
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

KONKURS RPLD.02.01.02-IP.02-10-049/19 

PYTANIE 1: Kto i w jak sposób wybiera podmiot do Ewaluacji?  

ODPOWIEDŹ 1:  Podmiot dokonujący ewaluacji wybierany jest przez beneficjenta w trybie zgodnym  

z oszacowaną wartością zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Beneficjent wraz z wnioskiem o płatność końcową zobowiązany 

jest dostarczyć raport z przeprowadzonej przez niezależny podmiot obiektywnej oceny działań 

realizowanych w ramach projektu wraz z analizą ich skuteczności, efektywności i wpływu na osiągnięcie 

zakładanych celów projektu (raport z ewaluacji).   

PYTANIE 2: Kiedy i na jakich zasadach wybierani są uczestnicy fazy pilotażu? 

ODPOWIEDŹ 2: Wnioskodawca powinien opisać we wniosku ramowe zasady rekrutacji uczestników 

pilotażu. Minimalne wymogi dotyczące rekrutacji uczestników pilotażu zostały określne w Ramowych 

zasadach realizacji projektu będących załącznikiem nr 8 do Regulaminu Konkursu RPLD.02.01.02-IP.02-

10-049/19. Wyłonienia uczestników pilotażu dokonuje Beneficjent na etapie realizacji projektu. 

PYTANIE 3: Co oznacza utrzymywanie rezultatów projektu przez okres trwałości, w przypadku 

wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawanasowanych usług 

(nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu ? 

ODPOWIEDŹ 3: Wnioskodawca w okresie trwałości zobowiązuje się do osiągnięcia wartości docelowej 

wskaźnika rezultatu bezpośredniego wskazanego we wniosku o dofinansowanie, co do zasady, 

najpóźniej w okresie 12 miesięcy od momentu zakończenia realizacji projektu. Wartość wskaźnika po 

jego osiągnięciu należy utrzymać w całym okresie trwałości projektu, tzn. jego wartość docelowa musi 

zostać potwierdzona w każdym roku okresu trwałości. 

PYTANIE 4: Czy osoby współpracujące muszą zostać wybrane i wskazane już na moment składania 

wniosku czy też później? 

ODPOWIEDŹ 4: Kluczowa kadra realizująca projekt musi być wybrana przed złożeniem wniosku, 

ponieważ jest opisywana we wniosku, a jej kompetencje podlegają ocenie. Pozostałe osoby (np. 

personel pomocniczy) nie muszą być wybrane przed złożeniem wniosku. 

PYTANIE 5: Czy grantobiorcę dotyczy okres trwałości? Co w przypadku start-up’ów, które przestaną 

działać na rynku, kto ponosi za to odpowiedzialność? 

ODPOWIEDŹ 5: Grantobiorca nie podlega okresowi trwałości. Natomiast jeśli uczestnik pilotażu będący 

MŚP otrzyma pomoc w formie pieniężnej (pomoc de minimis), ma obowiązek prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium województwa łódzkiego w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 

12 miesięcy począwszy od dnia udzielenia pomocy.  

Wnioskodawca może uzależnić udzielenie grantu od dokonania przez uczestnika zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (np. weksla).  Szczegółowe ustalenia w tym zakresie należą do 

Wnioskodawcy.  

Minimalny zakres umowy przyznającej grant określony został w załączniku 3 do wzoru umowy  
o dofinansowanie projektu. Ponadto zgodnie z  § 23 umowy o dofinansowanie, to wnioskodawca po 
podpisania umowy o dofinansowanie zobowiązany jest do dostarczenia do IP RPO WŁ procedur 
realizacji projektu, w tym wzoru umowy o powierzenie grantu, przez które należy rozumieć min. 



a) sposobu wyboru Grantobiorców wraz z odpowiednimi kryteriami wyboru,  
b) trybu aplikowania o granty,  
c) trybu wypłacania grantów, w tym informacje nt. wymaganej dokumentacji od Grantobiorców oraz 
sposobu jej weryfikacji,  
d) dokonywania zakupów przez Grantobiorców, 
e) zabezpieczenia Umów o powierzenie grantu,  
f) odzyskiwania grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, 
g) monitorowania i kontroli Umów o powierzenie grantu. 
Reasumując to wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za dobór star-up’ów i rozliczenie grantów. 

 

PYTANIE 6: Czy istnieje maksymalna kwota grantu przyznawana jednemu przedsiębiorcy? 

ODPOWIEDŹ 6: W regulaminie konkursu nie zawarto ograniczeń odnośnie maksymalnej kwoty grantu. 

Wnioskodawca chcąc ustalić maksymalną kwotę grantu dostępną dla uczestnika pilotażu w ramach 

programów inkubacji i akceleracji musi zwrócić uwagę na kilka aspektów: 

- na minimalną wartość wydatków kwalifikowalnych projektu, która wynosi 200 000zł; 

- na limit kosztów pilotażu usługi, który stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych projektu; 

-    na limit pomocy de minimis wynoszący 200 000 euro (100 000 euro z sektora transportu drogowego) 

dla przedsiębiorcy, będącego grantobiorcą, w okresie trzech lat podatkowych. 

- maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 95%. 

 

PYTANIE 7: Co w przypadku osób, które nie są zatrudnione w IOB, ale świadczą pracę nieodpłatnie? 

Ich wsparcie i zaangażowanie w projekt jest konieczne, w związku z tym jak opisać taką sytuacje we 

wniosku? 

ODPOWIEDŹ 7: Jeżeli wskazane osoby, które świadczą pracę nieodpłatnie są niezbędne do 

prawidłowego zrealizowania projektu, należy przedstawić ich zakres działania m.in. we wniosku o 

dofinansowanie w SEKCJI D. OPIS PROJEKTU. Jednocześnie te osoby współpracujące na zasadzie 

wolontariatu nie zostają ujęte w budżecie projektu. 

PYTANIE 8: Co ma przedstawiać załącznik obligatoryjny do wniosku o dofinansowanie Plan pracy? 

ODPOWIEDŹ 8: Plan pracy, który musi zostać przedstawiony przez Wnioskodawcę powinien posiadać 

orientacyjną listę planowanych wdrażanych bądź świadczonych usług, dostępnych zasobów, 

niezbędnych szkoleń, wymaganego budżetu oraz źródeł finansowania – w szczególności powinno się 

wskazać projekty, na które zostanie pozyskane w ramach dotacji. Plan pracy oceniany będzie m.in. na 

podstawie Kryterium merytorycznego nr 4 Wnioskodawca posiada minimum roczny plan pracy, w tym 

dla przedsięwzięcia objętego projektem. 

PYTANIE 9: Czy prace przygotowawcze będą traktowane jako rozpoczęcie realizacji projektu? 

ODPOWIEDŹ 9: Zakupu gruntu oraz prac przygotowawczych 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 przewidziano również wydatki 

na przygotowanie projektu dofinansowane w ramach pomocy de minimis, wydatki te mogą być 

kwalifikowalne, o ile nie zostały poniesione przed 1 stycznia 2014 r. 


