania
ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia.
Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia
następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy,

zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym
wymagane jest przesłanie uzupełnienia wyłączonego opisu
przedmiotu zamówienia do potencjalnego wykonawcy,
który zobowiązał się do zachowania poufności w
odniesieniu do przedstawionych informacji).

b) nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,
o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),

Korekta techniczna

c) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny ich spełniania, przy czym stawianie
warunków udziału nie jest obowiązkowe,

Korekta techniczna

g) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty
wynosi w przypadku dostaw i usług nie mniej niż 7 dni, a w
przypadku robót budowlanych nie mniej niż 14 dni od daty
upublicznienia zapytania ofertowego. W przypadku
zamówień o wartości szacunkowej równej lub
przekraczającej kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp
termin wynosi nie mniej niż 30 dni od daty upublicznienia
zapytania ofertowego. Termin 7, 14 albo 30 dni liczy się od
dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania
ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli
koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu
lub dniach wolnych od pracy,

Korekta techniczna
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REFUNDACJA
§ 25

1. Postanowienia § 25 odwołują się do katalogu wydatków
kwalifikowanych
dla
Działania
5.1,
objętego
regulaminem konkursu.
2. Do wniosku o płatność Beneficjent dołącza – w
zależności od zakresu Projektu – kopie następujących
dokumentów:
1) faktury i inne dowody księgowe, potwierdzające
poniesione
koszty
wraz
z
dokumentami
potwierdzającymi dokonanie zapłaty,
2)

dokumenty finansowe potwierdzające wysokość
dochodu wygenerowanego w trakcie realizacji Projektu,

3) potwierdzenie odbioru/wykonania prac (m.in. protokół
odbioru częściowego, końcowego, dziennik budowy) w
przypadku gdy przedmiotem projektu była budowa,
przebudowa, nadbudowa obiektów budowlanych, prace
przygotowawcze lub zakup środków trwałych/wartości
niematerialnych i prawnych. Ponadto do każdego
wniosku o płatność rozliczającego wydatki Beneficjent
zobowiązany jest złożyć kosztorysy ofertowe na
wykonywane roboty budowlane od wykonawców,
których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze.
Załączniki wymagane są obligatoryjnie w przypadku
projektów infrastrukturalnych,
4) umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym
charakterze w przypadku nakładów poniesionych na
ulepszenia w obcych środkach trwałych,
5) umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające
specyfikacje będące podstawą wystawienia każdej z
faktur lub innych dowodów księgowych – jeżeli nazwa

1. Postanowienia § 25 odwołują się do katalogu wydatków
kwalifikowanych dla Działania 5.1, objętego Regulaminem
konkursu.
2. Do wniosku o płatność Beneficjent dołącza – w zależności
od zakresu Projektu – kopie następujących dokumentów:

Korekta techniczna

Usunięcie zapisu, zmieniła się
numeracja pkt. w danym ustępie

1) faktury i inne dowody księgowe, potwierdzające poniesione
koszty wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie
zapłaty,
2) potwierdzenie odbioru/wykonania prac (m.in. protokół
odbioru częściowego, końcowego, dziennik budowy) w
przypadku gdy przedmiotem projektu była budowa,
przebudowa, nadbudowa obiektów budowlanych, prace
przygotowawcze lub zakup środków trwałych/wartości
niematerialnych i prawnych. Ponadto do każdego wniosku
o płatność rozliczającego wydatki Beneficjent zobowiązany
jest złożyć kosztorysy ofertowe na wykonywane roboty
budowlane od wykonawców, których oferty zostały uznane
za najkorzystniejsze. Załączniki wymagane są obligatoryjnie
w przypadku projektów infrastrukturalnych,
3) umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym
charakterze w przypadku nakładów poniesionych na
ulepszenia w obcych środkach trwałych,
4) umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające
specyfikacje będące podstawą wystawienia każdej z faktur
lub innych dowodów księgowych – jeżeli nazwa towaru lub
usługi na dowodzie księgowym odnosi się do umów
zawartych przez Beneficjenta lub nie pozwala na precyzyjne
określenie kosztów kwalifikowalnych,
5) protokoły z postępowania oraz zapytania ofertowe i
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towaru lub usługi na dowodzie księgowym odnosi się do
umów zawartych przez Beneficjenta lub nie pozwala na
precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych,
6) protokoły z postępowania oraz zapytania ofertowe i
otrzymane oferty przedstawiające przebieg procedury
wyboru najkorzystniejszych ofert, sporządzone na
wzorze dostępnym na stronie www.rpo.lubelskie.pl, w
przypadku gdy procedura wyboru wykonawcy
zamówienia nie była przedmiotem kontroli przez LAWP,

6) inne, wymagane przez LAWP, dokumenty potwierdzające
prawidłową realizację Projektu, w tym w szczególności
oświadczenia Beneficjenta wypełnione zgodnie ze wzorem
zamieszczonym
na
stronie
internetowej
www.rpo.lubelskie.pl.

7)

§ 28

§ 40

inne,
wymagane
przez
LAWP,
dokumenty
potwierdzające prawidłową realizację Projektu, w tym w
szczególności oświadczenia Beneficjenta wypełnione
zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie
internetowej www.rpo.lubelskie.pl.
2. Płatności ze środków europejskich są przekazywane
Beneficjentowi przez LAWP za pośrednictwem Banku
Gospodarstwa Krajowego (BGK) w formie refundacji
wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez
Beneficjenta na realizację Projektu. Płatność może
następować w formie płatności okresowych albo
płatności końcowej, przelewem na rachunek bankowy
Beneficjenta, prowadzony w walucie polskiej, przez
…..…………….. (nazwa banku/oddziału banku oraz nr
rachunku Beneficjenta)………..
6. Zespół Kontrolujący rozpatruje zastrzeżenia w terminie
nie dłuższym, niż 14 dni od daty ich wpływu do LAWP.
W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, instytucja
kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe
czynności kontrolne lub żądać od Beneficjenta
przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych
wyjaśnień na piśmie. Podjęcie powyższych czynności
każdorazowo przerywa bieg 14-dniowego terminu na

otrzymane oferty przedstawiające przebieg procedury
wyboru najkorzystniejszych ofert, sporządzone na wzorze
dostępnym na stronie www.rpo.lubelskie.pl, w przypadku
gdy procedura wyboru wykonawcy zamówienia nie była
przedmiotem kontroli przez LAWP,

2. Płatności ze środków europejskich są przekazywane
Beneficjentowi przez LAWP za pośrednictwem Banku
Gospodarstwa Krajowego (BGK) w formie refundacji
wydatków
kwalifikowalnych
poniesionych
przez
Beneficjenta na realizację Projektu. Płatność może
następować w formie płatności okresowych albo płatności
końcowej, przelewem na rachunek bankowy Beneficjenta,
prowadzony w walucie polskiej, przez …..…………….. (nazwa
banku/oddziału banku)………..

Usunięto zapisy odnoszące się do nr
rachunku wzorem innych umów
przygotowywanych
w
ramach
działań wdrażanych przez IP

6. Zespół Kontrolujący rozpatruje zastrzeżenia w terminie nie
dłuższym, niż 14 dni od daty ich wpływu do LAWP. W
trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, instytucja kontrolująca
ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne
lub żądać od Beneficjenta przedstawienia dokumentów lub
złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie lub zwrócić się
o opinię do eksperta zewnętrznego. Podjęcie powyższych
czynności każdorazowo przerywa bieg 14-dniowego

Uszczegółowienie zapisów umowy
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rozpatrzenie zastrzeżeń.
§ 43

§ 50

ZABEZPIECZENI
A

§ 56

1. Naruszenie przez Beneficjenta spoczywających na nim
obowiązków, związanych z poddaniem Projektu kontroli
lub audytowi, stanowi rażące naruszenie Umowy i może
stanowić podstawę do rozwiązania Umowy w trybie
natychmiastowym.
2. Działania lub zaniechania Beneficjenta, skutkujące
brakiem możliwości przeprowadzenia przez LAWP lub
inne upoważnione podmioty kontroli lub audytu
Projektu, stanowi rażące naruszenie Umowy i stanowi
podstawę jej rozwiązania w trybie natychmiastowym.
2. W treści pisma, informującego o nałożeniu korekty LAWP
wzywa Beneficjenta do:

terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
1. Naruszenie przez Beneficjenta spoczywających na nim
obowiązków, związanych z poddaniem Projektu kontroli lub
audytowi, stanowi rażące naruszenie Umowy i podstawę
do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym.

Uszczegółowienie zapisów umowy

Korekta stylistyczna

1) zwrotu środków, lub

2. Działania lub zaniechania Beneficjenta, skutkujące brakiem
możliwości przeprowadzenia przez LAWP lub inne
upoważnione podmioty kontroli lub audytu Projektu,
stanowi rażące naruszenie Umowy i podstawę jej
rozwiązania w trybie natychmiastowym.
2. W treści pisma, informującego o nałożeniu korekty lub
pomniejszeniu wartości wydatków kwalifikowalnych
ujętych we wniosku o płatność, LAWP wzywa Beneficjenta
do:

2)

1) zwrotu środków, lub

wyrażenia zgody na zastosowanie mechanizmu
pomniejszenia kolejnych płatności, o którym mowa w
art. 207 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Dodatkowo w sytuacji, gdy kwota dofinansowania
przekracza 100.000 zł (słownie sto tysięcy złotych),
Beneficjent zobowiązany jest dobrowolnie poddać się
aktem notarialnym egzekucji na mocy art. 777 § 1 pkt 5
w zw. z § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego, co do zwrotu kwoty
stanowiącej 130 % maksymalnego dofinansowania, o
którym mowa w § 5 Umowy. Województwo Lubelskie
ma prawo prowadzenia egzekucji przeciwko
Beneficjentowi w przypadku, gdy ten nie zwróci kwoty
dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla
zaległości podatkowych w zakreślonym terminie

2) wyrażenia
zgody
na
zastosowanie
mechanizmu
pomniejszenia kolejnych płatności, o którym mowa w art.
207 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
3. Dodatkowo w sytuacji, gdy kwota dofinansowania
przekracza 100.000 zł (słownie sto tysięcy złotych),
Beneficjent zobowiązany jest dobrowolnie poddać się
aktem notarialnym egzekucji na mocy art. 777 § 1 pkt 5 w
zw. z § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1460 z późn.
zm.), co do zwrotu kwoty stanowiącej 130 %
maksymalnego dofinansowania, o którym mowa w § 5
Umowy. Województwo Lubelskie ma prawo prowadzenia
egzekucji przeciwko Beneficjentowi w przypadku, gdy ten
nie zwróci kwoty dofinansowania wraz z odsetkami
liczonymi jak dla zaległości podatkowych w zakreślonym

Uszczegółowienie zapisów umowy

Uszczegółowienie zapisów umowy

12

pomimo pisemnego wezwania do zwrotu.
TRWAŁOŚĆ
PROJEKTU

terminie pomimo pisemnego wezwania do zwrotu.

4. Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania inwestycji na
terenie województwa lubelskiego przez okres 5 lat od
daty jej ukończenia dla Beneficjentów będących dużym
przedsiębiorstwem albo 3 lat od daty jej ukończenia dla
Beneficjentów będących MŚP.

4.
Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania inwestycji,
o których mowa w ust. 1 przez okres 5 lat od daty jej
ukończenia dla Beneficjentów będących dużym
przedsiębiorstwem albo 3 lat od daty jej ukończenia dla
Beneficjentów będących MŚP.

Uszczegółowienie zapisów umowy

16. LAWP nie wyrazi zgody na zmiany, które w zbyt dużym
stopniu
ingerują
w
Projekt
wyłoniony
do
dofinansowania, w tym:

16. LAWP nie wyrazi zgody na zmiany, które w zbyt dużym
stopniu ingerują w Projekt wyłoniony do dofinansowania,
w tym:

Korekta techniczna – zapisy ust. 17
zostały przeniesione do ust. 16 pkt.3.

1) Zmiany powodujące zwiększenie dofinansowania;

1) zmiany powodujące zwiększenie dofinansowania;

2) Zmiany skutkujące nieosiągnięciem celów Projektu;

2) zmiany skutkujące nieosiągnięciem celów Projektu;

§ 58
ZMIANY
UMOWIE

W

§ 59

17. Zmiany, które prowadzą do zmniejszenia zakładanych
wartości wskaźników, które będą miały wpływ na
nieosiągnięcie celów Projektu
21. W sytuacji, gdy w trakcie realizacji projektu kwota
wydatków kwalifikowalnych ulegnie zmniejszeniu, przy
jednoczesnym zrealizowaniu zakresu rzeczowo –
finansowego, to kwota przyznanego dofinansowania
zostanie proporcjonalnie obniżona, z zachowaniem
udziału procentowego określonego w umowie o
dofinansowanie projektu. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy i wchodzi w życie automatycznie po
zatwierdzeniu przez LAWP wniosku o płatność
końcową.

3) zmiany, które prowadzą do zmniejszenia zakładanych
wartości wskaźników, które będą miały wpływ na
nieosiągnięcie celów Projektu.
Brak zapisu

20. Zmiany umowy o dofinansowanie projektu nie mogą
prowadzić do zwiększenia dofinansowania wskazanego
kwotowo i procentowo w Umowie. W sytuacji, gdy w
trakcie
realizacji
projektu
kwota
wydatków
kwalifikowalnych ulegnie zmniejszeniu, przy jednoczesnym
zrealizowaniu zakresu rzeczowego, to kwota przyznanego
dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona, z
zachowaniem udziału procentowego określonego w
umowie o dofinansowanie projektu. Zmiana taka nie
wymaga aneksu do Umowy i wchodzi w życie
automatycznie po zatwierdzeniu przez LAWP wniosku o

Korekta techniczna. Zmiana ta
spowodowała korektę numeracji
ustępów w dalszej części Umowy.
Uszczegółowienie zapisów umowy
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płatność końcową.

ROZWIĄZANIE
UMOWY

§ 60

§ 60 ust. 3
§ 61

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę z
zachowaniem
jednomiesięcznego
terminu
wypowiedzenia. W takim przypadku wypowiedzenie
powinno zostać złożone w formie pisemnej oraz
zawierać uzasadnienie. Beneficjent zobowiązany jest
zwrócić otrzymane dofinansowanie na zasadach
wynikających z niniejszej Umowy wraz z odsetkami
liczonymi jak dla zaległości podatkowych, bez względu
na to, która ze stron dokonała wypowiedzenia.
h) nie stosował, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi,
procedur udzielania zamówień publicznych,
1. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 30.12.2015 r. z
późn. zm., zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą
a Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w
Lublinie, w związku z art. 28 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)(Dz. UE. L 119 z 04.05.2016 s. 1,
dalej: RODO) LAWP powierza Beneficjentowi
przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz
Instytucji Zarządzającej, na zasadach i w celu opisanym
w niniejszym paragrafie, w zbiorach:
1) Wnioskodawcy Regionalnego Programu Operacyjnego

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę z
zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
W takim przypadku wypowiedzenie powinno zostać
złożone w formie pisemnej (pocztą tradycyjną, kurierem
lub osobiście) oraz zawierać uzasadnienie. Beneficjent
zobowiązany jest zwrócić otrzymane dofinansowanie na
zasadach wynikających z niniejszej Umowy wraz z
odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, bez
względu na to, która ze stron dokonała wypowiedzenia.
h) nie stosował, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi,
procedur udzielania zamówień,
1. Na podstawie Porozumienia w sprawie praw i obowiązków
Instytucji Pośredniczącej w zakresie przetwarzania danych
osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020 z dnia 30.12.2015 r. z późn. zm., zawartego pomiędzy
Województwem Lubelskim – Instytucją Zarządzającą
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 a Lubelską Agencją
Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, w związku z art.
28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. UE. Urz. 119 z
04.05.2016 s. 1, dalej: RODO) LAWP powierza
Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych, w
imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej, na zasadach i w
celu opisanym w niniejszym paragrafie, w zbiorach:

Uszczegółowienie zapisów umowy
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Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
2)

1) Wnioskodawcy Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,

Osoby
upoważnione
do
reprezentowania
wnioskodawców projektów RPO WL na lata 2014 –
2020,

2) Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawców
projektów RPO WL na lata 2014 – 2020,

3) Uczestnicy projektów współfinansowanych ze środków
EFRR w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020,

3) Uczestnicy projektów współfinansowanych ze środków
EFRR w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020,

4) Użytkownicy serwisu internetowego/intranetowego
LSI2014,

4) Użytkownicy
LSI2014,

5) Kandydaci na ekspertów i eksperci w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014 – 2020,

5) Kandydaci na ekspertów i eksperci w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014 – 2020,

6) Kontrahenci beneficjentów projektów realizowanych w
ramach RPO WL na lata 2014 – 2020

6) Kontrahenci beneficjentów projektów realizowanych w
ramach RPO WL na lata 2014 – 2020

7) Personel projektów współfinansowanych z EFRR w
ramach RPO WL na lata 2014 – 2020

7) Personel projektów współfinansowanych z EFRR w ramach
RPO WL na lata 2014 – 2020

8)

8) Działania
informacyjno-promocyjne
w
ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014 – 2020, których administratorem
danych jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul.
Grottgera 4, 20-029 Lublin.
2. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia
Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych osobowych
w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający
realizację programów operacyjnych” z dnia 30.12.2015 r. z
późn. zm., zawartego pomiędzy Województwem Lubelskim
– Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działania informacyjno-promocyjne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014 – 2020, których
administratorem danych jest Województwo Lubelskie z
siedzibą przy ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin.
2. Na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia
Instytucji Pośredniczącej przetwarzania danych
osobowych
w
zbiorze
„Centralny
system
teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych” z dnia 30.12.2015 r. z późn. zm.,
zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Lubelską
Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w

serwisu

internetowego/intranetowego

Uszczegółowienie zapisów umowy
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związku z Porozumieniem w sprawie powierzenia
przetwarzania danych osobowych w ramach
centralnego
systemu
teleinformatycznego
wspierającego realizację programów operacyjnych w
związku z realizacją Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020 nr RPLU/08/2015 zawartego pomiędzy Ministrem
Infrastruktury i Rozwoju a Instytucją Zarządzającą dnia
9.09.2015 r. z późn. zm., w związku z art. 28 RODO,
LAWP powierza Beneficjentowi przetwarzanie danych
osobowych, w imieniu i na rzecz ministra właściwego do
spraw rozwoju regionalnego w zbiorze „Centralny
System Teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych”, których administratorem
danych jest minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego, na zasadach i w celu opisanym w
niniejszym paragrafie.
13. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent
zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w
niniejszym paragrafie, RODO, ustawie o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z
2018, poz. 1000, dalej: UODO)oraz innych przepisach
prawa powszechnie obowiązującego dotyczących
ochrony danych osobowych.
26. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję
Zarządzającą o:

a Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w
Lublinie w związku z Porozumieniem w sprawie
powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach
centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego
realizację programów operacyjnych w związku z realizacją
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 nr RPLU/08/2015 zawartego
pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Zarządem
Województwa Lubelskiego dnia 9.09.2015 r. z późn. zm., w
związku z art. 28 RODO, LAWP powierza Beneficjentowi
przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w
zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający
realizację
programów
operacyjnych”,
których
administratorem danych jest minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego, na zasadach i w celu opisanym w
niniejszym paragrafie.
13. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent
zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w
niniejszym paragrafie, RODO, UODO oraz innych przepisach
prawa powszechnie obowiązującego dotyczących ochrony
danych osobowych.

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych
osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz
naruszeniu
obowiązków
dotyczących
ochrony
powierzonych do przetwarzania danych osobowych;

1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych
osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu oraz naruszeniu
obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do
przetwarzania danych osobowych;

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach
dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych

2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach
dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w

26. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Zarządzającą
o:

Korekta techniczna
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POSTANOWIENI
A KOŃCOWE

§ 62

w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub
przed sądem;

szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, Europejskim Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed
sądem;

3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty
uprawnione w zakresie przetwarzania danych
osobowych wraz z informacją na temat zastosowania
się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 37.

3) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty
uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych
wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych
zaleceń, o których mowa w ust. 37;

1.

Wszelkie powiadomienia i oświadczenia stron
przekazywane są za pomocą SL2014, chyba że co innego
wprost wynika z treści Umowy.
3. W przypadku zmiany adresu do doręczeń strony
zobowiązują się niezwłocznie w formie pisemnej za
pomocą SL2014 powiadomić o tym drugą stronę
podając jednocześnie aktualny adres do doręczeń. W
przeciwnym przypadku oświadczenia woli wysłane na
dotychczasowo wskazany adres uważane będą za
złożone skutecznie z upływem ostatniego dnia awizo
listu poleconego.

4) wystąpieniu przez osobę, której dane dotyczą,
bezpośrednio do Beneficjenta z żądaniem sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania danych.
1. Wszelkie
powiadomienia
i
oświadczenia
Stron
przekazywane są za pomocą SL2014, chyba że co innego
wprost wynika z treści Umowy.
3.
W przypadku zmiany adresu do doręczeń Strony
zobowiązują się niezwłocznie powiadomić o tym drugą Stronę
podając jednocześnie aktualny adres do doręczeń. W
przeciwnym przypadku oświadczenia woli wysłane na
dotychczasowo wskazany adres uważane będą za złożone
skutecznie z upływem ostatniego dnia awizo listu poleconego.
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