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Dyrektora Lubelskiej

w sprawie wyboru projektów współfinansowanych w ramach Dzia|nnia 1.1 Dotacje dta
nowopowstaĘch mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lube|skiego na lata 2o07.f013 - konkurs nr O8/RPOWL/1.|/fo|O

DziaĘąc na podstawie pe łnomocnictrr'a udzielonego uchł'ałą nr XXX|Y/61012011 Zarządll
WojelvódŹlva Lubelskiego z dnia'l maja 20l l r. lv zrviązku z treścią $ 3 ust. l lit. b) Porozumienn rv
sprawie s}'stemu rea|izacji Regionalnego Programu operac1'jncgo Wojervództwa Lubelskiego na lata
2007 20\3 zdnia ll lutego 2008 r' zpóź. zm. oraz rł'związku z art.27 .ust' I iart.f5 pkt' l oraz art.
26 ust. I pkt. 4 ustarvy z dnia 6 grudnia f006 r. o zzsadach pronadzenia polityki rozrvoju (tj. Dz.IJ. z
2009 r' Nr 84, poz-1 |f). zarządzam co następuje:

sr
Dyrektor Lubelskie.| Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie na podstawie listy
rankingowej projektów kwalifikujących się do dofinansowania, dokonuje wyboru
projektów współfinansowanych w ramach Dzia|ania |'! Dotacje dla nowopowstĄlch
mikroprzedsiębiorstw osi priorytetowej I Prxedsiębiorc4ość i Innowacje Regionalnego
Programu operacyjnego Województwa Lube|skiego na lata 2007 -2013 w zakreste
alokacji środków przeznaczonej w programie operacyjnym d|a Działanta l.1 w ramach
konkursu nr 08/RPOWL/1. I/20 I 0.
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D1'rektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości r,v Lublinie przvznaje dofinansowanie
projektom określonym w załączniku do niniejszej uchlvalv rt'wysokości określonej rve wnioskach
o dofinansowanie realizacji projektu z zastrzęź:eniem ust. f i 3.
Jeżeli suma kosdólv projektu ulcgnie zmniejszeniu r't'stosunku do sumy wańości kosztórv
określonych we wniosku aplikacyjnym, r,r'ysokość dofinansolvania ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu z zachoł'aniem udziatu procentowego dofinansowania lr u'ydatkach
kr.val ifikowanych.
Jeżeli suma kosztów projektu ulcgnie zu'iększeniu rt'stosunku do sumv rłartości kosztóll.
określon-vch we rr,niosku aplikacyjnym' rv'vsokośó dofinansowania nie ulega zmianie
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Wielkość środkólv z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (środkóu, curopejskich) oraz
dotacji celowej rv ramach, których D1rcktor LAWP dokonuje wyboru projektów do
rt.spólfinansolvania w Dzialaniu l.l rvynosi 24878 349.48 PLN (w tym środki EFRR W}rnoszą
fl 146 597 -05 PLN. a dotacia cclowa 3 731 752.43 PLN).
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ZarzĄdzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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