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Zadanie pn. GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii edycja VII, VIII finansowane ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie umowy 
nr 261/2017/Wn50/NE-ZS/D z dn. 13.10.2017 r.

ZATWIERDZAM:

Szymon Tumielewicz
Zastępca Dyrektora 
Departament Ochrony Powietrza 
i Polityki Miejskiej
/podpisany cyfrowo/

ZMIANA NAZWY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA NA MINISTERSTWO KLIMATU 
I ŚRODOWISKA

W związku z przekształceniami urzędu, każdorazowo, kiedy w Regulaminie VII i Regulaminie VIII edycji 
GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii mowa o:

 Ministerstwie Środowiska nazwę tą zastępuje się nazwą Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 Ministrze Środowiska nazwę tą zastępuje się nazwą Minister Klimatu i Środowiska,
 dopisku „DZM Greenevo” otrzymuje on brzmienie „DPM Grennevo”,
 adresie poczty elektronicznej dzm@mos.gov.pl zastępuje się go adresem dpm@klimat.gov.pl
 adresie poczty elektronicznej greenevo@mos.gov.pl zastępuje się go adresem 

greenevo@klimat.gov.pl,
 adresie strony internetowej www.gov.pl/web/srodowisko zastępuje się go adresem 

www.gov.pl/web/klimat.

ZMIANA TERMINU UDZIELANIA WSPARCIA LAUREATOM VII I VIII EDYCJI GREENEVO

W związku z przedłużeniem terminu udzielania wsparcia Laureatom GreenEvo:
 § 1 ust. 4 pkt 2 Regulaminu VII edycji GreenEvo otrzymuje następujące brzmienie:

2) umożliwieniu Laureatom zaprezentowania wybranych w Programie technologii 
środowiskowych podczas krajowych i zagranicznych misji gospodarczych w latach 2019 –
2021 r. 

 § 1 ust. 5 pkt 2 Regulaminu VIII edycji GreenEvo otrzymuje następujące brzmienie:
2) umożliwieniu Laureatom zaprezentowania wybranych w Programie technologii 
środowiskowych podczas krajowych i zagranicznych misji gospodarczych w latach 2020 – 
2021 r. 
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ZMIANA DOKUMENTOWANIA PRZEZ LAUREATÓW O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

W Załączniku nr 2 do Regulaminu VII edycji GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii ust. 2 pkt 2 
otrzymuje następujące brzmienie:

„2) informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis – na formularzu, którego wzór 
określony został w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis (Dz. U. poz. 311, z późn. zm.), przy czym do każdego formularza zostanie załączone 
oświadczenie o otrzymanej pomocy w przeciągu ostatnich 3 lat lub skany zaświadczeń pomocy 
z tego okresu;”.

W Załączniku nr 3 do Regulaminu VIII edycji GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii ust. 2 pkt 2 
otrzymuje następujące brzmienie:

„2) informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis – na formularzu, którego wzór 
określony został w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis (Dz. U. poz. 311, z późn. zm.), przy czym do każdego formularza zostanie załączone 
oświadczenie o otrzymanej pomocy w przeciągu ostatnich 3 lat lub skany zaświadczeń pomocy 
z tego okresu;”.
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