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Wykaz zmian do Regulaminu konkursu nr RPLU. RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 

 

Lp. 

Rozdział/ 

Punkt/ 

Podpunkt 

Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie 

1.  

IV. ZASADY 

FINANSOWANIA 

PROJEKTU 

4.4.5. Realizacja 

zamówień w 

ramach projektów 

pkt 1 

W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. 

PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez 

podatku od towarów i usług (VAT) oraz  

w przypadku korzystania z wyłączeń ze 

stosowania Pzp lub zasady 

konkurencyjności należy przeprowadzić 

rozeznanie rynku zgodnie z podrozdziałem 

6.5.1 Wytycznych kwalifikowalności oraz 

postanowieniami umowy o dofinansowanie 

projektu. 

W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN 

netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku  

od towarów i usług (VAT) należy przeprowadzić 

rozeznanie rynku zgodnie z podrozdziałem 6.5.1 

Wytycznych kwalifikowalności oraz postanowieniami 

umowy o dofinansowanie projektu39. 

39 W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto 

do 50 tys. PLN netto włącznie możliwe jest zastosowanie 

zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2, 

zamiast rozeznania rynku. W takiej sytuacji, warunki 

kwalifikowalności z sekcji 6.5.2 Wytycznych 

kwalifikowalności muszą być spełnione. 

Zmiana dotyczy dostosowania 

zapisów do treści Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego  

oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 z dnia 21 grudnia  

2020 r. 

2.  

IV. ZASADY 

FINANSOWANIA 

PROJEKTU 

4.4.5. Realizacja 

zamówień w 

ramach projektów 

Pkt 15 

 Do umów zawartych w ramach realizacji projektu  

w wyniku przeprowadzonych postępowań,  

w tym postępowań określonych w podrozdziale 6.5 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, 

które zostały wszczęte po dniu 1 stycznia 2021 r. 

stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych  

z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 

z późn. zm.) oraz Wytyczne w zakresie 

kwalifikowalności wydatków z dnia 21 grudnia 2020 r. 

Zmiana dotyczy dostosowania 

zapisów do treści Ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych. 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WL 

Lp. 
Paragraf/ 

ustęp/punkt 
Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie 

1.  
Konkurencyjność 

wydatków 

§ 23, ust. 1 

Beneficjent jest zobowiązany do udzielenia 

zamówienia w ramach projektu zgodnie z:  

1) ustawą Prawo zamówień publicznych – 

w przypadku Beneficjenta będącego 

podmiotem zobowiązanym zgodnie  

z art. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych do jej stosowania, 

2) zasadą konkurencyjności, o której 

mowa w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków ,  

w przypadku: 

a) Beneficjenta niebędącego 

podmiotem zobowiązanym zgodnie 

z art. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych do jej stosowania,  

w przypadku zamówień 

przekraczających wartość 50 tys. 

PLN netto, tj. bez podatku  

od towarów i usług (VAT), 

b) Beneficjenta, będącego podmiotem 

zobowiązanym zgodnie z art. 3 

ustawy Prawo zamówień 

publicznych do jej stosowania: 

− w przypadku zamówień  

o wartości równej lub niższej 

niż kwota określona w art. 4 

pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych,  

a jednocześnie 

przekraczającej 50 tys. PLN 

Beneficjent jest zobowiązany do udzielenia 

zamówienia w ramach projektu zgodnie z:  

1. ustawą Prawo zamówień publicznych –  

w przypadku Beneficjenta będącego 

zamawiającym w rozumieniu art. 4-6 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2. zasadą konkurencyjności, o której mowa w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków , w przypadku: 

a) Beneficjenta niebędącego zamawiającym 

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych w przypadku zamówień 

przekraczających wartość 50 tys. PLN 

netto, tj. bez podatku od towarów  

i usług (VAT), 

b) Beneficjenta, będącego zamawiającym  

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych w przypadku zamówień  

o wartości niższej niż kwoty określone w 

art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a jednocześnie 

przekraczającej 50 tys. PLN netto,  

tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 

Zmiana dotyczy dostosowania 

zapisów do treści Ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 z dnia 

21 grudnia 2020 r. 
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netto, tj. bez podatku od 

towarów i usług (VAT), lub 

− w przypadku zamówień 

sektorowych o wartości 

niższej niż kwota określona  

w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a jednocześnie 

przekraczającej 50 tys. PLN 

netto, tj. bez podatku od 

towarów i usług (VAT). 

2.  
Konkurencyjność 

wydatków 

§ 23, ust. 4 

W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN 

netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez 

podatku od towarów i usług (VAT) oraz  

w przypadku korzystania z wyłączeń  

ze stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub zasady konkurencyjności, 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków istnieje obowiązek 

zastosowania procedury rozeznania rynku  

dla zakupu usługi lub towaru 

 

W przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN 

netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku 

od towarów i usług (VAT) zgodnie z Wytycznymi  

w zakresie kwalifikowalności wydatków istnieje 

obowiązek zastosowania procedury rozeznania 

rynku dla zakupu usługi lub towaru39. 

39 W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. 

PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie możliwe 

jest zastosowanie zasady konkurencyjności,  

o której mowa w sekcji 6.5.2, zamiast rozeznania 

rynku. W takiej sytuacji, warunki kwalifikowalności 

z sekcji 6.5.2 Wytycznych kwalifikowalności muszą 

być spełnione. 

Zmiana dotyczy dostosowania 

zapisów do treści Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 z dnia 

21 grudnia 2020 r. 

3.  
Konkurencyjność 

wydatków 

§ 23, ust. 9 

 Do umów zawartych w ramach realizacji projektu w 

wyniku przeprowadzonych postępowań,  

w tym postępowań określonych w podrozdziale 6.5 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków, zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 

r. oraz po tej dacie, ale będących następstwem 

postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 

2021 r. zastosowanie mają Ustawa Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Zmiana dotyczy dostosowania 

zapisów do treści Ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych. 
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(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 

z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

Załącznik nr 2 do umowy: Zakres danych osobowych powierzonych Beneficjentowi do przetwarzania 

4.  Tabela Osoby 

fizyczne i osoby 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą, 

których dane 

będą 

przetwarzane  

w związku 

 z badaniem 

kwalifikowalności 

środków 

w projekcie 

 14 Gmina. Rozszerzenie zakresu danych 

osobowych  

5.  W całym dokumencie zaktualizowano publikatory podstaw prawnych 

 

Załącznik nr 6A do Regulaminu konkursu – Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Lp. 
Paragraf/ 

ustęp/punkt 
Przed zmianą Po zmianie 

Uzasadnienie 

1. 

Zagadnienia 

finansowe 

§ 7, ust. 17 

 

Partner Wiodący oraz Partnerzy przy udzielaniu 

zamówień w oparciu o ustawę Prawo zamówień 

publicznych i/lub zasadę konkurencyjności, 

których przedmiotem są usługi cateringowe 

zobowiązany jest do zastosowania klauzul 

społecznych. 

 

Zmiana dotyczy dostosowania 

zapisów do treści Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu 
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Spójności na lata 2014-2020 z dnia 

21 grudnia 2020 r. 

2. W całym dokumencie zaktualizowano publikatory podstaw prawnych. 

 

Załącznik nr 6B do Regulaminu konkursu – Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (projekt rozliczany w formule partnerskiej) 

Lp. 
Paragraf/ 

ustęp/punkt 
Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie 

1. 

Zagadnienia 

finansowe 

§ 7, ust. 17 

Partner Wiodący oraz Partnerzy przy 

udzielaniu zamówień w oparciu o ustawę 

Prawo zamówień publicznych i/lub zasadę 

konkurencyjności, których przedmiotem  

są usługi cateringowe zobowiązany jest  

do zastosowania klauzul społecznych. 

 

Zmiana dotyczy dostosowania 

zapisów do treści Wytycznych  

w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 z dnia 

21 grudnia 2020 r. 

Załącznik nr 3 do umowy: Zakres danych osobowych powierzonych Partnerom do przetwarzania 

1. Tabela: Osoby 

fizyczne i osoby 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą, których 

dane będą 

przetwarzane  

w związku  

z badaniem 

kwalifikowalności 

środków w projekcie 

 
14 Gmina. 

 

Rozszerzenie zakresu danych 

osobowych  
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2. 
W całym dokumencie zaktualizowano publikatory podstaw prawnych. 

 


