
Najważniejsze różnice dotyczące finansowania projektów pomiędzy naborem  

RPLD.02.01.02.-IP.02-10-026/17 a naborem RPLD.02.01.02-IP.02-10-044/18: 

Czego dotyczy zmiana Wyjaśnienie 

Wykonawca usług 

Wykonawca usług musi spełniać definicję Instytucji Otoczenia Biznesu, 
wskazaną w dokumentacji konkursowej, przez okres min. 6 miesięcy 
bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku  
o dofinansowanie. 
W świadczenie usługi musi być zaangażowany minimum jeden pracownik 
wykonawcy, którego wiedza i doświadczenie są adekwatne do zakresu 
usługi.  
W świadczeniu usługi mogą uczestniczyć podwykonawcy. Wówczas 
w ocenie potencjału wykonawcy do świadczenia usługi będzie brany pod 
uwagę także potencjał podwykonawców. 

Typ projektu 

Projekt może obejmować wyłącznie usługi wskazane w wykazie usług, 
stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. 
Jeden projekt może obejmować maksymalnie 3 usługi wskazane  
w wykazie usług.  
Jedna usługa może być realizowana przez maksymalnie 3 wykonawców. 
Elementem projektu – oprócz prorozwojowych usług doradczych 
o specjalistycznym charakterze – może być także wdrożenie 
w przedsiębiorstwie rezultatu prorozwojowej usługi doradczej, jeśli 
możliwość taka została przewidziana w wykazie usług, stanowiącym 
załącznik do regulaminu konkursu. 
Usługa stanowi obligatoryjny element projektu, zaś wdrożenie rezultatu 
usługi jest fakultatywnym elementem projektu. 

Sprawozdanie  
z realizacji usługi 

Po zakończeniu realizacji danej usługi wnioskodawca będzie 
zobowiązany przedstawić wraz z wnioskiem o płatność sprawozdanie 
z realizacji usługi (wraz z dokumentacją otrzymaną od wykonawcy). 
Dofinansowanie na wdrożenie w przedsiębiorstwie rezultatu 
prorozwojowej usługi doradczej jest przekazywane po nabyciu tej usługi 
i po rozliczeniu wydatków z nią związanych (tzn. po złożeniu ostatniego 
wniosku o płatność dotyczącego nabycia usługi doradczej 
i zaakceptowaniu go przez IP). 

Limity dotyczące 
wartości kosztów 

Limit wartości kosztów kwalifikowalnych dla jednej usługi to 250 000 zł. 
Limit wartości kosztów kwalifikowalnych związanych z wdrożeniem 
rezultatu danej usługi wynosi 200% całkowitej wartości kosztów 
kwalifikowalnych usługi.  

Rodzaje pomocy 

W ramach konkursu oprócz pomocy de minimis oraz pomocy na usługi 
doradcze na rzecz MŚP może być udzielana regionalna pomoc 
inwestycyjna. 
Pomoc de minimis może zostać udzielona Wnioskodawcy na pokrycie 
każdego rodzaju kosztów w projekcie (związanych z usługą lub 
wdrożeniem rezultatów usługi). 
Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP może zostać udzielona 
Wnioskodawcy na pokrycie kosztów usług doradczych świadczonych 
przez doradców zewnętrznych (związanych z usługą lub wdrożeniem 
rezultatów usługi). 
Regionalna pomoc inwestycyjna może zostać udzielona Wnioskodawcy 
na pokrycie kosztów związanych wyłącznie z wdrożeniem rezultatu 
prorozwojowej usługi doradczej, w szczególności na:  

 zakup środków trwałych, 



 zakup wartości niematerialnych i prawnych. 
Możliwe jest łączenie różnych rodzajów pomocy publicznej i pomocy 
de minimis w ramach jednego projektu. 
Nie jest możliwe łączenie różnych rodzajów pomocy publicznej i pomocy 
de minimis w ramach jednego kosztu.  

Miejsce realizacji 
projektu 

Wnioskodawca wskazuje miejsce realizacji projektu odrębnie 
dla prorozwojowej usługi doradczej oraz wdrożenia rezultatu tej usługi.  
Projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych 
województwa łódzkiego. Za miejsce realizacji projektu w zakresie usługi 
uznaje się siedzibę beneficjenta bądź miejsce prowadzenia przez niego 
działalności gospodarczej. W przypadku zlecenia przez wnioskodawcę 
realizacji usługi wykonawcy posiadającemu siedzibę poza 
województwem łódzkim, ww. warunek uznaje się za spełniony. 
Deklarowane przez wnioskodawcę miejsce realizacji wdrożenia również 
musi znajdować się w granicach administracyjnych województwa 
łódzkiego. 

Okres realizacji projektu 
Nie narzucono maksymalnej liczby miesięcy/lat, w ciągu których projekt 
musi być zrealizowany.  

Zgodność projektu 
z zasadą równości szans 
i niedyskryminacji 

Wymaga się wykazania pozytywnego wpływu realizacji projektu 
na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

Projekty partnerskie 
W ramach konkursu nie dopuszcza się realizacji projektów partnerskich 
w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej. 

Wykonalność finansowa 
projektu 

Ocenie podlega potencjał finansowy wnioskodawcy do realizacji 
projektu, w tym m.in. kondycja finansowa wnioskodawcy oraz 
dokumenty i informacje na temat źródeł finansowania wkładu własnego 
z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wkładu na pokrycie wydatków 
niekwalifikowalnych. 

Forma składania 
wniosku 

Wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku oraz komplet 
załączników) – z wyłączeniem Oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego 
złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej – składany 
jest wyłącznie w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym, np. 
na płycie CD-R/DVD. 

Forma komunikacji 
z wnioskodawcą 

Z wyłączeniem pism informujących o wyniku oceny na danym etapie lub 
wyborze projektu do dofinansowania, korespondencja dostarczana jest 
wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy 
wskazany we wniosku o dofinansowanie w polu „Osoba upoważniona 
do kontaktu w sprawach projektu”. 

Trzy etapy oceny 
Ocena wniosku o dofinansowanie projektu została podzielona na etap 
oceny formalnej I stopnia, oceny merytorycznej oraz oceny formalnej II 
stopnia. 

Poprawa wniosku w 
zakresie kryteriów OF 
i OM 

Na etapie weryfikacji warunków formalnych, a także w trakcie oceny 
wybranych kryteriów formalnych i merytorycznych, możliwa jest 
poprawa wniosku o dofinansowanie, w zakresie określonym  
w regulaminie konkursu. 

Zaliczki Maksymalna wartość zaliczki wynosi do 65% kwoty dofinansowania. 

 




