
Najważniejsze różnice dotyczące dofinansowania projektów pomiędzy naborem  

RPLD.02.01.01.-IP.02-10-048/19 a naborem RPLD.02.01.01-IP.02-10-036/18: 

Czego dotyczy  
zmiana 

Wyjaśnienie 

Sposób składania 
wniosków o 
dofinansowanie 

Zmianie uległ sposób składania projektów. Wnioski o dofinansowanie należy 

składać wyłącznie w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym, np. na płycie 

CD-R/DVD. Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym 

musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy 

dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane 

przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania 

Powierzchnia 
uzbrajanego terenu 
inwestycyjnego 

W konkursie obniżono minimalną powierzchnię przygotowywanego terenu 

inwestycyjnego z 3 do 1 ha. 

Efektywność projektu – 
pozyskiwanie inwestora 

Obniżono z 2 do 1 wymóg ulokowania inwestycji MŚP na uzbrojonym terenie. 

Niższe dofinansowanie 
dla projektów 
rewitalizacyjnych 

W przypadku projektów rewitalizacyjnych odstąpiono od podwyższonego 
maksymalnego poziomu dofinansowania w wysokości 86 % wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie 
z budżetu państwa lub innych źródeł). Maksymalny poziom dofinansowania dla 
wszystkich typów projektów wynosi do 85% (środki UE). 

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. 

Nowe oświadczenie do 
wniosku o 
dofinansowanie 

Dodano nowe oświadczenie we wniosku o dofinansowanie, że projekt lub jego 
część nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte 
lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania w następstwie 
przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem – zgodnie z 
art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. 

Najważniejsze zmiany w zakresie kryteriów formalnych 

Nowe kryterium - 
Projekt lub jego część 
nie obejmuje 
przedsięwzięć 
będących częścią 
operacji, które zostały 
objęte lub powinny 
były zostać objęte 
procedurą 
odzyskiwania w 

W ramach dodanego kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt lub jego część 
nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub 
powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania w następstwie przeniesienia 
działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem – zgodnie z art. 71 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. 
Weryfikacja dokonywana będzie na podstawie oświadczenia składanego przez 
wnioskodawcę. 



następstwie 
przeniesienia 
działalności 
produkcyjnej poza 
obszar objęty 
programem 

 

KRYTERIA FORMALNE 
SPECYFICZNE 

Wszystkie 4 kryteria formalne specyficzne zostały przeniesione do kryteriów 
merytorycznych dostępu. 

Najważniejsze zmiany w zakresie kryteriów merytorycznych dostępu 

Wpisywanie się projektu 
we właściwy typ projektu 

Usunięto możliwość poprawienia kryterium. Niespełnienie kryterium skutkować 
będzie odrzuceniem wniosku 

Wykonalność finansowa 
projektu 

Zmodyfikowano część opisu kryterium w pierwszym tirecie.  
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 
- finansowa możliwość i zasadność realizacji projektu przy założonym 
współfinansowaniu ze środków UE, potencjał finansowy wnioskodawcy/partnera do 
zapewnienia przez beneficjenta trwałości projektu (minimum 5 lat od daty płatności 
końcowej na rzecz beneficjenta), zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz wpływ 
projektu na utrzymanie płynności finansowej podmiotów zaangażowanych w jego 
realizację, 
Weryfikacji podlegać będą również przyjęte założenia (czy podane źródła szacunku 
nakładów i przychodów są poprawne, czy założenia i uwarunkowania ekonomiczne 
są racjonalne i umożliwiają osiągnięcie jak najwyższego stopnia wykorzystania 
inwestycji przez odbiorców), 

Zasadność oraz 
wykonalność 
zaproponowanych w 
projekcie rozwiązań 
technicznych 

W opisie kryterium dodano trzeci tiret dotyczący starzenia się urządzeń. 
- czy proponowane rozwiązania biorą pod uwagę szybkie starzenie się 
ekonomiczne urządzeń i oprogramowania i zapewniają funkcjonowanie majątku 
przynajmniej w okresach referencyjnych. 

Kwalifikowalność 
kosztów w projekcie 

W opisie kryterium dodano drugi tiret dotyczący uzasadnienia wydatków: 
- czy wszystkie planowane wydatki kwalifikowalne w ramach projektu są 
uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości. 
Badaniu podlega niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego 
celów. 
Ponadto doprecyzowano warunki poprawy kryterium: 
 Możliwość poprawienia wniosku i załączników. Jeśli niezgodne z zasadami 
kwalifikowalności, niecelowe lub zawyżone wydatki przekroczą 20% łącznych 
kosztów kwalifikowalnych, kryterium uznaje się za niespełnione. 
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków wskazanych 
przez wnioskodawcę jako wydatki kwalifikowalne na zasadach określonych w 
regulaminie konkursu. 

Wykonalność 
organizacyjna 

Zmodyfikowano część opisu kryterium w drugim tirecie. 
- czy przyjęta forma organizacyjna jest wystarczająca do prawidłowej realizacji 
projektu oraz do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektu po 
zakończeniu jego realizacji – sprawdzeniu podlegała będzie możliwość 
zapewnienia przez beneficjenta trwałości projektu (minimum 5 lat od daty płatności 
końcowej na rzecz beneficjenta), zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.? 

Najważniejsze zmiany w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych 



Stopień przygotowania 
projektu do realizacji 

Dokonano modyfikacji sposobu przyznawania punktacji w ramach kryterium. W 
ramach kryterium zwiększono maksymalną do uzyskania liczbę punktów z 4 do 5, 
ale jednocześnie zmniejszono z 3 do 1 wagę kryterium. Maksymalna do uzyskania 
liczba punktów (po pomnożeniu przez wagę) zmalała z 12 do 5.  

Wpływ projektu na 
rozwój 
przedsiębiorczości w 
regionie 

Dokonano modyfikacji sposobu przyznawania punktacji w ramach kryterium. W 
ramach kryterium zmniejszono maksymalną do uzyskania liczbę punktów z 6 do 3 
oraz wagę kryterium z 3 do 2. Maksymalna do uzyskania liczba punktów (po 
pomnożeniu przez wagę) zmalała z 18 do 6. 

Planowana powierzchnia 
uzbrojonych terenów 
inwestycyjnych 

Dokonano modyfikacji sposobu przyznawania punktacji w ramach kryterium. W 
ramach kryterium zmniejszono maksymalną do uzyskania liczbę punktów z 5 do 3 
przy zachowaniu tej samej wagi kryterium 2. Maksymalna do uzyskania liczba 
punktów (po pomnożeniu przez wagę) zmalała z 10 do 6. 

Wpisywanie się w 
obszary gospodarcze w 
ramach nisz 
specjalizacyjnych 

Dokonano modyfikacji sposobu przyznawania punktacji w ramach kryterium. W 
ramach kryterium zmniejszono maksymalną do uzyskania liczbę punktów z 3 do 2 
oraz wagę kryterium z 3 do 1. Maksymalna do uzyskania liczba punktów (po 
pomnożeniu przez wagę) zmalała z 9 do 2. Przeredagowano jednocześnie opis 
kryterium. 

Realizacja projektu w 
strefie bezpośredniego 
oddziaływania sieci TEN-
T 

Kryterium zastąpiło wcześniejsze kryterium pn Realizacja projektu na terenie OSI. 
Opis kryterium sprecyzował, iż ocena dokonywana jest pod kątem lokalizacji 
projektu w rejonie będącym w strefie bezpośredniego oddziaływania sieci TEN-T, 
wskazanym w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, na terenie 
Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) wynikających z polityki rozwoju 
województwa łódzkiego. Jednocześnie obniżono maksymalną do uzyskania liczbę 
punktów z 3 do 2 przy zachowaniu tej samej wagi kryterium 1. 

Projekt jest 
zlokalizowany na 
obszarze rewitalizacji 

Obniżona została waga kryterium z 3 do 2. 

Lokalizacja projektu na 
terenie o wysokiej stopie 
bezrobocia 

Obniżona została waga kryterium z 3 do 2. 

Preferowane lokalizacje Obniżona została waga kryterium z 3 do 2. 

Maksymalna do 
uzyskania liczba 
punktów  

Obniżono maksymalną do uzyskania liczbę punktów ze wszystkich kryteriów 
merytorycznych punktowych z 67 do 31. 

Minimum punktowe dla 
pozytywnego wyniku 
oceny merytorycznej 

Minimum punktowe dla pozytywnego wyniku oceny merytorycznej obniżono z 60 
do 50%. 

 


