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Wykaz zmian do Załączników do Regulaminu konkursu nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-003/19 – obowiązuje od 17.03.2020 r. 
 

 

Załączniki do Regulaminu konkursu 

Zmianie ulega załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie 

Rozdział/ 

Pkt/Załącznik 

Treść przed zmianą: Treść po zmianie: Uzasadnienie zmiany 

Podstawy 

prawne 

12) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 351); 

12) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.); 

Aktualizacja przepisów prawnych  

13) ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.)  

- dalej zwanej Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce; 

13) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) – dalej zwanej 

Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce; 

Aktualizacja przepisów prawnych 

17) Ustawa 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.); 

17) 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.); 

Korekta techniczna 

19) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.  U.  z  2018 r.,  poz. 1986 z późn. zm.) - 

dalej zwanej Prawo zamówień publicznych lub Pzp; 

19) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

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

dalej zwanej Prawo zamówień publicznych lub Pzp; 

Aktualizacja przepisów prawnych 

Brak zapisu 21) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) – dalej zwanej 

UODO; 

 

Dodano akt prawny. Zmiana ta 

spowodowała korektę numeracji 

ustępów w dalszej części Umowy. 
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DEFINICJE 

TERMINÓW 

UMOWNYCH 

§ 1 

22) Umowa o partnerstwie – umowa  zawarta  w  celu  

wspólnej  realizacji  Projektu partnerskiego, zgodnie z 

wymogami określonymi w art. 33 ust. 5 ustawy 

wdrożeniowej, na podstawie wzoru stanowiącego 

element regulaminu konkursu, o którym mowa w art. 

41 ustawy wdrożeniowej; 

22) Umowa o partnerstwie – umowa zawarta w celu 

wspólnej realizacji Projektu partnerskiego, zgodnie z 

wymogami określonymi w art. 33 ust. 5 ustawy 

wdrożeniowej, na podstawie wzoru stanowiącego 

element Regulaminu; 

Korekta techniczna 

PRZEDMIOT 

UMOWY 

§ 2 

3. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt i 
osiągnąć założone we Wniosku o dofinansowanie wskaźniki 
rezultatu: 
1) w sposób realizujący cele Działania 1.2, oznaczone w 

treści SZOOP, 
2)  na obszarze objętym RPO WL, 
3) w sposób odpowiadający wymogom statuowanym 

przepisami prawa unijnego i krajowego – przez co 
należy rozumieć wykonywanie przez Beneficjenta 
spoczywających na nim obowiązków 
publicznoprawnych oraz nie naruszanie wynikających z 
przepisów prawa  lub umów zawartych przez 
Beneficjenta uprawnień innych osób lub podmiotów, 

4) w sposób odpowiadający postanowieniom wytycznych 
publikowanych na stronie 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz 
www.rpo.lubelskie.pl, o których mowa w art. 2 pkt 32 
ustawy wdrożeniowej, w zakresie jakim określają one 
obowiązki beneficjentów wsparcia ze środków 
publicznych, 

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

6) w sposób zapewniający realizację zgodnie z politykami 
horyzontalnymi Unii Europejskiej, 

7) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 
załącznikiem do której jest Wniosek o dofinansowanie. 

3. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt i osiągnąć 
założone we Wniosku o dofinansowanie wskaźniki 
rezultatu: 

1) w sposób realizujący cele Działania 1.2, oznaczone w treści 
SZOOP, 

2)  na obszarze objętym RPO WL, 
3) w sposób odpowiadający wymogom statuowanym 

przepisami prawa unijnego i krajowego – przez co należy 
rozumieć wykonywanie przez Beneficjenta 
spoczywających na nim obowiązków publicznoprawnych 
oraz nie naruszanie wynikających z przepisów prawa  lub 
umów zawartych przez Beneficjenta uprawnień innych 
osób lub podmiotów, 

4) w sposób odpowiadający postanowieniom wytycznych 
publikowanych na stronie 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz 
www.rpo.lubelskie.pl, o których mowa w art. 2 pkt 32 
ustawy wdrożeniowej, w zakresie jakim określają one 
obowiązki beneficjentów wsparcia ze środków 
publicznych, 

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

6) w sposób zapewniający realizację zgodnie z politykami 
horyzontalnymi Unii Europejskiej, 

7) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 
załącznikiem do której jest Wniosek o dofinansowanie. 

Korekta techniczna 

12. W  przypadku,  gdy  ogłoszona  w  trakcie  realizacji 

Projektu  wersja  Wytycznych   wprowadzi rozwiązania  

12. W  przypadku,  gdy  ogłoszona  w  trakcie  realizacji  

Projektu  wersja  Wytycznych  wprowadzi rozwiązania 

Korekta techniczna 
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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. 

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, przepisów  

oraz  jakichkolwiek  innych  regulacji  znajdujących 

zastosowanie w sprawie. 

§ 7 1. Beneficjent, którego Projekt przewiduje zrealizowanie 

wymogów, warunkujących zwiększenie intensywności 

pomocy przeznaczonej na wydatki ponoszone w 

związku z realizacją eksperymentalnych  prac 

rozwojowych, o których mowa w art. 25 ust. 6 lit. b) pkt 

(ii) Rozporządzenia 651/2014   ma obowiązek, w okresie 

trzech lat od wypłacenia Beneficjentowi 

dofinansowania, o którym mowa w § 52-55:  

a) zaprezentowania wyników Projektu na co najmniej 

dwóch konferencjach, w tym na jednej konferencji 

naukowej lub technicznej, lub  

b) opublikowania wyników Projektu, w co najmniej 2 

czasopismach naukowych lub technicznych dotyczących 

branży tożsamej z branżą, w której realizowany był 

Projekt, lub 

c) rozpowszechnienia wyników Projektu w całości, za 

pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub 

oprogramowania z licencją otwartego dostępu. Nie 

stanowi szerokiego rozpowszechniania udostępnienie 

oprogramowania w niepełnej wersji, niezachowującej 

wszystkich cech funkcjonalnych przypisanych wynikom 

prac badawczych. 

1. Beneficjent, którego Projekt przewiduje zrealizowanie 

wymogów, warunkujących zwiększenie intensywności 

pomocy przeznaczonej na wydatki ponoszone w związku z 

realizacją eksperymentalnych  prac rozwojowych, o 

których mowa w art. 25 ust. 6 lit. b) pkt (ii) 

Rozporządzenia 651/2014   ma obowiązek, w okresie 

trzech lat od zakończenia realizacji Projektu:  

a) zaprezentowania wyników Projektu na co najmniej dwóch 

konferencjach, w tym na jednej konferencji naukowej lub 

technicznej, lub  

b) opublikowania wyników Projektu, w co najmniej 2 

czasopismach naukowych lub technicznych dotyczących 

branży tożsamej z branżą, w której realizowany był 

Projekt, lub 

c) rozpowszechnienia wyników Projektu w całości, za 

pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub 

oprogramowania z licencją otwartego dostępu. Nie 

stanowi szerokiego rozpowszechniania udostępnienie 

oprogramowania w niepełnej wersji, niezachowującej 

wszystkich cech funkcjonalnych przypisanych wynikom 

prac badawczych. 

Korekta techniczna 

OBOWIĄZEK 

ZREALIZOWANI

A WSKAŹNIKÓW 

2. Beneficjent zobowiązuje się do złożenia w Urzędzie 

Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub Europejskim 

Urzędzie Patentowym zgłoszenia wynalazku w celu 

2. Beneficjent zobowiązuje się do złożenia w Urzędzie 

Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub Europejskim 

Urzędzie Patentowym zgłoszenia wynalazku w celu 

Korekta techniczna 
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I SANKCJE 

§ 8 

uzyskania patentu,  w  terminie 12 miesięcy od 

finansowego zakończenia realizacji Projektu, 

określonego w § 3 ust. 1. 

uzyskania patentu, w terminie 12 miesięcy od zakończenia 

finansowego realizacji Projektu. 

§ 9 8. Komercjalizacja wyników eksperymentalnych prac 

rozwojowych opracowanych w ramach Projektu na 

rzecz podmiotów pozostających z Beneficjentem w 

relacji powiązania lub partnerstwa w rozumieniu 

Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014, nie jest 

uwzględniana przy ustalaniu wartości wskaźnika 

rezultatu określonego w § 9 ust. 1. 

8. Komercjalizacja wyników eksperymentalnych prac 

rozwojowych opracowanych w ramach Projektu na rzecz 

podmiotów pozostających z Beneficjentem w relacji 

powiązania lub partnerstwa w rozumieniu Załącznika I do 

Rozporządzenia 651/2014, nie jest uwzględniana przy 

ustalaniu wartości wskaźników rezultatu określonych w § 9 

ust. 1 niniejszej Umowy. 

Uszczegółowienie zapisu. 

§ 12A Brak zapisu 1. Postanowienia § 7 stosuje się wobec Projektów 

zakładających osiągnięcie wskaźników produktu 

wymienionych w § 2 ust. 7 niniejszej Umowy. 

2. Beneficjent zobowiązany jest do wykazania zrealizowania 

wskaźników produktu, o których mowa w ust. 1, we 

wniosku o płatność końcową.  

3. W przypadku, gdy Beneficjent nie osiągnie zadeklarowanej 

wartości wskaźnika produktu LAWP dokona ustalenia, czy w 

świetle zasad należytego zarządzania finansami, o których 

mowa w art. 2 pkt 59 i art. 33 Rozporządzenia 2018/1046 

Beneficjent może utrzymać uprzednio wypłacone mu 

dofinansowanie oraz czy nie doszło do ziszczenia się 

którejkolwiek z przesłanek, o której mowa w art. 207 

ustawy o finansach publicznych. Postanowienie § 65 stosuje 

się odpowiednio. 

Uszczegółowienie zapisu. 

Zmiana ta spowodowała korektę 

numeracji § w dalszej części Umowy. 

SPRZEDAŻ 

ŚRODKA 

TRWAŁEGO 

§ 15 

3. W   przypadku   zaistnienia   sytuacji   opisanej   w   ust. 2 

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 zakończenia realizacji Projektu dla 

Beneficjentów będących dużym przedsiębiorstwem albo 

3 lat od daty zakończenia realizacji Projektu dla 

3. W   przypadku   zaistnienia   sytuacji   opisanej   w   ust.   2 

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 § 68 ust. 4 niniejszej Umowy. 

Korekta techniczna 
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Beneficjentów będących MŚP. 

 

§ 17 2. Wydatek Beneficjenta może zostać uznany za 

kwalifikowalny jeśli spełnia łącznie następujące 

warunki: 

a) został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w 

umowie o dofinansowanie Projektu, 

b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 

unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami 

regulującymi udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają 

zastosowanie, 

c) jest zgodny z RPO WL i SZOOP, 

d) odpowiada katalogowi wydatków kwalifikowalnych dla 

Działania 1.2 RPO WL, 

e) został uwzględniony w zakresie rzeczowym Projektu 

zawartym we wniosku o dofinansowanie, 

f) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o 

dofinansowanie Projektu, 

g) jest niezbędny do realizacji celów Projektu i został 

poniesiony w związku z realizacją Projektu, 

h) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i 

efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów, 

i) został należycie udokumentowany,  

j) został wykazany we wniosku o płatność, 

k) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych 

lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek dla 

wykonawców (na określony cel) jeżeli zostały 

wypłacone zgodnie z postanowieniami umowy zawartej 

pomiędzy beneficjentem a wykonawcą, przy czym, jeżeli 

umowa została zawarta na podstawie Pzp, 

zastosowanie ma art. 151a tej ustawy, 

2. Wydatek Beneficjenta może zostać uznany za 

kwalifikowalny jeśli spełnia łącznie następujące warunki: 

a) został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w 

umowie o dofinansowanie Projektu, 

b) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego 

oraz prawa krajowego, w tym przepisami regulującymi 

udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają zastosowanie, 

c) jest zgodny z RPO WL i SZOOP, 

d) odpowiada katalogowi wydatków kwalifikowalnych dla 

Działania 1.2 RPO WL, 

e) został uwzględniony w zakresie rzeczowym Projektu 

zawartym we wniosku o dofinansowanie, 

f) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o 

dofinansowanie Projektu, 

g) jest niezbędny do realizacji celów Projektu i został 

poniesiony w związku z realizacją Projektu, 

h) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i 

efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych 

efektów z danych nakładów, 

i) został należycie udokumentowany,  

j) został wykazany we wniosku o płatność, 

k) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych 

lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek dla 

wykonawców (na określony cel) jeżeli zostały wypłacone 

zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy 

beneficjentem a wykonawcą, przy czym, jeżeli umowa 

została zawarta na podstawie Pzp, zastosowanie ma art. 

151a tej ustawy, 

l) jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek 

kwalifikowalny, określonymi w Wytycznych, SZOOP oraz 

Korekta techniczna 
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l) jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek 

kwalifikowalny, określonymi w Wytycznych, SZOOP oraz 

regulaminie konkursu. 

Regulaminie konkursu. 

§ 20 2. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego 

umieszczeniu w bazie konkurencyjności, 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. 

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. 

Uszczegółowienie zapisu 

§ 21 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); 

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 

OBOWIĄZEK 

PRZEKAZYWANI

A INFORMACJI 

§ 25 

10. Beneficjent  zobowiązany  jest  przedstawiać 

sprawozdania  roczne,  potwierdzające  osiąganie 

wskaźników rezultatu. Sprawozdanie roczne 

sporządzane jest za okres roczny począwszy od dnia 

następującego po dacie wskazanej w  ust.  11 zgodnie 

ze wzorem określonym przez LAWP i zamieszczonym 

na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl. 

. 

10. Beneficjent  zobowiązany  jest  przedstawiać 

sprawozdania  roczne,  potwierdzające  osiąganie 

wskaźników rezultatu. Sprawozdanie roczne 

sporządzane jest za okres roczny począwszy od dnia 

następującego po dacie wskazanej w  ust.  11 albo 

ust.12, zgodnie ze wzorem określonym przez LAWP i 

zamieszczonym na stronie internetowej 

www.rpo.lubelskie.pl. 

Uszczegółowienie zapisu 
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11. Pierwsze sprawozdanie roczne Beneficjent przedkłada 

w terminie 14 dni po upływie roku od daty dokonania 

przez LAWP płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. 

Kolejne sprawozdania roczne (z zachowaniem ciągłości 

dat) Beneficjent składa w terminie 14 dni po upływie 

każdego następnego roku do zakończenia okresu 

trwałości. W przypadku osiągnięcia wskaźników 

rezultatu Beneficjent informuje o tym fakcie 

niezwłocznie, przedstawiając sprawozdanie końcowe. 

11. Pierwsze sprawozdanie roczne, w przypadku projektu nie 

obejmującego  inwestycje w infrastrukturę, Beneficjent 

przedkłada w terminie 14 dni po upływie roku od daty 

dokonania przez LAWP płatności końcowej na rzecz 

Beneficjenta. Kolejne sprawozdania roczne (z 

zachowaniem ciągłości dat) Beneficjent składa w terminie 

14 dni po upływie następnego roku. W przypadku 

osiągnięcia wskaźników rezultatu Beneficjent informuje o 

tym fakcie niezwłocznie, przedstawiając sprawozdanie 

końcowe. 

Uszczegółowienie zapisu  

Brak zapisu 12. Pierwsze sprawozdanie roczne, w przypadku projektu 

obejmującego inwestycje w infrastrukturę, Beneficjent 

przedkłada w terminie 14 dni po upływie roku od daty 

dokonania przez LAWP płatności końcowej na rzecz 

Beneficjenta. Kolejne sprawozdania (z zachowaniem 

ciągłości dat) Beneficjent składa w terminie 14 dni po 

upływie każdego następnego roku do zakończenia okresu 

trwałości. 

Uszczegółowienie zapisu 

ZALICZKA  

§ 30 

 

21. Wypłata kolejnej transzy zaliczki na rachunek bankowy 

Beneficjenta, następuje po prawidłowym rozliczeniu 

całości kwot przekazanych wcześniej w formie zaliczki. 

21. Wypłata kolejnej transzy zaliczki na rachunek bankowy 

Beneficjenta, następuje po rozliczeniu nie mniej niż 70% 

łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz zaliczki . 

Uszczegółowienie zapisu 
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§ 33 1. Postanowienia niniejszego paragrafu odwołują się do 

katalogu wydatków kwalifikowanych dla Działania 1.2, 

objętego regulaminem konkursu. 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu odwołują się do 

katalogu wydatków kwalifikowanych dla Działania 1.2, 

objętego Regulaminem konkursu. 

Korekta techniczna 

§ 53 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 do jej rozwiązania 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 podstawę 

do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym. 

Korekta techniczna 

§ 60 3. (uchylony) 

4.   Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, 

o którym mowa w ust. 2, Beneficjent nie dokona 

zwrotu środków lub nie wyrazi zgody na 

pomniejszenie kolejnych płatności, LAWP wszczyna 

postępowanie administracyjne, zmierzające do 

wydania decyzji określającej kwotę przypadającą do 

zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki, oraz 

sposób zwrotu środków, o której mowa w art. 207 

ust. 9 ustawy o finansach publicznych. 

5.  W przypadku, gdy Beneficjent wyrazi zgodę na 

pomniejszenie kolejnych płatności, o którym mowa 

3. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o 

którym mowa w ust. 2, Beneficjent nie dokona zwrotu 

środków lub nie wyrazi zgody na pomniejszenie 

kolejnych płatności, LAWP wszczyna postępowanie 

administracyjne, zmierzające do wydania decyzji 

określającej kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od 

którego nalicza się odsetki, oraz sposób zwrotu 

środków, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy o 

finansach publicznych. 

4. W przypadku, gdy Beneficjent wyrazi zgodę na 

pomniejszenie kolejnych płatności, o którym mowa w 

art. 207 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, nie 

stosuje się przepisu art. 207 ust. 4 pkt 3 ustawy o 

Korekta techniczna 
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w art. 207 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, nie 

stosuje się przepisu art. 207 ust. 4 pkt 3 ustawy o 

finansach publicznych. 

finansach publicznych. 

§ 69 16. LAWP nie wyrazi zgody na zmiany, które w zbyt dużym 

stopniu ingerują w Projekt wyłoniony do 

dofinansowania, w tym: 

1) Zmiany powodujące zwiększenie dofinansowania; 

2) Zmiany skutkujące nieosiągnięciem celów Projektu; 

3) Zmiany, które prowadzą do zmniejszenia zakładanych 

wartości wskaźników, kute będą miały wpływ na 

nieosiągnięcie celów Projektu. 

16. LAWP nie wyrazi zgody na zmiany, które w zbyt dużym 

stopniu ingerują w Projekt wyłoniony do dofinansowania, 

w tym: 

1) zmiany powodujące zwiększenie dofinansowania; 

2) zmiany skutkujące nieosiągnięciem celów Projektu; 

3) zmiany, które prowadzą do zmniejszenia zakładanych 

wartości wskaźników, kute będą miały wpływ na 

nieosiągnięcie celów Projektu. 

Korekta techniczna 

§ 71 1. Na podstawie Porozumienia 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 

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 2014-2020 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 

Korekta techniczna  
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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 Województwa Lubelskiego 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, 

4) Użytkownicy serwisu internetowego/ 

intranetowego LSI2014, 

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  

7) Personel projektów współfinansowanych z EFRR 

w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020 

8) Działania informacyjno-promocyjne w ramach 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. 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 Województwa Lubelskiego 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, 

4) Użytkownicy serwisu internetowego/intranetowego 

LSI2014, 

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  

7) Personel projektów współfinansowanych z EFRR w 

ramach RPO WL na lata 2014 – 2020 

8) Działania informacyjno-promocyjne w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, 

których administratorem danych jest Województwo 



 

 
                                                                                 11                                                                                

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 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 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 

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 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. 
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opisanym w niniejszym paragrafie. 

26. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję 

Zarządzającą o: 

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 w 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. 

 

26. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję 

Zarządzającą o: 

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 w 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; 

4) wystąpieniu przez osobę, której dane dotyczą, 

bezpośrednio do Beneficjenta z żądaniem 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

danych. 

Uzupełnienie zapisów umowy  
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34. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej/Administratora 

lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w 

szczególności prawo: 

1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za 

okazaniem imiennego upoważnienia, do 

pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór 

powierzonych do przetwarzania danych 

osobowych, oraz pomieszczeń, w których są 

przetwarzane powierzone dane osobowe i 

przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych 

czynności kontrolnych w celu oceny zgodności 

przetwarzania danych osobowych z ustawą o 

ochronie danych osobowych, RODO, przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego 

ochrony danych osobowych  oraz umową, 

2) żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień 

przez osoby upoważnione do przetwarzania 

danych osobowych, przedstawiciela Beneficjenta 

oraz pracowników w zakresie niezbędnym do 

ustalenia stanu faktycznego, 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich 

danych mających bezpośredni związek z 

przedmiotem kontroli lub audytu oraz 

sporządzania ich kopii, 

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz 

systemu informatycznego służącego do 

przetwarzania danych osobowych. 

34. Kontrolerzy Instytucji Zarządzającej/Administratora 

lub podmiotów przez nich upoważnionych, mają w 

szczególności prawo: 

1) wstępu, w godzinach pracy Beneficjenta, za 

okazaniem imiennego upoważnienia, do 

pomieszczeń, w których jest zlokalizowany zbiór 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych, 

oraz pomieszczeń, w których są przetwarzane 

powierzone dane osobowe i przeprowadzenia 

niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych 

w celu oceny zgodności przetwarzania danych 

osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych, 

RODO, przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego dotyczącego ochrony danych 

osobowych  oraz umową, 

2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień 

przez osoby upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych, przedstawiciela Beneficjenta oraz 

pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia 

stanu faktycznego, 

3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych 

mających bezpośredni związek z przedmiotem 

kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii, 

4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz 

systemu informatycznego służącego do 

przetwarzania danych osobowych. 

Korekta techniczna 
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POSTANOWIENI

A KOŃCOWE 

§ 72 

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. 

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. 

 

Korekta techniczna  

 


