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Wykaz zmian Załączników do Regulaminu konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20– obowiązuje od 17 listopada 2020 r. 

 
 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU 

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

Rozdział/ 
Pkt 

Treść przed zmianą: Treść po zmianie: Uzasadnienie zmiany 

Podstawy 
prawne 
 

1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia 
(WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. L 347/289 z 20.12.2013 r., z 
późn. zm.) – dalej zwanego Rozporządzeniem 1301/2013;
  

1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) 
nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347/289 z 20.12.2013 r., z późn. 
zm.) – dalej zwanego Rozporządzeniem 1301/2013; 

Aktualizacja podstaw prawnych 

2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. L 347/320 z 20.12.2013 r., 
z późn. zm.) – dalej zwanego Rozporządzeniem ogólnym; 

2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20.12.2013 r., z późn. 
zm.) – dalej zwanego Rozporządzeniem ogólnym; 

Aktualizacja podstaw prawnych 

3) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

3) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

Aktualizacja podstaw prawnych 
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zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 
108 Traktatu (Dz. Urz. L 187 z 26.06.2014 r., z późn. zm.) – 
dalej zwanego Rozporządzeniem 651/2014; 

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 
108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 
187/1 z 26.06.2014 r., z późn. zm.) – dalej zwanego 
Rozporządzeniem 651/2014; 

4) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis (Dz. Urz. L 352/1 z 24.12.2013 r., z późn. zm.), dalej 
zwanego Rozporządzeniem 1407/2013; 

4) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Tekst mający znaczenie dla EOG)  (Dz. Urz. UE L 352/1 z 
24.12.2013 r., z późn. zm.), dalej zwanego Rozporządzeniem 
1407/2013; 

Aktualizacja podstaw prawnych 

5) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego (Dz. Urz. L 138/5 z 13.05.2014 r., z późn. zm.) – 
dalej zwanego Rozporządzeniem 480/2014; 

5) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE 
L 138/5 z 13.05.2014 r., z późn. zm.) – dalej zwanego 
Rozporządzeniem 480/2014; 

Aktualizacja podstaw prawnych 

6) Rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) NR 2988/95 
z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. L 312 z 
23.12.2005 r.) – dalej zwanego Rozporządzeniem 2988/95; 

6) Rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) NR 2988/95 z 
dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów 
finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 312/1 z 
23.12.1995 r.) – dalej zwanego Rozporządzeniem 2988/95; 

Aktualizacja podstaw prawnych 

7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie 
zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 
1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 
223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, 
a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 
966/2012 (Dz. Urz. L 193/1 z 30.07.2018 r.) – dalej zwanego 
Rozporządzeniem 2018/1046; 

7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie 
zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 
1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 
223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a 
także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 
(Dz. Urz. UE L 193/1 z 30.07.2018 r. z późn. zm.) – dalej 
zwanego Rozporządzeniem 2018/1046; 

Aktualizacja podstaw prawnych 
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8) 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 r. s.1) – dalej zwanego RODO; 

8) 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) (Tekst mający znaczenie 
dla EOG) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016 r. s.1) – dalej 
zwanego RODO; 

Aktualizacja podstaw prawnych 

9) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. 
Urz. C 326 z 26.10.2012 r., z późn. zm.) – dalej zwanego 
TFUE; 

9) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. 
Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., z późn. zm.) – dalej zwanego 
TFUE; 

Aktualizacja podstaw prawnych 

10) Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny 
ryzyka powodziowego i zarządzania nim; 

10) Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2007 r. w  sprawie oceny ryzyka 
powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288/27 z 
6.11.2007 r.); 

Aktualizacja podstaw prawnych 

11)  Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej; 

11)  Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. 
Urz. UE L 327/1 z 22.12.2000 r.); 

Aktualizacja podstaw prawnych 

12) Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory; 

12)  Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 
flory (Dz. Urz. UE L 206/7 z 22.07.1992 r.); 

Aktualizacja podstaw prawnych 

13)  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 
2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. L 315 z 14.11.2012 r.); 

13)  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie 
efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 
2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 
2006/32/WE (Dz. Urz. L 315/1 z 14.11.2012 r.); 

Aktualizacja podstaw prawnych 

14) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Europy; 

14) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 
152/1 z 11.06.2008 r. z późn. zm.); 

Aktualizacja podstaw prawnych 

15)  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza 
ze średnich obiektów energetycznego spalania; 

15)  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia 
emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich 
obiektów energetycznego spalania(Tekst mający znaczenie 
dla EOG) ) (Dz. Urz. UE L 313/1 z 28.11.2015 r.); 

Aktualizacja podstaw prawnych 
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16)  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej 
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla produktów związanych z energią (wersja 
przekształcona) ; 

16)  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej 
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla produktów związanych z energią (wersja przekształcona) 
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 285/10 z 
31.10.2009 r. z późn. zm.); 

Aktualizacja podstaw prawnych 

17)  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 
2001/77/WE oraz 2003/30/WE. 

17)  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 
2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140/16 z 
5.06.2009 r. z późn. zm.). 

Aktualizacja podstaw prawnych 

18) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Tekst mający 
znaczenie dla EOG.) 

18) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Tekst mający 
znaczenie dla EOG.) (Dz. Urz. UE L 328/82 z 21.12.2018 r. z 
późn. zm.); 

Aktualizacja podstaw prawnych 

24) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej zwanej 
Prawo zamówień publicznych lub Pzp; 

24) 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 podstaw prawnych 

25) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.); 

25) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.); 

Aktualizacja podstaw prawnych 

27) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2019 poz. 
1155 z późn. zm.); 

27) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2020 r. poz. 
1233 z późn. zm.); 

Aktualizacja podstaw prawnych 

29) Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji (Dz.U. 2019 poz. 1447 z późn. zm.); 

29) Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji (Dz.U. 2020 poz. 1077); 

Aktualizacja podstaw prawnych 

30) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.); 

30) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z  2020 r. poz. 1219 z późn. zm.); 

Aktualizacja podstaw prawnych 

31) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55); 

31) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.); 

Aktualizacja podstaw prawnych 

34) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781); 

34) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) – dalej zwanej UODO; 

Aktualizacja podstaw prawnych 

38) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 
stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości 
korekt finansowych oraz wydatków poniesionych 

38) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 
2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt 
finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo 

Aktualizacja podstaw prawnych 
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nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 971); 

związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r., poz. 
971 z późn. zm.); 

39) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 
inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2011); Numer referencyjny programu 
pomocowego: SA.43906(2015/X); 

39) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 
inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2011); 

Korekta techniczna 

 

40) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na 
inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na 
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1420).  Numer referencyjny programu 
pomocowego: SA.43229(2015/X); 

40) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na 
inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na 
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1420); 

Korekta techniczna 

 

41) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); 

41) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z 
późn. zm.); 

Aktualizacja podstaw prawnych 

DEFINICJE 
TERMINÓW 
UMOWNYCH 
§ 1, ust. 2, pkt. 1, 
2, 4, 16 

2. Następujące terminy użyte w niniejszej Umowie w 
sposób określony poniżej mają następujące znaczenie: 
1) biomasa – w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych  to ulegające biodegradacji części produktów, 
odpady lub pozostałości pochodzenia biologicznego z 
rolnictwa, łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, 
leśnictwa i rybołówstwa oraz powiązanych z nimi działów 
przemysłu, w tym z chowu i hodowli ryb oraz akwakultury, a 
także ulegająca biodegradacji część odpadów 
przemysłowych i komunalnych, w tym z instalacji służących 
zagospodarowaniu odpadów oraz uzdatniania wody i 
oczyszczania ścieków; 
2) biopaliwa i biokomponenty – biopaliwa i 
biokomponenty w rozumieniu ustawy z dnia  
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 

2. Następujące terminy użyte w niniejszej Umowie w 
sposób określony poniżej mają następujące znaczenie: 
1) Biomasa – w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  
to ulegające biodegradacji części produktów, odpady lub 
pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, łącznie z 
substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, leśnictwa i 
rybołówstwa oraz powiązanych z nimi działów przemysłu, w 
tym z chowu i hodowli ryb oraz akwakultury, a także 
ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i 
komunalnych, w tym z instalacji służących zagospodarowaniu 
odpadów oraz uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; 
2) Biopaliwa i biokomponenty – biopaliwa i 
biokomponenty w rozumieniu ustawy z dnia  
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych; 
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ciekłych 
 
4) jednostka wytwórcza – wyodrębniony zespół 
urządzeń należący do przedsiębiorstwa energetycznego, 
służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy; 
 
16) 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.); 

 
4) Jednostka wytwórcza – wyodrębniony zespół 
urządzeń należący do przedsiębiorstwa energetycznego, 
służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy; 
 
16) 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 21.10.2020 r. nr C(2020) 7378 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; 

PRZEDMIOT 
UMOWY 
§ 2 

Brak treści 

13. Dofinansowanie projektu w ramach niniejszej 
Umowy udzielane jest w oparciu o następujące programy 
pomocowe: 
1) Pomoc na układy wysokosprawnej kogeneracji oraz 
na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – 
Nr referencyjny programu  pomocowego: SA.43229(2015/X); 
2) Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną 
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 – Nr referencyjny  programu pomocowego: 
SA.43906(2015/X). 

Doprecyzowanie zapisów 

PRZEDMIOT 
UMOWY 
§ 5, pkt. 5 

5. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, 
Beneficjent otrzyma dofinansowanie w kwocie nie 
przekraczającej ................... zł (słownie: ………………………..…), 
w tym: 
 a) ................... PLN (słownie: 
…………………………………………………………..…), jako pomoc na 
inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na 
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
udzielaną w ramach programu pomocowego o numerze 

5. Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, 
Beneficjent otrzyma dofinansowanie w kwocie nie 
przekraczającej ................... zł (słownie: ………………………..…), 
w tym: 
a)  a) ................... PLN (słownie: 
…………………………………………………………..…), jako pomoc na 
inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na 
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
oraz pomoc inwestycyjną na infrastrukturę energetyczną w  
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referencyjnym SA.43229(2015/X oraz pomoc inwestycyjną 
na infrastrukturę energetyczną w  ramach  regionalnych  
programów operacyjnych na lata 2014-2020 - udzielaną w 
ramach programu pomocowego o numerze referencyjnym 
SA.43906(2015/X), co stanowi ……… % wydatków 
kwalifikowalnych wskazanych w ust. 3 lit. a); 
b) ................... PLN (słownie: 
…………………………………………………………..…), jako pomoc de 
minimis, co stanowi ……… % wydatków kwalifikowalnych 
wskazanych w ust. 3 lit. b). 

ramach  regionalnych  programów operacyjnych na lata 2014-
2020  co stanowi ……… % wydatków kwalifikowalnych 
wskazanych w ust. 3 lit. a); 
b) b) ................... PLN (słownie: 
…………………………………………………………..…), jako pomoc de 
minimis, co stanowi ……… % wydatków kwalifikowalnych 
wskazanych w ust. 3 lit. b). 

 


