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Najważniejsze różnice pomiędzy naborem  RPLD.02.03.01-IP.02-10-040/18  

a naborem RPLD.02.03.01-IP.02-10-055/19: 

Czego dotyczy  
zmiana  

Wyjaśnienie  

Miejsce realizacji 
projektu 

Rozszerzono zapisy kryterium: 

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie 
województwa łódzkiego. Weryfikacji podlega miejsce realizacji 
projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie. Ponadto 
wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub prowadzić działalność 
gospodarczą 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).  
W przypadku dokonania, przed złożeniem wniosku  
o dofinansowanie, zgłoszenia o wpis do dokumentów rejestrowych 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 
województwa łódzkiego, przedmiotowy wpis musi znaleźć się  
w dokumentach rejestrowych przed podpisaniem umowy  
o dofinansowanie przez wnioskodawcę. 

Rozpoczęcie 
realizacji projektu 

Zmianie uległy zapisy § 10 Regulaminu konkursu dotyczące 
okresu kwalifikowalności wydatków: 

Rozpoczęcie prac (rozpoczęcie realizacji projektu) nie może 
nastąpić przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.  
W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu 
przed dniem złożeniem wniosku o dofinansowanie, projekt nie 
kwalifikuje się do objęcia wsparciem z zastrzeżeniem ostatniego 
akapitu. Jeśli wnioskodawca w ramach projektu planuje wdrożenie 
wyników prac B+R zakupionych od innych podmiotów, zakup ten 
nie może zostać dokonany przed złożeniem wniosku  
o dofinansowanie. 
 
Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu rozpoczyna 
się z dniem rozpoczęcia realizacji projektu, a kończy wraz z jego 
zakończeniem, tj. datami wskazanymi we wniosku  
o dofinansowanie, z zastrzeżeniem ostatniego akapitu.  
 
Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się rozpoczęcie robót 
budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie 
wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne 
zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się 
nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw.  
 
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 
przewidziano wydatki na przygotowanie projektu dofinansowane  
w ramach pomocy de minimis, wydatki te mogą być kwalifikowalne 
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o ile nie zostały poniesione przed 1 stycznia 2014 r. 

Zasady finansowania 
projektów 

W konkursie dopuszczono możliwość udzielania pomocy de 
minimis w ramach dofinansowania wydatków na przygotowanie 
projektu.  
 

W ramach konkursu Beneficjentom może być udzielana pomoc 
publiczna lub pomoc de minimis, na podstawie: 

a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie 
wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych 
i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1377); 

b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  
19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis  
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (Dz. U. z2015 r., poz. 488). 

W ramach pomocy de minimis możliwe jest dofinansowanie 
wyłącznie wydatków na przygotowanie projektu. 

Wniosek o 
dofinansowanie 

Wniosek o dofinansowanie składa się tylko z jednej części  
(jeden formularz wniosku o dofinansowanie). 

I. Najważniejsze zmiany w zakresie kryteriów formalnych  

Zgodność poziomu  
i wnioskowanej kwoty 
dofinansowania  
z regulaminem 
konkursu 

W ramach kryterium dodano m.in. następujący zapis: 
 dla wydatków na przygotowanie projektu intensywność 

udzielanej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% 
wydatków kwalifikowalnych na przygotowanie projektu. 

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 

Dodano nowe kryterium: 
 
W ramach 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. 

II. Najważniejsze zmiany w zakresie kryteriów merytorycznych dostępu  

Wpisywanie się 
projektu we właściwy 
typ projektu 

W ramach kryterium zapis „Kryterium zostanie uznane za 
spełnione, jeżeli wdrażane w ramach projektu innowacyjne 
rozwiązanie jest stosowane w województwie łódzkim nie dłużej 
niż 3 lata” doprecyzowano i zastąpiono następującym: 
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„Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli wdrażane  
w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie nie jest stosowane  
w województwie łódzkim lub jest stosowane nie dłużej niż  
3 lata(warunek musi być spełniony zarówno dla typu projektu 
dotyczącego wdrożenia wyników prac B+R, jak i projektów 
dotyczących wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów 
wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym 
ekoinnowacji)”. 

Ponadto, w kryterium zmieniono definicję jednostki naukowej 
m.in. przez którą może być sporządzona opinia o innowacyjności 
projektu. 

Projekt nie dotyczy 
działalności  
i sektorów 
wyłączonych  
ze wsparcia 

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

Wykonalność 
finansowa projektu 

Zmieniono znacząco zapisy kryterium: 

 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: 
a) potencjał finansowy wnioskodawcy/partnera do realizacji 
projektu oraz do zapewnienia przez beneficjenta trwałości 
projektu (minimum 3 lata w przypadku MŚP) 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. 
Weryfikacji podlegać będą również przyjęte założenia do 
prognozy finansowej (czy założenia do prognozy finansowej są 
wiarygodne, realne i mają uzasadnienie w opisie założeń 
projektu). 
Ocena dokonywana jest na podstawie przedstawionych przez 
wnioskodawcę/partnera dokumentów i informacji na temat źródeł 
finansowania projektu, historycznych danych finansowych oraz 
prognozy finansowej na okres realizacji projektu i okres trwałości 
projektu.  
Źródła finansowania projektu muszą być wiarygodne i muszą 
zapewniać finansowanie wkładu własnego z tytułu wydatków 
kwalifikowalnych (tj. różnicy pomiędzy całkowitą wartością 
wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania  
w projekcie) oraz wkładu własnego na pokrycie wydatków 
niekwalifikowalnych). 
W ocenie potencjału finansowego wnioskodawcy/partnera do 
realizacji projektu brana jest pod uwagę kondycja finansowa 
wnioskodawcy/partnera, a zatem przedstawienie dokumentów 
potwierdzających finansowanie projektu nie stanowi wyłącznej 
przesłanki do pozytywnej oceny wykonalności finansowej projektu 
w powyższym zakresie. 

Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków: 

 dla kredytu/pożyczki bankowej – kopia promesy 
kredytowej/pożyczki bankowej. Z treści dokumentu musi 
wynikać, że został wystawiony na podstawie pozytywnej oceny 
zdolności kredytowej wnioskodawcy (np. dokument nie może 
mieć formy promesy warunkowej). Promesa kredytowa winna 
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zawierać okres/datę ważności promesy, dane identyfikujące 
wystawcę promesy. Promesa musi być ważna przez okres nie 
krótszy niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku  
o dofinansowanie. 

 dla leasingu – promesa leasingowa. Promesa powinna 
zawierać okres/datę ważności promesy oraz dane 
identyfikujące wystawcę promesy. Promesa musi być ważna 
przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 

 dla pożyczki od udziałowca/wspólnika/członka organu/innego 
podmiotu gospodarczego/osoby fizycznej nieprowadzącej 
działalności gospodarczej -umowa pożyczki z podpisem 
potwierdzonym notarialnie, chyba że przepis szczególny 
zastrzega inną formę właściwą dla danej czynności prawnej. 
Możliwość udzielenia pożyczki musi być uwiarygodniona 
dokumentami finansowymi pożyczkodawcy: 
- sprawozdaniami finansowymi/wyciągami z podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów - zamknięcie roku, ustalenie dochodu 
do opodatkowania lub  
- w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej – rocznymi zeznaniami podatkowymi PIT  
z potwierdzeniem złożenia we właściwym urzędzie skarbowym 
lub wyciągiem z konta bankowego. 

 dla podwyższenia kapitału zakładowego – odpis z KRS  
z zarejestrowanym podwyższeniem kapitału zakładowego;  
(w przypadku braku wpisu w KRS - wniosek do KRS o wpisanie 
do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego wraz  
z załącznikami – w takim przypadku przedmiotowy wpis musi 
znaleźć się w dokumentach rejestrowych przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie przez wnioskodawcę); w przypadku 
planowanego podwyższenia kapitału zakładowego – dokumenty 
potwierdzające posiadanie środków niezbędnych do wniesienia 
wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego w całości;  

 dla środków z funduszu inwestycyjnego – umowa, na mocy 
której zostaną zaangażowane środki w realizację projektu.  

Ponadto do wniosku o dofinansowanie można załączyć inne 
dokumenty potwierdzające zapewnienie posiadania środków 
finansowych. 

b) czy wnioskodawca/partner na dzień składania 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. 

III. Najważniejsze zmiany w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych 

Wpisywanie się w 
obszary gospodarcze 
w ramach nisz 
specjalizacyjnych 

 
Wdrożenie wyników 
prac badawczo-
rozwojowych 

Zmniejszeniu uległa maksymalna liczba punktów możliwa do 
uzyskania w ramach każdego z kryteriów. 
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Poziom 
innowacyjności 
projektu 

Kryterium „Poziom innowacyjności projektu” zastąpiono dwoma 
oddzielnymi kryteriami, tj. „Poziom innowacyjności projektu” oraz 
„Stopień nasycenia wiedzą”. 

Zmienione brzmienie kryterium: 

Ocenie podlega poziom innowacyjności wdrażanych rozwiązań  
w obrębie produktu lub procesu. Ocena będzie dokonywana na 
podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę informacji 
potwierdzających innowacyjność projektu, zawartych we wniosku 
o dofinansowanie oraz w załączonych dokumentach, takich jak 
np. opinia o innowacyjności, wyniki badań, publikacje naukowe, 
dokumenty patentowe, dokumenty statystyczne i inne, które 
pozwolą na weryfikację spełnienia niniejszego kryterium.  
Opinia o innowacyjności może być sporządzona wyłącznie przez: 
- jednostkę naukową, przez którą należy rozumieć prowadzące  
w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:  
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu 
statutów tych uczelni, b) instytuty naukowe Polskiej Akademii 
Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30kwietnia 2010 r. o Polskiej 
Akademii Nauk, c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy  
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,  
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie 
odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, e) Polską Akademię Umiejętności, f) inne podmioty 
niewymienione w lit. a-e będące organizacjami prowadzącymi 
badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub 
- centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 
maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej, lub 
- stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim. 
Załączenie do wniosku o dofinansowanie opinii o innowacyjności 
nie jest obligatoryjne i nie przesądza o pozytywnej ocenie 
kryterium. 

Stopień nasycenia 
wiedzą 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy przedmiot projektu - 
produkt (wyrób lub usługa) lub proces - cechuje wysoki stopień 
nasycenia wiedzą zgodnie z klasyfikacją technologii według 
EUROSTAT na podstawie rodzajów działalności wytwórczej  
i usługowej. 

  


