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Wykaz zmian do Regulaminu konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20 – obowiązuje od 15.10.2020 r. 
 

Zmianie ulega treść Regulaminu konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20 

Rozdział/ 
Pkt 

Treść przed zmianą: Treść po zmianie: Uzasadnienie zmiany 

III. 
INFORMACJE O 
KONKURSIE 
3.4.  Źródła 
finansowania i 
kwota środków 
przeznaczona 
na konkurs 

1. Kwota środków z EFRR przeznaczonych na 

dofinansowanie projektów w konkursie 

wynosi 45 372 600,003 PLN.  

2. Rezerwa finansowa, przeznaczona na 

dofinansowanie projektów, które w wyniku 

procedury odwoławczej zostaną przywrócone 

do konkursu i wybrane do dofinansowania 

wynosi 5%  alokacji przeznaczonej na konkurs 

2 268 630,00 PLN. 

3. Kwota alokacji określona w pkt. 1 stanowi 

równowartość 10 500 000,00 EUR i została 

przeliczona na podstawie kursu EUR 

określonego w załączniku nr 4a do Kontraktu 

Terytorialnego, obowiązującego w miesiącu, 

w którym opublikowano ogłoszenie 

o konkursie. Niezależnie od zmian kursu EUR 

po ogłoszeniu konkursu, kwota dostępnej 

alokacji w PLN nie może przekroczyć kwoty 

alokacji określonej w pkt. 1. 

 3 Kwota przeliczona wg kursu 1EUR – 4,3212 PLN 

1. Kwota środków z EFRR przeznaczonych na 

dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 

116 235 000,003 PLN.  

2. Rezerwa finansowa, przeznaczona na dofinansowanie 

projektów, które w wyniku procedury odwoławczej 

zostaną przywrócone do konkursu i wybrane do 

dofinansowania wynosi 5%  alokacji przeznaczonej na 

konkurs 5 811 750,00 PLN. 

3. Kwota alokacji określona w pkt. 1 stanowi 

równowartość 26 000 447,38 EUR i została 

przeliczona na podstawie kursu EUR określonego 

w załączniku nr 4a do Kontraktu Terytorialnego, 

obowiązującego w miesiącu, w którym opublikowano 

zmiany do Regulaminu konkursu. Niezależnie od 

zmian kursu EUR po ogłoszeniu konkursu, kwota 

dostępnej alokacji w PLN nie może przekroczyć kwoty 

alokacji określonej w pkt. 1. 

 3 Kwota przeliczona wg kursu 1EUR – 4,4705 PLN 

 

Zmiana wprowadzona w celu 
umożliwienia dofinansowania 
większej ilości projektów, które w 
najwyższym stopniu realizują cele 
Działania 4.2 (uzyskały największa 
liczbę punktów na ocenie 
merytorycznej), a tym samym 
przyczyniają się do rozwoju 
województwa lubelskiego. 

 


