
Najważniejsze różnice dotyczące finansowania projektów pomiędzy naborem  

RPLD.02.01.02.-IP.02-10-049/18 a naborem RPLD.02.01.02-IP.02-10-059/19 

Czego dotyczy zmiana Wyjaśnienie 

Kryteria oceny 
projektów 

W kryterium formalnym Miejsce realizacji projektu doprecyzowano, 
że w przypadku wnioskodawców, którzy przed złożeniem wniosku 
dokonali 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. 

W kryterium merytorycznym Wykonalność finansowa projektu 
doprecyzowano, że w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego 
i braku wpisu w KRS przedmiotowy wpis musi znaleźć się w dokumentach 
rejestrowych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie przez 
wnioskodawcę. 

Obszary tematyczne 
projektu 

Zgodnie z kryterium Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu 
usługi objęte projektem muszą wpisywać się w co najmniej jeden 
z obszarów tematycznych wskazanych w Załączniku 7 do regulaminu 
konkursu. W związku z powyższym zrezygnowano z określonego 
w regulaminie konkursu warunku, że jeden wniosek może obejmować 
tylko jeden z obszarów tematycznych.  

Granty 

W regulaminie konkursu doprecyzowano, że udzielanie pomocy w formie 
pieniężnej (grantów) MŚP, znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju, 
które biorą udział w pilotażu, możliwe jest wyłącznie w programach 
inkubacji i akceleracji. Udzielanie pomocy w formie pieniężnej nie jest 
traktowane jako świadczenie usługi w ramach pilotażu. Uczestnik 
pilotażu w programie inkubacji i akceleracji musi otrzymać minimum 
jedną usługę objętą projektem i dodatkowo może otrzymać grant.   

Procedury dotyczące 
realizacji projektów 
grantowych 

W regulaminie konkursu doprecyzowano, że w terminie 30 dni od dnia 
podpisania umowy o dofinansowanie, Beneficjent udzielający pomocy 
w formie pieniężnej (grantu) dla uczestników pilotażu w programach 
akceleracji i inkubacji zobowiązany jest do dostarczenia do IP 
opracowanych procedur dotyczących realizacji projektu, w tym wzoru 
umowy o powierzenie grantu. Rozpoczęcie realizacji pilotażu przez 
grantodawcę możliwe jest po zatwierdzeniu przez IP procedur 
dotyczących realizacji projektu.  

Podział na rundy Konkurs nie jest podzielony na rundy. 

Zakres poprawy na OM 

Poprawa wniosku w ramach kryterium merytorycznego nr 7 
Wykonalność finansowa projektu możliwa jest także w zakresie 
dokumentów, informacji i oświadczeń dotyczących pozostawiania 
wnioskodawcy i podmiotów powiązanych w trudnej sytuacji oraz 
poprawności sporządzenia analizy ekonomiczno-finansowej. 

Osoby uprawnione 
do udziału w panelu 
ekspertów 

Poza osobami wymienionymi we wniosku jako wchodzące w skład 
zespołu projektowego oraz uprawnionymi do reprezentowania 
Wnioskodawcy / Partnera na podstawie dokumentów rejestrowych w 
panelu ekspertów mogą uczestniczyć osoby pisemnie upoważnione 
przez Wnioskodawcę / Partnera (tj. osoby uprawnione 
do reprezentowania wg KRS lub innego właściwego dokumentu 
rejestrowego). 

 


