
Najważniejsze różnice dotyczące finansowania projektów pomiędzy naborem  

RPLD.02.01.02.-IP.02-10-035/18 a naborem RPLD.02.01.02-IP.02-10-049/19: 

Czego dotyczy 
zmiana 

Wyjaśnienie 

Definicja Instytucji 
Otoczenia Biznesu 

Do Instytucji Otoczenia Biznesu zaliczamy również specjalne strefy 
ekonomiczne.  

Udzielanie pomocy 
publicznej lub 
pomocy de minimis 
przez 
Wnioskodawcę 

W ramach pilotażu Wnioskodawca może świadczyć usługi na rzecz 
uczestników pilotażu na warunkach rynkowych (po cenie rynkowej) lub na 
warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oznacza to, że Wnioskodawca 
może udzielać uczestnikom pilotażu pomocy publicznej (pomocy na usługi 
doradcze na rzecz MŚP) lub pomocy de minimis w formie usługi.  

Wpisywanie się 
usług w obszary 
tematyczne  

Dodano nowy obszar tematyczny, w który mogą wpisywać się usługi objęte 
projektem: Doradztwo w zakresie usprawniania procesów produkcyjnych 
i świadczenia usług. 

Cross-financing  
Umożliwiono ponoszenie wydatków związanych z organizacją 
i przeprowadzeniem szkolenia w ramach cross-financingu. Limit na wydatki 
objęte cross-financingiem wynosi do 10% kwoty dofinansowania projektu.  

Kryteria oceny 
projektów 

Dopisano nowe kryterium formalne 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. 

Kryterium Projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia  
przeniesiono na etap oceny merytorycznej. 

W kryterium merytorycznym Uzasadnienie, racjonalność i adekwatność 
planowanych wydatków kwalifikowalnych związanych z infrastrukturą (jeśli 
dotyczy) dodano zapisy odnoszące się do warunków związanych z realizacją 
inwestycji początkowej. 

Doprecyzowano zakres dokonania poprawy w kryterium merytorycznym 
Kwalifikowalność kosztów w projekcie oraz ich zasadność i adekwatność. 
Kryterium uznaje się za niespełnione, jeśli: 

• niezgodne z zasadami kwalifikowalności, niecelowe lub zawyżone 
wydatki przekroczą 20% łącznych kosztów kwalifikowalnych,  

• korekta spowoduje, że wysokość wydatków kwalifikowalnych 
w projekcie nie spełnia warunków określonych w art. 14 pkt. 7 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

W kryterium merytorycznym Wykonalność organizacyjna umożliwiono 
poprawę  w zakresie informacji na temat: 

• doświadczenia i kompetencji kluczowych ekspertów 
zaangażowanych w realizację usług; 

• doświadczenia kadry zarządzającej w realizacji projektów o takim 
samym lub podobnym charakterze, 

• posiadanych lub planowanych do pozyskania zasobów 
infrastrukturalnych (lokalowe, rzeczowe, specjalistyczna aparatura) 
oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

W kryterium merytorycznym Wykonalność finansowa projektu:  

• wskazano przykładowe dokumenty potwierdzające zabezpieczenie 
środków na realizację projektu, 

• dodano ocenę trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów 
dotyczących pomocy publicznej (pierwotnie ocenianą na etapie OF). 



W kryterium Miejsce realizacji projektu doprecyzowano, że warunek 
posiadania siedziby lub prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 
województwa łódzkiego weryfikuje się na podstawie zapisów 
w dokumentach rejestrowych lub dokumentu potwierdzającego dokonanie, 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgłoszenia o wpis takiego 
miejsca do dokumentów rejestrowych. 

Obowiązki 
w zakresie 
sprawozdawczości  

Wskazano, że Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia wraz  
z wnioskiem o płatność końcową informacji dotyczących zakresu usług, jakie 
były świadczone w trakcie pilotażu, wraz z danymi uczestników pilotażu. 
Jednocześnie w dyspozycji beneficjenta powinny znajdować się dokumenty 
potwierdzające, że na rzecz wykazanych uczestników pilotażu faktycznie 
świadczone były usługi. Ponadto, beneficjent wraz z wnioskiem o płatność 
końcową zobowiązany jest dostarczyć raport z ewaluacji. 

Formularz wniosku Połączono dwie części wniosku o dofinansowanie w jeden formularz. 

Nabór wniosków Nabór wniosków odbywa się w podziale na rundy. 
 


