
Aneks nr………………… 

do Umowy o przyznaniu pomocy nr………… z dnia…………… 

 

zawarty w dniu……………. w………………………………………………….. 

pomiędzy 

Województwem ..........................................................................................................................,  

z siedzibą w ................................................................................................................................., 

reprezentowanym przez Zarząd Województwa………………………………………………..., 

zwanym dalej „Zarządem Województwa”, w imieniu, którego działają: 

1. ……………………………………………. 

2. …………………………………………….  

a 

[………………..……..………………...………………………………………..………………

……………………………………………………………..…………………………………… 

zamieszkałym (-ą)1)/z siedzibą1/oddział1 w ………………………........................................., 

NIP1 ……………………………….  

REGON1 …………………………..  

KRS1 ………………………………  

PESEL1 ……………………………. 

legitymującym się1…………………..…………………………………………………. 

(seria i nr dokumentu tożsamości) 

zwanym dalej „Beneficjentem” 

reprezentowanym przez:1 

1.……………………………………………. 

2.……………………………………………. 

na podstawie przedłożonego dokumentu upoważniającego do zawarcia umowy, którego kopię 

załączono do aneksu.2]3 

 

W związku ze zmianami w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555) oraz 

w oparciu o powyższe regulacje, Strony zgodnie zawierają niniejszy aneks: 

                                                           
Uwaga- Przypisy z nawiasami odnoszą się do umowy o przyznaniu pomocy zawartej na formularzu w wersji 7z, przypisy bez 

nawiasów dotyczą aneksu. 
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Kopię dokumentu załącza się w przypadku, jeśli sposób reprezentacji jest inny niż wskazano w umowie o przyznaniu pomocy. 
3 W przypadku oznaczenia danego fragmentu nawiasem kwadratowym należy go powielić w liczbie odpowiadającej liczbie 

podmiotów, z którymi jest zawierany aneks do umowy o przyznaniu pomocy. 



 

§ 1 

W umowie o przyznaniu pomocy, o której mowa w komparycji, wprowadza się następujące 

zmiany4:  

1. W § 1 „Określenia i skróty”:  

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) LGD – ……………………………………….……….…7) będące(ą) lokalną grupą 

działania, o której mowa w art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1167);”; 

b) skreśla się pkt 245; 

c) skreśla się pkt 31; 

d) skreśla się pkt 36; 

e) po pkt 37 dodaje się pkt 38-44 w brzmieniu5: 

„38) prawo pocztowe – ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1041 i 2320); 

39) elektroniczna skrzynka podawcza – dostępny publicznie środek komunikacji 

elektronicznej, w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 

z 2021r. poz. 670), służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do 

Samorządu Województwa przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej, o której mowa w art. 1 pkt 8 oraz art. 16 ust. 1 i 1a ww. 

ustawy, tj. ……………………..…….………….;6 

40) stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii – stan zagrożenia epidemicznego 

i stan epidemii w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. 

zm.); 

41) rozporządzenie, o którym mowa w art. 43a ust. 6 ustawy – rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków 

dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku 

                                                           
4 W sprawach, w których została już dokonana wypłata płatności końcowej i które znajdują się w okresie trwałości operacji, 

zastosowanie będą miały wyłącznie: pkt 1. lit. e), pkt 4. lit. e) i f), pkt 11. lit. b) i c) oraz e), a także pkt 15. niniejszego aneksu. 

W takim przypadku pozostałe punkty niniejszego aneksu należy usunąć. 
5 Skreślić w przypadku wcześniejszego podpisania z Beneficjentem aneksu do umowy o przyznaniu pomocy zawierającego 

postanowienia związane z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 
6 Od dnia 1 lipca 2021 r. zmianie ulegnie art. 42b ust. 1 ustawy. Wskutek tej zmiany wnioski o przyznanie pomocy, wnioski o 

płatność oraz inne dokumenty, składane mogą być w postaci elektronicznej do podmiotu wdrażającego na adres do doręczeń 

elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów 

elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, jeżeli w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy albo 

w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, albo w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej podmiotu wdrażającego 

została przewidziana taka możliwość. Jednakże doręczenie korespondencji na elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP 

będzie równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego do czasu zaistnienia obowiązku stosowania ustawy o doręczeniach elektronicznych przez ten podmiot 

publiczny w przypadku korespondencji nadanej przez osobę fizyczną lub podmiot niebędący podmiotem publicznym, będące 

użytkownikami konta w ePUAP bądź do dnia 30 września 2029 r. korespondencji nadanej przez podmiot publiczny posiadający 

elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP do innego podmiotu publicznego posiadającego elektroniczną skrzynkę podawczą 

w ePUAP (art. 147 ust. 1 i 2 ustawy o doręczeniach elektronicznych). 



naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (Dz. U. poz. 1028 i 2274 oraz 

z 2021 r. poz. 221)”; 

42) adres do doręczeń elektronicznych - adres elektroniczny, o którym mowa w art. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 344), podmiotu korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej albo 

z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, 

umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych 

przesyłanych w ramach tych usług6 ; 

43) ustawa o doręczeniach elektronicznych – ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. 

o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72 i 802); 

44) ustawa pzp z dnia 11 września 2019 r. - ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.)7.”; 

2. W § 3 „Postanowienia ogólne”: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: 

……...................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

poprzez następujące wskaźniki12) jego realizacji: 

 

Lp. Wskaźnik 

Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

Jednostka 

miary 

wskaźnika 

Sposób 

pomiaru 

wskaźnika 

1. Liczba utworzonych miejsc pracy 
 

pełny etat 

średnioroczny 
 

2. Liczba utrzymanych miejsc pracy 
 

pełny etat 

średnioroczny 
 

3. 

Liczba sieci w zakresie usług 

turystycznych, które otrzymały 

wsparcie w ramach realizacji LSR  

szt.  

4. 
Liczba podmiotów w ramach sieci 

w zakresie usług turystycznych  
szt.  

5. 

Liczba sieci w zakresie krótkich 

łańcuchów żywnościowych lub 

rynków lokalnych, które otrzymały 

wsparcie w ramach realizacji LSR  

szt.  

6. 
Liczba nowych inkubatorów 

(centrów) przetwórstwa lokalnego  
szt.  

7. 

Liczba zmodernizowanych 

inkubatorów (centrów) 

przetwórstwa lokalnego  

szt.  

                                                           
7 W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, 

z późn. zm.), która ma zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 1 stycznia 2021 

r. Na mocy art. 89 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 1086) utraciła moc ustawa pzp z dnia 29 stycznia 2004 r., jednakże na mocy przepisów 

przejściowych (art. 90 i nast. ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych) ma ona zastosowanie 

w przypadkach wskazanych w tych przepisach. 



8. 
Długość wybudowanych lub 

przebudowanych dróg  
km  

9. Liczba szkoleń  szt.  

10. Liczba osób przeszkolonych  osoba  

11. 

Liczba nowych obiektów 

infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej  

szt.  

12. 

Liczba przebudowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej  

szt.  

13. 
Liczba nowych miejsc 

noclegowych   
szt.  

14. 

Długość wybudowanych lub 

przebudowanych ścieżek 

rowerowych i szlaków 

turystycznych  

km  

15. 

Liczba zabytków poddanych 

pracom konserwatorskim lub 

restauratorskim  

szt.  

16. 

Liczba podmiotów wspartych 

w ramach operacji obejmujących 

wyposażenie mające na celu 

szerzenie lokalnej kultury 

i dziedzictwa lokalnego  

szt.  

17. Liczba wydarzeń / imprez   szt.  

Pozostałe wskaźniki: 

Lp. Wskaźnik 

Wartość 

docelowa 

wskaźnika 

Jednostka 

miary 

wskaźnika 

Sposób 

pomiaru 

wskaźnika 

1. 

    

2. 

    

… 

    

b) po przypisie 13 dodaje się przypis 13a w brzmieniu5: 

„13a W zakresie wpływu zmiany na wskaźniki zawarte w LSR, kwoty wsparcia 

w kontekście budżetu LSR przypisanego do jej poszczególnych celów oraz wpływu 

zmiany na ocenę operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.”; 

3. W § 4 „Środki finansowe przyznane na realizację operacji”5: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku zawarcia aneksu zmieniającego umowę, Beneficjentowi przysługują 

środki finansowe tytułem zaliczki w kwocie nieprzekraczającej … % przyznanej 

Beneficjentowi kwoty pomocy w części dotyczącej inwestycji, wynikającej z aneksu do 

umowy. W odniesieniu do środków finansowych wypłaconych Beneficjentowi 

w nadmiernej wysokości § 13 ust. 6 pkt 2 i ust. 7 stosuje się odpowiednio1),6).”; 

4. W § 5 „Zobowiązania Beneficjenta”: 



a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „została zawarta umowa” zastępuje się wyrazami „został 

złożony wniosek o przyznanie pomocy”5; 

b) w ust. 1 skreśla się pkt 4; 

c) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) utworzenia, najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, co najmniej 

jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, tj. …………, 

które jest uzasadnione zakresem realizacji operacji;1)21)”, 

d) w ust. 1 w pkt 7 wyrazy „co najmniej …….osób” zastępuje się wyrazami „co najmniej 

jednej osoby5”; 

e) w ust. 1 w pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne,”; 

f) w ust. 1 w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne1),”; 

g) w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji zgodnie z przepisami ustawy pzp 

z dnia 29 stycznia 2004 r. lub ustawy pzp z dnia 11 września 2019 r. – 

w przypadku, gdy te przepisy mają zastosowanie.  

Podział zamówienia publicznego w celu uniknięcia stosowania zasad określonych 

w ustawie pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. lub ustawie pzp z dnia 11 września 

2019 r.  jest niedozwolony, a koszty powstałe w wyniku niedozwolonego podziału 

zamówienia publicznego uznane zostaną za niekwalifikowalne.”; 

h) w ust. 1 pkt 24 otrzymuje brzmienie: 

„24) złożenia w Zarządzie Województwa informacji monitorującej z realizacji 

biznesplanu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, w 

terminie do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia 

wypłaty przez Agencję płatności końcowej;8”; 

i) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu, a w przypadku wcześniejszego podpisania 

z Beneficjentem aneksu do umowy o przyznaniu pomocy zawierającego postanowienia 

związane z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu 

nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem  SARS-CoV-2, Beneficjent nie 

spełnia warunków wypłaty pomocy lub nie realizuje innych zobowiązań 

związanych z przyznaną pomocą, Beneficjent może spełnić te warunki lub 

zrealizować te zobowiązania w terminie późniejszym uzgodnionym z Zarządem 

Województwa, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. Uzgodnienie tego 

terminu odbywa się w oparciu o uzasadniony wniosek Beneficjenta wskazujący 

okoliczności wpływające na brak możliwości spełnienia warunków wypłaty 

                                                           
8 Dotyczy operacji, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. 

 



pomocy lub realizację innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą. 

Termin na złożenie informacji monitorującej z realizacji biznesplanu wskazany 

w  ust. 1 pkt 24 lub informacji po realizacji operacji wskazany w ust. 1 pkt 23, może 

zostać maksymalnie przedłużony o 6 miesięcy.”; 

j) po ust. 3 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu: 

„4. Dopuszczalne jest odstąpienie od egzekwowania warunku wskazanego w ust. 1 pkt 

7 w uzgodnieniu z LGD, w sytuacji, gdy zatrudnienie tej osoby stało się niemożliwe 

z przyczyn związanych z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu 

nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-21,22). 

5. W przypadku, gdy operacja obejmuje utworzenie miejsc(-a) pracy, które na etapie 

ubiegania się o pomoc były(-o) dodatkowo punktowane przez LGD w ramach 

kryteriów wyboru, zobowiązanie Beneficjenta wynikające z ust. 1 pkt 5, 

obejmować winno także to/te miejsce (-a) pracy, których likwidacja 

spowodowałaby brak możliwości utrzymania minimum punktowego w ramach 

naboru. 

6. W przypadku, gdy operacja obejmuje utworzenie miejsc(-a) pracy dla osób z grupy 

defaworyzowanej, których zatrudnienie na etapie ubiegania się o pomoc było 

dodatkowo punktowane przez LGD w ramach kryteriów wyboru, zobowiązanie 

Beneficjenta wynikające z ust. 1 pkt 7, obejmuje także to/te miejsce(-a) pracy, 

których likwidacja spowodowałaby brak możliwości utrzymania minimum 

punktowego w ramach naboru, z zastrzeżeniem ust. 4.”; 

k) przypis 25 otrzymuje brzmienie: 

„25. Dotyczy operacji obejmujących realizację wskaźnika „Liczba osób, które 

skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu roku w nowych lub przebudowanych 

obiektach turystycznych”.”; 

5. W § 6 „Ocena postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”: 

a) w ust. 3 w pkt 4 po wyrazach „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” dopisuje 

się wyrazy „lub Specyfikacji Warunków Zamówienia”; 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku udzielania zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej 

ręki:  

1) na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp z dnia 11 września 2019 r., jeżeli 

postępowanie zostało wszczęte po dniu 31 grudnia 2020 r., Beneficjent 

zobligowany jest do przedłożenia: 

 kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w trybie 

przetargu nieograniczonego lub ograniczonego; 

 uzasadnienia faktycznego i prawnego zaistnienia przesłanek do udzielenia 

zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp z dnia 11 

września 2019 r.,   

2) na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp z dnia 29 stycznia 2004 r., jeżeli 

postępowanie zostało wszczęte po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 

r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 1020), Beneficjent zobligowany jest do przedłożenia: 

 kompletnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w trybie 

przetargu nieograniczonego lub ograniczonego; 



 uzasadnienia faktycznego i prawnego zaistnienia przesłanek do udzielenia 

zamówienia z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp z dnia 29 

stycznia 2004 r; 

3) na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp z dnia 29 stycznia 2004 r., jeżeli 

postępowanie zostało wszczęte przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 

czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020), Beneficjent zobligowany jest do 

przedłożenia: 

 protokołów z kolejno unieważnionych postępowań, zawierających podstawę 

prawną i odpowiednie uzasadnienie faktyczne – w przypadku, gdy 

unieważnienie postępowania nastąpiło w konsekwencji braku ofert lub 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  

 kompletnej dokumentacji związanej z unieważnionymi postępowaniami 

o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku, gdy przyczyną 

unieważnienia postępowania było odrzucenie wszystkich złożonych ofert, ze 

względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia; 

4) na podstawie innych przepisów niż art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp z dnia 29 

stycznia 2004 r. lub art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp z dnia 11 września 2019 r., 

należy przedstawić uzasadnienie faktyczne i prawne zaistnienia przesłanek do 

udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki oraz inne dokumenty, jeżeli ich 

sporządzenie wymagane było przepisami ustawy pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. 

lub ustawy pzp z dnia 11 września 2019 r. 27)”; 

c) w ust. 10 kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się wyrazy 

„z zastrzeżeniem ust. 8”; 

6. Skreśla się § 7 „Ocena przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru przez 

Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji”5; 

7. W § 8 „Wniosek o płatność - termin złożenia”: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami, niezbędnymi do wypłaty 

środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzającymi spełnienie warunków 

wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność, Beneficjent 

składa w Urzędzie Marszałkowskim: 

- w następujący sposób: 

a) osobiście albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą 

operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego 27a) 

albo 

b) w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą 

albo w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych 6 27b) 

27c) 27d),  

- w następujących terminach: 

1) w przypadku realizacji operacji w jednym etapie – po zakończeniu realizacji 

całości operacji, w terminie od dnia ……… 20…. r. do dnia …… 20…. r.1), 

2) w przypadku realizacji operacji w dwóch etapach: 

a) po zakończeniu realizacji pierwszego etapu operacji - w terminie od dnia 

………20….r. do dnia …………….……. 20....r.  

b) po zakończeniu realizacji drugiego etapu operacji - w terminie od dnia 

………20….r. do dnia …………….……. 20....r.1) 



- jednak nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem 

§ 5 ust. 3, i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.”; 

b) w ust. 3 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w terminie określonym w umowie, 

z zastrzeżeniem § 5 ust. 3, Zarząd Województwa dwukrotnie wzywa Beneficjenta do 

złożenia wniosku w kolejnych wyznaczonych terminach, uwzględniając terminy 

wskazane w § 10 ust. 1 pkt 4.”; 

c) w ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem 

ust. 7”; 

d) skreśla się ust. 5; 

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Do informacji monitorującej z realizacji biznesplanu, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 

24, postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.”; 

f) po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Zarząd Województwa, na uzasadnioną prośbę Beneficjenta, złożoną najpóźniej 

w dniu, w którym upływa termin określony w ust. 1, a w przypadku, o którym mowa 

w ust. 3, nie później niż w dniu, w którym upływa termin wynikający z drugiego 

wezwania, o którym mowa w ust. 3, może wyrazić zgodę na zakończenie realizacji 

operacji lub złożenie wniosku o płatność po upływie terminów określonych w § 10 

ust. 1 pkt 4 w terminie późniejszym, z tym, że nie później niż do dnia 31 grudnia 

2022 r.  

Zarząd Województwa nie rozpatrzy prośby Beneficjenta w tym zakresie złożonej bez 

zachowania określonego powyżej terminu. Przepis § 14 ust. 8 stosuje się 

odpowiednio. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, czas wydłużenia realizacji operacji lub 

złożenia wniosku o płatność, nie może jednorazowo przekroczyć 6 miesięcy.”; 

g) po przypisie 27 dodaje się przypisy 27a – 27d w brzmieniu: 

„27a) Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę. 

27b) Dokument złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną 

skrzynkę podawczą, zgodnie z art. 42b ust. 3 ustawy w brzmieniu do 30 czerwca 

2021 r., powinien: 

1) być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość 

potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci 

elektronicznej, 

2) zawierać adres elektroniczny wnoszącego dokument. 

Dokument złożony w postaci elektronicznej, powinien być opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracyjnego ze 

wskazaniem w treści dokumentu osoby opatrującej dokument pieczęcią, zgodnie 

z brzmieniem art. 42b ust. 3 ustawy obowiązującym od 1 lipca 2021 r. 

27c) Jeżeli w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy albo w ogłoszeniu 

o zamówieniu publicznym, albo w komunikacie zamieszczonym na stronie 

internetowej agencji płatniczej lub podmiotu wdrażającego została przewidziana 



możliwość składania dokumentów w formie dokumentu elektronicznego na 

elektroniczną skrzynkę podawczą lub jeżeli w ogłoszeniu o naborze wniosków 

o przyznanie pomocy albo w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, albo 

w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej agencji płatniczej lub 

podmiotu wdrażającego została przewidziana możliwość składania dokumentów w 

postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, wpisany do bazy adresów 

elektronicznych, o której mowa w art. 25 ustawy o doręczeniach elektronicznych. 

27d) W przypadku wniesienia wniosku o płatność drogą elektroniczną na elektroniczną 

skrzynkę podawczą o terminowości decyduje data wprowadzenia dokumentu 

elektronicznego do systemu teleinformatycznego Urzędu Marszałkowskiego, 

a w przypadku wniesienia w postaci elektronicznej na adres do doręczeń 

elektronicznych o terminowości decyduje dzień wystawienia dowodu otrzymania, o 

którym mowa w art. 41 ustawy o doręczeniach elektronicznych.”; 

8. W § 9 „Wniosek o płatność - etap rozpatrywania”: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie5: 

„5. W przypadku usunięcia braków/złożenia wyjaśnień: 

1) nadanych przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego, o terminowości ich 

złożenia decyduje data stempla pocztowego, 

2) w przypadku dostarczenia w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną 

skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego, o terminowości ich złożenia 

decyduje data wprowadzenia dokumentu elektronicznego do systemu 

teleinformatycznego Urzędu Marszałkowskiego, a w przypadku wniesienia na 

adres do doręczeń elektronicznych o terminowości decyduje dzień wystawienia 

dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy o doręczeniach 

elektronicznych, 

3) dostarczonych w innej formie, o terminowości ich złożenia decyduje data wpływu 

do Urzędu Marszałkowskiego.”;  

b) po ust. 14 dodaje się ust. 15 w brzmieniu: 

„15. Zarząd Województwa rozpatruje informację monitorującą z realizacji biznesplanu, 

o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 24 oraz informację po realizacji operacji, o której 

mowa w § 5 ust. 1 pkt 23, w terminie 30 dni od daty jej złożenia. W przypadku 

wydłużenia procesu rozpatrywania informacji monitorującej z realizacji 

biznesplanu/ informacji po realizacji operacji, Zarząd Województwa winien 

poinformować Beneficjenta o przyczynach wystąpienia opóźnienia.”; 

9. W § 10 „Warunki wypłaty pomocy”: 

a) w ust. 1 w pkt 1 średnik zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się wyrazy 

„z zastrzeżeniem § 5 ust. 3;”5; 

b) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) złożył wniosek o płatność końcową nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia 

umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r., 

z zastrzeżeniem § 8;”; 

c) w przypadku podpisania przez Beneficjenta aneksu do umowy zawierającego 

postanowienia związane z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 



zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2, w ust. 1 skreśla się pkt 5; 

d) w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) złożył zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie 

zgodnie z § 17 ust. 1.”; 

e) w ust. 7 kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się wyrazy 

„z zastrzeżeniem § 14 ust. 6.”; 

f) w ust. 9 po wyrazach „koszty zakupu środków transportu” dodaje się przecinek, po 

którym dodaje się wyrazy „będących pojazdami silnikowymi w rozumieniu art. 2 pkt 

32 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 450, 463, 694 i 720)”; 

g) w ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) rozpoczęcia realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie 

danego kosztu przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, z wyłączeniem 

ponoszenia kosztów ogólnych, które mogą być ponoszone od dnia 1 stycznia 

2014 r. - kwotę kosztów kwalifikowalnych operacji stanowiących podstawę do 

wyliczenia kwoty pomocy do wypłaty pomniejsza się o wartość tych kosztów, 

w zakresie, w jakim zostały poniesione przed dniem złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy;”; 

h) w ust. 10 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) nieutworzenia do dnia złożenia wniosku o płatność końcową co najmniej jednego 

miejsca pracy, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 – następuje odmowa wypłaty 

pomocy, a w przypadku, gdy część pomocy została wcześniej wypłacona - również 

zwrot dotychczas wypłaconych kwot pomocy;”; 

i) w ust. 10 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) niezatrudnienia do dnia złożenia wniosku o płatność końcową co najmniej jednej 

osoby z grupy defaworyzowanej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 7 - następuje 

odmowa wypłaty pomocy, a w przypadku, gdy część pomocy została wcześniej 

wypłacona - również zwrot dotychczas wypłaconych kwot pomocy1)22), 

z zastrzeżeniem § 5 ust. 4;5”; 

j)  w ust. 11 kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się wyrazy 

„z zastrzeżeniem § 14 ust. 6.”; 

k) ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

„15. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia oceny postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, o której mowa w § 6, Zarząd Województwa stwierdzi, że 

Beneficjent naruszył przepisy ustawy pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. lub ustawy pzp 

z dnia 11 września 2019 r., na etapie wniosku o płatność zostanie zastosowane 

zmniejszenie kwoty pomocy zgodnie z zasadami określonymi w art. 43a ust. 5f i 5g 

ustawy lub w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 43a ust. 6 ustawy i załącznikach 

do tego rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 16.”; 

l) w ust. 16 wyrazy „w trybie pzp” zastępuje się wyrazami „w trybie ustawy pzp z dnia 

29 stycznia 2004 r.”, a po wyrazach „ustawy pzp” dodaje się wyrazy „z dnia 29 stycznia 

2004 r.”; 

m) skreśla się ust. 17 i 185; 



n) po ust. 24 dodaje się ust. 25 w brzmieniu: 

„25. W przypadku niezłożenia do Zarządu Województwa zabezpieczenia, o którym 

mowa w § 17 ust. 1, pomocy nie wypłaca się.”; 

10. W § 12 „Wypowiedzenie umowy”: 

a) w ust. 1 po wyrazach „Wypowiedzenie umowy” dodaje się wyrazy „przez Zarząd 

Województwa”; 

b) w ust. 1 pkt 3 po wyrazach „z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 i 4” dodaje się wyrazy „oraz ust. 

7 i 8”; 

c) skreśla się w ust. 1 pkt 4; 

d) w ust. 2 po wyrazach „o rozwiązanie umowy” dodaje się wyrazy „za porozumieniem 

stron”; 

11. W § 13 „Zwrot wypłaconej pomocy”: 

a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. b wyrazy „przed dniem zawarcia umowy” zastępuje się 

wyrazami „przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy”5; 

b) w ust. 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy do dnia, w którym upłynie 5 lat/3 

lata1) od dnia wypłaty płatności końcowej, przy czym w takim przypadku 

zwrotowi podlega 100% wypłaconej kwoty pomocy,”; 

c) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się lit. e; 

d) w ust. 1 w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) zatrudnienia co najmniej jednej osoby z grupy defaworyzowanej, przy czym 

w takim przypadku zwrotowi podlega 100% wypłaconej kwoty pomocy1)22), 

z zastrzeżeniem § 5 ust. 4,”; 

e) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się lit. k; 

f) w ust. 1 w pkt 2 w lit. l skreśla się wyrazy „nie dotyczy beneficjenta realizującego 

operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia”; 

12. W § 14 „Zmiana umowy”: 

a) w ust. 1 skreśla się pkt 1 i 25; 

b) w ust. 1 skreśla się pkt 5; 

c) w ust. 3 w pkt 3 po wyrazach „jego realizacji” dodaje się przecinek, po którym dodaje 

się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4”; 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zmiana biznesplanu wymaga zmiany umowy, jeżeli ma ona wpływ na osiągnięcie 

celu operacji oraz wskaźników jego realizacji określonych w § 3 ust. 311)20).”; 

e) w ust. 6 w pkt 2 wyrazy „z zastrzeżeniem, że kwota pomocy pozostała do wykorzystania 

w wyniku zmniejszenia kosztów realizacji poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym operacji nie może stanowić podstawy do wprowadzenia do 

zestawienia rzeczowo-finansowego operacji dodatkowych zadań finansowanych 

z wykorzystaniem tej kwoty” zastępuje się wyrazami „uzasadnionych analizą potrzeb”; 

f) w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  



„5) kiedy ocena przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie określonym w § 6 powoduje zmniejszenie kwoty pomocy, 

określonej w § 4 ust. 1, pod warunkiem, że to zmniejszenie nie byłoby wynikiem 

niezgodności skutkującej zastosowaniem zmniejszeń kwoty pomocy określonych 

odpowiednio w załączniku nr 3 lub 3a do umowy albo w art. 43a ust. 5f i 5g ustawy 

lub w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 43a ust. 6 ustawy i załącznikach do 

tego rozporządzenia;”; 

g) w ust. 6 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu5:  

„8) zmiany celu operacji oraz będącej efektem zmiany celu, zmiany wskaźników jego 

realizacji. Zmiana taka jest możliwa tylko w sytuacji, gdy uzyskała zgodę Zarządu 

Województwa na podstawie pozytywnej opinii LGD13a, a cel przewidziany dla 

danego działania / cel szczegółowy zostanie osiągnięty zgodnie z przepisami 

obowiązującymi dla danego instrumentu wsparcia - wniosek w tej sprawie 

Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność w ramach etapu, 

w którym dokonano zmiany celu operacji; w przypadku niedotrzymania tego 

terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie w zakresie 

etapu, którego dotyczy złożony wniosek o płatność i Zarząd Województwa 

rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy27); 

9) zwiększenia przyznanej kwoty pomocy. Zwiększenie takie jest możliwe po 

uzyskaniu zgody Zarządu Województwa na podstawie pozytywnej opinii LGD13a, 

z zastrzeżeniem, że zwiększona kwota pomocy nie może przekroczyć limitu 

pomocy do wykorzystania przez Beneficjenta w ramach limitu dostępnych środków 

w okresie realizacji Programu, środków dostępnych na ten cel w LSR i o ile będzie 

pisemnie uzasadnione dokonanym przez Beneficjenta rozeznaniem rynku - 

wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku 

o płatność w ramach etapu, w którym wysokość wydatków w ramach operacji 

została zwiększona; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę 

umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie w zakresie etapu, którego dotyczy 

złożony wniosek o płatność i Zarząd Województwa rozpatrzy wniosek o płatność 

zgodnie z postanowieniami zawartej umowy27).”; 

h) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Umowa nie podlega zmianie w zakresie mającym wpływ na spełnienie kryteriów 

w odniesieniu do minimum punktowego.”; 

13. W § 15 „Nabywca / następca prawny Beneficjenta”1)24) w ust. 1 po kropce dodaje się zdania 

w brzmieniu: „W tym celu następca prawny Beneficjenta albo nabywca przedsiębiorstwa 

Beneficjenta albo jego części składa wniosek o przyznanie pomocy następcy prawnego 

Beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części - sporządzony na formularzu 

udostępnionym przez Zarząd Województwa. Złożenie wniosku przez nabywcę 

przedsiębiorstwa lub jego części poprzedza zgłoszenie Zarządowi Województwa przez 

Beneficjenta zamiaru zbycia przedsiębiorstwa albo jego części.”; 

14. W § 17 „Zabezpieczenie wykonania umowy”: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie jest 

weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na 

formularzu udostępnionym przez Zarząd Województwa, podpisywany przez 

Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Urzędu Marszałkowskiego 



i złożony w Urzędzie Marszałkowskim nie później niż do dnia złożenia 

pierwszego wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym 

wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania.”; 

b) w przypadku podpisania przez Beneficjenta aneksu do umowy zawierającego 

postanowienia związane z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku 

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, skreśla się ust. 1a-1c; 

c) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Wymagania wskazanego w ust. 1 nie stosuje się do Beneficjenta będącego 

jednostką sektora finansów publicznych, a w przypadku, gdy umowa jest 

zawierana z grupą beneficjentów – jeżeli wszyscy beneficjenci są jednostkami 

sektora finansów publicznych.”; 

15. W § 18 „Postanowienia w zakresie korespondencji”: 

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  

„Strony będą porozumiewać się w formie pisemnej lub w formie korespondencji 

elektronicznej we wszelkich sprawach dotyczących realizacji umowy6.”;  

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zarządu 

Województwa informacji o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych 

w umowie, w formie określonej w ust. 1. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.”; 

c) dodaje się ust. 5 – 10 w brzmieniu: 

„5. Korespondencja w formie dokumentu elektronicznego jest prowadzona za 

pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, o której mowa w § 1 pkt 396. 

Dokumenty elektroniczne składane w tej formie do Urzędu Marszałkowskiego do 

dnia 30 czerwca 2021 r. muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnione 

w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności 

weryfikowanych danych w postaci elektronicznej oraz zawierać adres 

elektroniczny Beneficjenta, na który kierowana będzie dalsza korespondencja. 

6. Korespondencja składana od dnia 1 lipca 2021 r. w postaci elektronicznej powinna 

być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu 

administracyjnego ze wskazaniem w treści dokumentu osoby opatrującej dokument 

pieczęcią. 

7. Korespondencja w formie dokumentu elektronicznego, o której mowa w ust. 5, jest 

uzależniona od wyrażenia przez Beneficjenta zgody na doręczanie pism w tej 

formie i wskazania Zarządowi Województwa elektronicznego adresu do 

korespondencji, na który ta korespondencja ma być kierowana9. 

                                                           
9 Stosuje się, jeżeli doręczenie następuje przez podmiot publiczny do podmiotu niebędącego podmiotem publicznym w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 670) w okresie od dnia wejścia w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych do dnia poprzedzającego dzień 

zaistnienia obowiązku jej stosowania, o którym mowa w art. 155 ustawy o doręczeniach elektronicznych. Jednakże nie stosuje 

się, jeżeli podmiot publiczny posiada adres do doręczeń elektronicznych. 



8. Beneficjent wyraża zgodę / nie wyraża zgody1 na prowadzenie korespondencji 

w formie dokumentu elektronicznego na adres elektronicznej skrzynki podawczej, 

o której mowa w § 1 pkt 39, wobec czego wszelka korespondencja pomiędzy 

Zarządem Województwa a Beneficjentem może być/nie może być1 prowadzona 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 344)9. 

9.  Strony oświadczają, że elektroniczny adres do korespondencji Beneficjenta to: 

……………………..9. 

10. W przypadku, gdy Beneficjent wyrazi zgodę na komunikację w formie 

elektronicznej, korespondencja, która zgodnie z postanowieniami umowy przesyłana 

jest Beneficjentowi w formie pisemnej, będzie przekazywana Beneficjentowi 

w formie elektronicznej.”; 

16. W § 19 „Środki zaskarżenia” w ust. 8 po wyrazach „w Urzędzie Marszałkowskim” dodaje 

się przecinek, po którym dodaje się wyrazy „a w przypadku złożenia uzupełnień lub 

wyjaśnień w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, 

o terminowości ich złożenia decyduje data wprowadzenia dokumentu elektronicznego do 

systemu teleinformatycznego Urzędu Marszałkowskiego, natomiast w przypadku 

wniesienia w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych o terminowości 

decyduje dzień wystawienia dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy o 

doręczeniach elektronicznych.”. 

§2 

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. 

 

§3 

Aneks został sporządzony w ………………… jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje Zarząd Województwa, a ……………… Beneficjent(-ci). 

 

§4 

Aneks obowiązuje od dnia zawarcia. 

 

…………………………….. 

data podpisania 

…………………………….. 

data podpisania 

…………………………….. 

Województwo 

…………………………….. 

Beneficjent/[Beneficjenci]3 

 


