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Zarz4dzenie Nr .2?...., l20l 4

\rektora Lubelskiej Agencji Wspierania PrzcdsipbiorczoSci w Lublinie
z dlnie !d:.4.?.....2014 r.

w sprawie wyboru projekt6w wsp6l{inansowanych w rarnach Dzialania 1.4 Schemat B
Dotaeje inwesQtcfine w zahresie dostosowania przetkiqhiorctw do rymogdw ochrony

imdowiska oru4 w zukresie odnawialnych rdilel energii Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Lubelskiego na lata 2007-2013 -konkurs nr

r0iRPowL/I.48/2012

Dzialaj4c na podsta*'ie art.27 \sL l iart.25pkt I orazart.26ust. I pkt4 ustan-v z dnia 6 gnrdnia

2006 r. o zasadach prowadzenia politvki rozs'oju (Dz. U. z 2009 r, Nr 84. poz.712 z p6fn. zm.) oraz
pelnomocnictwa udzielonego Uchual4 nr CXX/237412012 Zarz4du Wojew6dzhra Lubelskiego z dnia
l0 lipca 2012 r. z p6id. zm. rv zlliqzku z treSci4 $ 3 ust. I lit- b) Porozumienia w spra$'ie sy-stemu

realizaqi Regionalnego Programu Operacyjnego Woje*'odzhra Lubelskiego Da lata 2007 - 2013 z
dnia I I lutego 2008 r, z p6zr. an' zarr4dzaro co nastqpuje:

$1
Dyrekor Lubelskiej Agencj i Wspierania Przedsigbiorczofci w Lublinie na podstawie listy
rezerwowej zatwierdzonej Zarzqdzeniem n 8812014 Dgel.tora Lubelskiej Agencji
Wspierania Przedsigbiorczo$ci w Lublinie z dnia 18 czerwca 2014 r. dokonuje wyboru
projekt6w wsp6ffinansowanych w ramach Dzialarna 1.4 Schemat B Dotacje inwestycyjne w
zakresie dostosowania przedsiqbiorstw do wymogow ochrotty irodowislca oraz w zakresie
odnowialnych irddel energti Osi Priorytetowej I Przedsigbiorczo56 i Innouacje Regionalnego

Programu Operacrvjnego Wojerv6dztwa Lubelskiego na lata 2007'2013 w zakresie zwigkszonej

alokacji przeznaczonel dla Dzialania 1.4 Schemat B w ramach konkursu nr
1O/RPOWL/1.48/2012.

3.

l.
$2

Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania PrzedsiqbiorczoSci w Lublinie prut--znaje dofinanso*anie
projektom okre6lonpn t' zalqczniku do niniejszego zan4Azenja w wysoko6ci okreSlonej
we rmioskach o dofrnansorvanie realizacji projektu z zasfrzezeniern ust. 2 i 3.

Jeieli suma koszt6w projektu ulepie anniejszeniu w stosunku do sumy'warto6ci koszt6w
okreSlonych we wniosku aplikacyjnl.rn, raysoko66 dofinansouania ulega odpowiedniemu
zrnniejszeniu z zachorvaniem u&iatu procentowego dofinansouania w wydatkach
k*'alifikonanych.
Je2eli zuma koszt6w projektu ulegnie zwiqkszeniu w stosunku do sumy $'artoici koszt6w
okredlonlch we *niosku aplikacyjnlm, r,r1'sokodd dofinanscwania nie ulega zrnianie.
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s3
Wielkoid irodk6w z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (irodk6w europejskich) oraz
dotacji celorej, w ramach ktorych Dyrektor LAWP dokonuje u1toru prqiektou,-

do wsp6lflrnansowania w Dzialaniu 1.4 Schemat B wlnosi: E2l 635,38 PLN (w tym Srodki EFRR -
598 390,07 PLN, a dotacja celowa - 123 245,3 I PLN),

$4
Lista projektow wybranyrch do wsp6tfinansowania stanowi zahcznik do niniojszego zarzqfuelnia.

ss

Wykonanie zan4lzenia powierza siq Kierovnikowi Oddrialu Oce,ny Projekt6w Lubelskiej Agencji
Wspierania PrzedsiEbiorczoSci w Lublinie.

s6
Zarz4dzenie rvchodzi w iycie z dniem podpisania.
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