
Najważniejsze różnice dotyczące dofinansowania projektów pomiędzy naborem  

RPLD.01.02.01.-IP.02-10-037/18 a naborem RPLD.01.02.01-IP.02-10-045/18: 

Czego dotyczy  
zmiana 

Wyjaśnienie 

Rundy konkursu Konkurs nie jest podzielony na rundy. 

Rodzaje pomocy 
W ramach konkursu oprócz regionalnej pomocy inwestycyjnej może być udzielona 
również pomocy de minimis na wydatki związane z przygotowaniem projektu. 

Limit dotyczący 
maksymalnej kwoty 
wydatków 
kwalifikowalnych  
projektu 

Nie określono maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu. Zgodnie ze 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nie przewiduje się finansowania dużych 
projektów w rozumieniu art. 100 rozporządzenia ogólnego. 

Projekty generujące 
dochód 

Uwzględniono zmienione zapisy art. 61 rozporządzenia ogólnego. Zgodnie z 
powyższym artykułem, wobec projektów lub ich części, które objęte są pomocą 
publiczną, nie stosuje się przepisów dotyczących projektów generujących dochód. 
Oznacza to, że w przypadku projektów w całości objętych pomocą publiczną, 
poziom dofinansowania należy obliczyć w oparciu o zasady dot. danej formy 
pomocy publicznej. 

Miejsce realizacji 
projektu 

Określono dokumenty na podstawie których odbywa się weryfikacja posiadania 
przez wnioskodawcę siedziby lub prowadzenia działalności gospodarczej na 
terenie województwa łódzkiego. Weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów w 
dokumentach rejestrowych lub dokumentu potwierdzającego dokonanie, przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgłoszenia o wpis do dokumentów 
rejestrowych miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 
województwa łódzkiego. 

Rozpoczęcie realizacji 
projektu 

Doprecyzowano, iż w przypadku wsparcia udzielanego na podstawie 
rozporządzenia 651/2014 projekt nie może rozpocząć się przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie, bez względu na to czy projekt jest w całości czy w części 
objęty pomocą publiczną. W przeciwnym wypadku, projekt nie kwalifikuje się do 
objęcia wsparciem. 
Zakupu gruntu oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i 
przeprowadzenie studiów wykonalności nie uznaje się za rozpoczęcie prac w 
rozumieniu rozporządzenia 651/2014. W związku z powyższym, w przypadku 
projektów objętych pomocą publiczną na podstawie rozporządzenia 651/2014, w 
których: 
a) przewidziano również wydatki na przygotowanie projektu dofinansowane w 

ramach pomocy de minimis,  
b) przewidziano zakup gruntu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, 

wydatki te mogą być kwalifikowalne o ile nie zostały poniesione przed 1 stycznia 
2014 r. 

Niekwalifikowalność 
kosztów 

Wskazano wprost, iż w ramach konkursu nie przewiduje się kwalifikowalności 
wkładu niepieniężnego, w tym w formie wolontariatu. 

Nowy załączniki do 
wniosku o 
dofinansowanie 

Dodano nowy załącznik: Dokument potwierdzający dokonanie przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie zgłoszenia o wpis do dokumentów rejestrowych miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę/partnera na terenie 
województwa łódzkiego, w przypadku gdy powyższe miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej nie widnieje w dokumencie rejestrowym.  

Najważniejsze zmiany w zakresie kryteriów formalnych 



Niepodleganie 
wykluczeniu z 
ubiegania się o 
dofinansowanie  

 

W ramach niniejszego kryterium nie jest już  badany warunek, czy przedsiębiorstwo 
nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących 
pomocy publicznej. Badanie takie odbywać się będzie w ramach kryterium 
merytorycznego dostępu Wykonalność finansowa projektu. 

Projekt nie dotyczy 
działalności i sektorów 
wyłączonych ze 
wsparcia. 

Kryterium usunięte z kryteriów formalnych i przeniesione do kryteriów 
merytorycznych dostępu.  

Miejsce realizacji 
projektu 

Wnioskodawca musi posiadać siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności 
gospodarczej na terytorium województwa łódzkiego (weryfikacji dokonuje się na 
podstawie zapisów w dokumentach rejestrowych lub dokumentu potwierdzającego 
dokonanie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zgłoszenia o wpis  
do dokumentów rejestrowych miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na 
terenie województwa łódzkiego). 

Zasadność realizacji 
projektu – znacząca 
utrata miejsc pracy 
(dotyczy dużych 
przedsiębiorstw). 

Kryterium nowe. Kryterium zostanie uznane za spełnione, w przypadku gdy w 
związku z realizacją przez przedsiębiorcę innego niż MŚP dofinansowanego 
projektu nie nastąpi znacząca utrata miejsc pracy w istniejących lokalizacjach 
Wnioskodawcy na terytorium Unii Europejskiej, przy czym znacząca utrata miejsc 
pracy oznacza utratę co najmniej 100 miejsc pracy. Kryterium oceniane na 
podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 

Zgodność poziomu i 
wnioskowanej kwoty 
dofinansowania z 
regulaminem konkursu 

Dodano nową stawkę intensywności wsparcia. Dla wydatków na przygotowanie 
projektu intensywność udzielanej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% 
wydatków kwalifikowalnych na przygotowanie projektu. 
Usunięto zryczałtowaną procentową stawkę dochodu dla sektora B+R wynoszącej 
20% w przypadku projektów generujących dochód.  
Dodano nowy limit dotyczący wydatków na przygotowanie projektu – 3,5% 
wydatków kwalifikowalnych projektu, 

Najważniejsze zmiany w zakresie kryteriów merytorycznych dostępu 

Projekt nie dotyczy 
działalności i sektorów 
wyłączonych ze 
wsparcia. 

Kryterium przeniesione z kryteriów formalnych. 

Wystąpienie efektu 
dyfuzji działalności B+R 
(dotyczy dużych 
przedsiębiorstw) 

Doszczegółowiono, iż współpraca z MŚP, NGO lub ośrodkiem badawczym musi 
być udokumentowana przynajmniej porozumieniem / listem intencyjnym oraz 
dopuszczono możliwość poprawienia wniosku i załączników w tym zakresie. 

Zasadność realizacji 
projektu 
(dotyczy dużych 
przedsiębiorstw) 

Kryterium usunięte i zastąpione kryterium formalnym Zasadność realizacji projektu 
– znacząca utrata miejsc pracy (dotyczy dużych przedsiębiorstw) 

Zasadność oraz 
wykonalność 
zaproponowanych w 
projekcie rozwiązań 
technicznych  

Kryterium usunięte. 

Wykonalność 
organizacyjna 

Kryterium zostało zastąpione kryterium merytorycznym Wykonalność projektu i 
planu prac badawczo-rozwojowych 

Wykonalność finansowa 
projektu 

W ramach kryterium dodatkowo badane jest, czy wnioskodawca/partner na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu 
unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, w szczególności 
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. lub 
Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. (w zależności 
od rodzaju pomocy przewidzianej w projekcie). Wcześniej warunek ten był badany 



w ramach kryterium formalnego Niepodleganie wykluczeniu z ubiegania się o 
dofinansowanie. 

Najważniejsze zmiany w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych 

Potencjał innowacyjny 
przedsiębiorstwa 

W ramach kryterium zmniejszeniu uległa, z 5 do 3, liczba zdarzeń mogących 
wpłynąć na oceniany przez ekspertów wzrost potencjału innowacyjnego 
przedsiębiorstwa: 
- utworzenie lub rozbudowa działu B+R przedsiębiorstwa, w tym zatrudnienie 
wykwalifikowanej kadry niezbędnej do realizacji zakładanych prac badawczo-
rozwojowych w planie prac B+R, 
- wzrost poziomu nowości wyników prac B+R przynajmniej w skali regionu w 
porównaniu do aktualnego stanu wiedzy w zakresie objętym projektem, 
- uzyskanie praw własności przemysłowej do wyników prac B+R zrealizowanych 
zgodnie z planem prac badawczo-rozwojowych. 

 




