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Centrum  Obsługi Przedsiębiorcy 

odpowiedzialne jest za wdrażanie 

I Osi priorytetowej: 

Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy 

oraz 

II Osi priorytetowej: 

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020.

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
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OŚ PRIORYTETOWA II: 

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 
DZIAŁANIE II.1: 

Otoczenie biznesu
PODDZIAŁANIE: II.1.1 

Tereny Inwestycyjne

Łódź, 21 października 2019 r.
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PROGRAM SPOTKANIA

Przedmiot oraz zasady uzyskania dofinansowania :

➢ Regulamin konkursu 

➢ Kwalifikowalność wydatków – zaliczka

➢ Dobór wskaźników dla projektu oraz  zasady ich rozliczania   

➢ Sposoby składania wniosków o dofinansowanie

SESJA PYTAŃ  

Sposób i podstawa oceny:
➢ Wniosek i załączniki

➢ Sposób oceny i weryfikacji wniosków

➢ Kryteria oceny

SESJA PYTAŃ
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II.1.1 TERENY INWESTYCYJNE
(typ 1) –konkurs RPLD.02.01.01.-IP.02-10-061/19

Dla kogo:

JST ich związki i 

stowarzyszenia                 

Projekty partnerskie 

I runda – zakończona 

15 października–

29 listopada 2019

Alokacja:                   

10 mln PLN

11,5 mln PLN

CEL

kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego 

dostosowane do potrzeb inwestora czyli

stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP

W ramach konkursu nie dopuszcza się finansowania DUŻYCH projektów    

w rozumieniu art. 100 rozporządzenia ogólnego

TERENY INWESTYCYJNE typ I
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BENEFICJENT

Realizacja projektu w                      
województwie  łódzkim*

Jednostka Samorządu 
Terytorialnego, związki                                 

i stowarzyszenie JST muszą być 
położona w granicach              

województwa łódzkiego

uregulowany stan prawny *  

nieruchomości

własność lub 

użytkowanie 

wieczyste

weryfikacji dokonuje się 

na podstawie zapisów w 

dokumentach 

rejestrowych
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WARUNEK REALIZACJI PROJEKTU

Dofinansowaniem może być objęty projekt, który 

dotyczy kompleksowego uzbrojenia terenu 

obejmującego powierzchnię co najmniej 1 ha oraz nie 

powiela dostępnej infrastruktury,                                             

z wyjątkiem przypadków, gdy limit dostępnej powierzchni 

został już wyczerpany

O wsparcie mogą się ubiegać uprawnione podmioty,     

które mają uregulowany stan prawny uzbrajanych     

nieruchomości (własność lub użytkowanie wieczyste).
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WARUNEK REALIZACJI PROJEKTU

Teren, którego dotyczy projekt, powinien, zgodnie z 

postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego być przeznaczony pod działalność produkcyjną lub 

usługową, z wyłączeniem terenów przeznaczonych pod inwestycje 

mieszkaniowe. 

Potrzeba realizacji projektu musi wynikać z udokumentowanego 

zapotrzebowania MŚP poszukujących lokalizacji do prowadzenia 

działalności gospodarczej  - zdiagnozowanego zapotrzebowania na 

tworzenie terenów inwestycyjnych. 

Wnioskodawca musi przedstawić i udokumentować na dzień 

złożenia wniosku o dofinansowanie, zapotrzebowanie na 

tworzenie terenów inwestycyjnych.
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WARUNEK REALIZACJI PROJEKTU

Wnioskodawca jest zobligowany do załączenia do wniosku 

o dofinansowanie analizy *, z której wynika, że przygotowywane tereny 

inwestycyjne nie powielają dostępnej infrastruktury

Teren inwestycyjny przygotowany w ramach projektu może być 

przeznaczony wyłącznie pod działalność MŚP

Teren nie może być również przeznaczony wyłącznie pod 

wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w zakresie większym niż 30% 

powierzchni terenu inwestycyjnego

stanowi 

załącznik do 
wniosku
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REALIZACJA PROJEKTU

Wsparciu podlegają projekty, w których teren objęty 
projektem, zostanie w pełni wykorzystany przez MŚP 

do końca okresu trwałości projektu 

(min. 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz  beneficjenta)

Teren powinien, zgodnie z postanowieniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzją,                    
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, być 

przeznaczony pod działalność produkcyjną lub usługową

Dofinansowaniem nie może zostać objęty projekt, którego 

Wnioskodawca został wykluczony z możliwości otrzymania 

dofinansowania oraz projekt zakończony 
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O DOFINANSOWANIE UBIEGAĆ SIĘ MOŻE:

liczby inwestycji MŚP 
zlokalizowanych na 

uzbrojonych 
terenach;

pełnego stopnia 
wykorzystania 

uzbrojonych terenów 
inwestycyjnych

Wnioskodawca, 
który zobowiąże 

się do 
zastosowania       

i monitorowania 
wskaźników w 

zakresie: 

liczby miejsc pracy 

utworzonych przez 

MŚP w inwestycjach 
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Sposób wypełniania sekcji, definicje, przykładowe dokumenty 

potwierdzające realizację wskaźników określa                                    

instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Wybór wskaźników produktu i rezultatu 
bezpośredniego

Dla prawidłowego zobrazowania projektu wybierz                                     

wszystkie adekwatne wskaźniki.

Podpisanie umowy = obowiązek osiągnięcia i utrzymania 

w okresie trwałości wartości docelowych wybranych wskaźników.
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Monitorowanie wskaźników 
na poziomie projektu

Konieczność informowania COP o sytuacjach wpływających 

na obniżenie wartości lub brak możliwości realizacji wskaźników.

Obowiązki beneficjenta:

systematyczny pomiar wartości wskaźników,

gromadzenie dokumentacji potwierdzającej ich realizację,

raportowanie o osiągniętym stopniu realizacji wskaźnika.

W trakcie realizacji Projektu –

wniosek o płatność składany 

za pomocą aplikacji SL 2014. 

W okresie trwałości - za 

pośrednictwem oświadczenia 

o trwałości - forma pisemna.
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Wskaźnik produktu

Raportowanie osiągnięcia wartości docelowych wskaźników 

produktu następuje najpóźniej we wniosku o płatność końcową.

Czas trwania projektu

(zdefiniowany przez Beneficjenta) *

Okres trwałości

(5 lat)

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych
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Czas trwania projektu

(zdefiniowany przez Beneficjenta)

Okres trwałości

(5 lat) *

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźniki rezultatu muszą być utrzymane 

przez cały okres trwałości projektu.

Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych

Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych

Liczba miejsc pracy utworzonych przez MŚP w inwestycjach zlokalizowanych na 

uzbrojonych terenach kobiety / mężczyźni
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PRZEDMIOT PROJEKTU 

Przez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych rozumie 
się w zależności od zapotrzebowania inwestora 
- prace studyjno-koncepcyjne dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych, 

- badania geotechniczne, 
- uporządkowanie terenu, 
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych (inwestycje polegające na uzupełnieniu 

brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych), 

- modernizację wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej oraz 
wyposażenie w niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę tj. 
budowę, przebudowę, remont lub modernizację obiektów budowlanych w ograniczonym i niezbędnym zakresie. 

Teren nie może być przeznaczony wyłącznie pod 
wielkopowierzchniowe obiekty handlowe w zakresie większym

niż 30% powierzchni terenu inwestycyjnego -przeznaczenie terenu 
musi być uregulowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
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PRZEDMIOT PROJEKTU 

Projekt może obejmować budowę dróg wewnętrznych, tj. dróg,

które są niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych

Wydatki związane z budową dróg wewnętrznych mogą stanowić  

element uzupełniający projektu dotyczącego kompleksowego 

przygotowania terenu inwestycyjnego. 

Przez uzbrojenie terenu należy rozumieć inwestycję 

w rozumieniu art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli: 

➢ budowę drogi, 

➢ wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów 

lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, 

elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.
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drogi dojazdowe 
do obiektów 

użytkowanych 
przez 

przedsiębiorstwa

30%
Budowa             

dróg 
wewnętrznych 

PRZEDMIOT PROJEKTU 

Poprzez budowę drogi rozumie się wydatki na wewnętrzną 

infrastrukturę komunikacyjną. 

Jako wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną należy 

rozumieć, zgodnie z ustawą o drogach publicznych drogi 

wewnętrzne tj. drogi niezaliczone do żadnej z kategorii 

dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym 

tych dróg w szczególności drogi dojazdowe do obiektów

użytkowanych przez przedsiębiorstwa. 
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DOFINANSOWANIE PROJEKTU 

W ramach niniejszego 
konkursu 

Wnioskodawcom                
może być udzielana 
pomoc w wysokości 

max. 85%
. 

Projekty realizowane w tym 

typie projektów mogą być 

finansowane  bez pomocy 

publicznej, a w wypadkach 

kiedy ona występuje to mogą 

być finansowane w ramach:

• pomocy de minimis

• pomocy inwestycyjnej na 

infrastrukturę lokalną

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona.
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WAŻNE INFORMACJE

W ramach konkursu dopuszcza 
się realizację projektów w formule 

zaprojektuj i wybuduj. 

W przypadku tego typu projektów, 
możliwe będzie dostarczenie 
pozwolenia na budowę/zgłoszenia 
budowy lub wykonywania robót 
budowlanych po podpisaniu 
umowy o dofinansowanie. 

Projekt musi być realizowany w 
granicach administracyjnych 

województwa łódzkiego. 
Ponadto wnioskodawca -

jednostka samorządu 
terytorialnego, związek i 

stowarzyszenie JST musi być 
położona w granicach 

województwa łódzkiego

Płatności na rzecz Beneficjentów odbędzie się dopiero 

po dostarczeniu kompletu dokumentów
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WYDATKI W PROJEKCIE 

CAŁKOWITA 
WARTOŚĆ 

WYDATKÓW

WYDATKI
KWALIFIKOWALNE

DOFINANSOWANIE

WKŁAD WŁASNY

WYDATKI 
NIEKWALIFIKOWALNE

[związane z projektem + VAT]

Maksymalna wartość zaliczki wynosi do 80% kwoty dofinansowania  
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Wydatek kwalifikowalny 

Wydatkiem kwalifikowalnym nazywamy 

każdy wydatek poniesiony zgodnie z Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w danym projekcie,

który może być sfinansowany z Funduszy Unijnych  pod 

warunkiem, że jest on adekwatny* do zakresu projektu i do 

wartości cen rynkowych oraz :

niezbędnycelowy zasadny 
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Rozliczanie projektu

W trakcie realizacji Projektu określone wartości parametrów 

nie mogą ulec zwiększeniu

EWIDENCJA KSIĘGOWA

➢ odrębna w ramach Projektu

➢ zawierająca podział analityczny

➢ prowadzona w sposób przejrzysty 
umożliwiający identyfikację 

poszczególnych 
operacji księgowych i bankowych 

➢odrębna w ramach Projektu

➢zawierająca podział analityczny

➢prowadzona w sposób przejrzysty 
umożliwiający identyfikację poszczególnych 

operacji księgowych i bankowych 

EWIDENCJA KSIĘGOWA
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TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Poniżej 20 tys. PLN netto Badanie rynku

20 tys. – 50 tys. PLN netto Rozeznanie rynku

Powyżej 50 tys. PLN netto
Zasada 

konkurencyjności
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Badanie rynku

Dokumentami potwierdzającymi mogą być m.in.:

wydruki e-mail (zapytanie, treść oferty),

notatka z rozmów telefonicznych ze wskazaniem nazwy potencjalnych

wykonawców oraz proponowane ceny wykonania,

wydruk ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Beneficjenta 

wraz z uzyskanymi ofertami (w formie pisemnej lub drogą elektroniczną), 

wydruki stron internetowych z opisem towaru lub usługi i ceną.
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Rozeznanie rynku

Dokumentami potwierdzającymi mogą być m.in.:

cenniki pozyskane ze stron internetowych wykonawców,

potwierdzenie wysłania zapytania do potencjalnych wykonawców wraz

z uzyskanymi ofertami,

wydruk ze strony internetowej Beneficjenta z zapytaniem o cenę

wraz z uzyskanymi ofertami.*

Zapytanie ofertowe zawiera co najmniej:

a) nazwę i adres  Wnioskodawcy, 

b) opis przedmiotu zamówienia, 

c) termin składania ofert.



www.cop.lodzkie.pl

Zasada konkurencyjności

Jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiednia publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu winno zawierać wszystkie 

niezbędne elementy określone w Wytycznych.

Prawidłowe wskazanie terminu na składanie ofert.

Właściwe i dokładane określenie kryteriów oceny *                               

ofert oraz warunków udziału w postępowaniu.

Mierzalne 

kryteria 
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Możliwość NIESTOSOWANIA 
Zasady konkurencyjności

Przesłanki wymienione w Rozdziale 6.5 pkt 8 Wytycznych, np.:

nie wpływa żadna oferta…

zamówienie może być zrealizowane tylko przed jednego 

Wykonawcę tzn.: brak konkurencji pod względem technicznym 

lub przedmiot zamówienia objęty jest ochrona praw np. 

własności intelektualnej.

Spełnienie przesłanek umożliwiających 

niestosowanie procedur musi być uzasadnione 

na piśmie.
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ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

przejrzystość

równe traktowanie

zachowanie 
uczciwej 

konkurencji

zamówienia o 

wartości 

szacunkowej 

przekraczającej 

50 tys. PLN netto 
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Niedozwolony podział zamówienia

Zabroniony jest podział zamówienia publicznego skutkujący 

zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając 

wartość zamówienia publicznego, należy wziąć  pod uwagę 

konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame

rodzajowo lub funkcjonalnie

możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego 

w tym samym czasie

możliwe jest wykonanie zamówienia publicznego 

przez jednego wykonawcę
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ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Ocena ofert pod względem zgodności z ogłoszeniem 

o zamówieniu oraz przyjętymi kryteriami oceny ofert

Złożenie oświadczeń o bezstronności oraz  braku powiązań  

z oferentami.

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania.

Publikacja wyników postępowania w taki sposób, w jaki 

zostało opublikowane zapytanie ofertowe.
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Naruszenia warunków i procedur 
korekty finansowe

W przypadku naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, właściwa instytucja

będąca stroną umowy (Instytucja Pośrednicząca) uznaje całość lub część

wydatków związanych z zamówieniem publicznym

NIEKWALIFIKOWALNE

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 

2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków 

poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem 

zamówień, tzw. "taryfikator" - obowiązujące. 
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PONOSZENIE KOSZTÓW                             
PRZEZ  BENEFICJENTA

Termin 
rozpoczęcia 

realizacji 
Projektu

Wydatki 

kwalifikowalne: 

koszty 

poniesione 

między datą 

rozpoczęcia 

a datą 

zakończenia 

realizacji 

Projektu  

Termin 
zakończenia 

realizacji 
Projektu

Wnioski o wyrażenie  zgody na dokonanie zmian składamy w okresie realizacji projektu
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ZASADY KONKURSU 

Beneficjent zobowiązany jest do realizacji 

Projektu zgodnie z zasadami konkursu 
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WYDATKI KWALIFIKOWALNE

przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu,                 

w tym oceny stanu infrastruktury technicznej                                    

i analizy kosztowej uzbrojenia

opracowanie harmonogramu procesu inwestycyjnego

opracowanie analizy formalno-prawnej nieruchomości

opracowania dotyczące kompleksowych badań 

geotechnicznych, w tym określenia warstw 

geotechnicznych, nośności gruntu,                                    

poziomu lustra wód gruntowych,

opracowanie studium wykonalności * 
stanowi 

załącznik  

nr 3 do RK
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WYDATKI KWALIFIKOWALNE

działania rozpoznawcze                                                                       

dotyczące oceny atrakcyjności inwestycyjnej terenu,

opracowanie ogólnej oceny                                           

atrakcyjności inwestycyjnej terenu

działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu 

inwestycyjnego dla danej lokalizacji, 

opracowanie informacji o utworzonym terenie inwestycyjnym,

przygotowanie raportu                                                                            

o wpływie strefy jako całości na środowisko naturalne                                                                        

oraz raportów o wpływie poszczególnych inwestycji,

opracowanie analizy kosztowej makroniwelacji,
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WYDATKI KWALIFIKOWALNE

budowa lub przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej 

wymienionej powyżej, wykraczającej poza teren inwestycyjny, 

jedynie w takim zakresie, aby skomunikować teren lub włączyć 

infrastrukturę do istniejącej sieci, 

budowa lub przebudowa niezbędnej dla funkcjonowania terenu 

inwestycyjnego infrastruktury technicznej, w szczególności: sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, kanalizacji 

deszczowej, telekomunikacyjnej, gazowej                                        

oraz innych sieci specjalistycznych

przebudowa lub remont budynków znajdujących się na 

terenie inwestycyjnym 
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WYDATKI KWALIFIKOWALNE

wydatki na opłaty za przyłączenie do sieci                              

mogą być uznane za kwalifikowalne,                                          

jeśli przyłącza będą stanowiły własność beneficjenta                        

i jeśli tak stanowi                                                                       

umowa o dofinansowanie projektu,

wydatki związane z budową lub przebudową przyłączy,

pod warunkiem,                                                                              

że będą one stanowiły własność beneficjenta,

wydatki związane z niwelacją terenu                                                     
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KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW 

wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – 30%

zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej – 10%

wydatki na przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z  inwestycją 

– 10%          

wniesienie wkładu niepieniężnego do wysokości  10%

wydatki poniesione na przygotowanie projektu do 3,5 %

Koszty kwalifikowalne - limity
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WYDATKI KWALIFIKOWALNE

artykuły piśmiennicze, powielanie dokumentów, kurier

koordynator oraz nadzór nad robotami budowlanymi

koszty zarządu, personelu, obsługa księgowa, prawna

działania informacyjno-promocyjne

opłaty za czynsz, najem i media oraz koszty subkonta

amortyzacja, najem lub zakup aktywów trwałych

Koszty pośrednie 3% ryczałtowo
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OBOWIĄZEK BENEFICJENTA

Beneficjent zobowiązany jest do realizacji 

Projektu zgodnie z… i w oparciu o: 

WNIOSEK O 
DOFINANSOWANIE 

PROJEKTU 

UMOWĘ O 
DOFINANSOWANIE 

PROJEKTU 

Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian składany            
w okresie realizacji Projektu
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Obowiązki dla Beneficjentów wynikające 
z umowy o dofinansowanie

WNIOSKÓW  O  PŁATNOŚĆ

dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków i 

wykazywanych we wnioskach  o płatność

HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI

innych dokumentów związanych z realizacją projektu

WYKORZYSTANIE APLIKACJI SL 2014 OBEJMUJE  PRZEKAZYWANIE 

W SZCZEGÓLNOŚCI:

Przekazywanie dokumentów przy pomocy aplikacji SL 2014 nie zdejmuje 

z Beneficjenta obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów              

i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu
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ZALICZKA 

Rozliczenie zaliczki
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Rozliczanie projektu

W trakcie realizacji Projektu określone wartości parametrów 

nie mogą ulec zwiększeniu

EWIDENCJA KSIĘGOWA

✓ odrębna w ramach Projektu

✓zawierająca podział analityczny

✓prowadzona w sposób przejrzysty 
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Maksymalny poziom określa 
Umowa o dofinansowanie Projektu (do 80%)
Należy rozliczyć zaliczkę w terminie 60 dni

W wyjątkowych przypadkach można wnioskować 

o wydłużenie terminu rozliczenia zaliczki  

Informacje ogólne dotyczące zaliczki

Możliwość wypłaty w jednej bądź kilku transzach

Wypłata kolejnej transzy zaliczki możliwa jest po 

rozliczeniu już otrzymanej zaliczki 

Obowiązek złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę 
wraz z załącznikami na łączną wartość dofinansowania 
odpowiadającą rozliczanej kwocie zaliczki z 
uwzględnieniem zwrotu jej niewykorzystanej części
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Przykłady nieprawidłowości 

Tymczasowe 
finansowanie swojej 

podstawowej 
działalności Nieprawidłowość

=

Konieczność zwrotu 
wraz 

z odsetkamiDebet na 
wyodrębnionym 

rachunku bankowym

Odsetki naliczane od daty wypłaty środków

Prawa i obowiązki wynikające z umowy 
o dofinansowanie – rozliczenie zaliczki
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Niezłożenie wniosku o 
płatność na kwotę                 

lub w terminie

Naliczenie odsetek 
od środków 
pozostałych 

do rozliczenia

Odsetki naliczane od daty wypłaty środków

Opłaty bankowe bądź inne 
wydatki nieprzewidziane 

we wniosku 
o dofinansowanie

Naliczenie odsetek 
od kwoty 

nieprawidłowo 
wydatkowanej

Rozliczenie zaliczki - nieprawidłowości
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OBOWIĄZKI DLA BENEFICJENTÓW WYNIKAJĄCE 
Z UMOWY O DOFINANSOWANIE

Termin ten obowiązuje także wówczas, gdy zakończenie realizacji 

projektu przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy                           

lub na sobotę. 

Wniosek o wyrażenie zgody na 
dokonanie zmian składany                                

w okresie realizacji Projektu
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ZASADY KORESPONDENCJI

➢ poprawy lub uzupełniania wniosku

➢ pozostawienia wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia 

➢ dokumentów do umowy

Wyłącznie pocztą elektroniczną na adres

„osoby upoważnionej” do kontaktu w sprawach 

projektu w przypadku wezwań/informacji       

dotyczących: 
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ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

Pytania???



TYTUŁ PREZENTACJI

Jan Kowalski

Wydział

Łódź, dn. 7 stycznia 2019 r.

e-mail: info@cop.lodzkie.pl 

tel. 42 230 15 55/56

Pon. 8:00-18:00

Wt.-Pt. 8:00-16:00

Dziękuję za uwagę

Violetta Kafarska
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Łódź, 21 października 2019 r.

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

Witamy po przerwie

Tereny Inwestycyjne cd.
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PROGRAM II CZĘŚCI

Sposób i podstawa oceny:

➢ Wniosek i załączniki

➢ Sposób oceny i weryfikacji 

wniosków

➢ Kryteria oceny

SESJA  PYTAŃ
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ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

WNIOSEK
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Wniosek 

zapisany na 

płycie CD/DVD

Oświadczenie 

o złożonym 

wniosku

Osobiście 

w COP 

Poczta

Polska 

Przesyłka 

kurierska 

Kontakt wyłącznie pocztą elektroniczną na adres „osoby 

upoważnionej do kontaktu w sprawach projektu”. 

Forma składania wniosków

UWAGA
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Wniosek
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Wniosek

Uwaga!

rzetelne dane do 

kontaktu  
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Wniosek  - podział na sekcje 

➢METRYKA PROJEKTU

➢ SEKCJA  A. WNIOSKODAWCA

➢ SEKCJA  B. POMOC PUBLICZNA I DOCHÓD

➢ SEKCJA  C. INFORMACJE O PROJEKCIE

➢ SEKCJA  D. POWIĄZANIE PROJEKTU ZE 

STRATEGIAMI 

➢ SEKCJA  E. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI

➢ SEKCJA  F. WSKAŹNIKI

➢ SEKCJA  G. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY 

PROJEKTU

➢ SEKCJA  H. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

➢ LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

KONIECZNOŚĆ

korzystania z 

INSTRUKCJI 

WYPEŁNIANIA 

WNIOSKU
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

• Statut gminy

Dokumenty 
potwierdzające status 
prawny wnioskodawcy 

oraz partnera

• DEFINICJA CELÓW PROJEKTU 

• IDENTYFIKACJA PROJEKTU 

• ANALIZA WYKONALNOŚCI

• ANALIZA POPYTU

• ANALIZA OPCJI

• INFORMACJE I ANALIZY SPECYFICZNE DLA 
DANEGO RODZAJU PROJEKTU LUB SEKTORA

• ANALIZA FINANSOWA 

• ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI 

• ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI

Studium 
wykonalności
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

• Czy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą
w rozumieniu unijnego prawa konkurencji?

• Czy zadanie, na realizację którego 
Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie, 
jest związane z prowadzoną działalnością 
gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa 
konkurencji?

• Czy dofinansowanie prowadzonej przez 
Wnioskodawcę działalności gospodarczej 
w rozumieniu unijnego prawa konkurencji 
zakłóci konkurencję lub potencjalnie grozi jej 
zakłóceniem?

• Czy wnioskowane dofinansowanie wpłynie 
lub może wpłynąć na wymianę handlową 
między Państwami Członkowskimi Unii 
Europejskiej?

Formularz 
dotyczący 

występowania 
pomocy publicznej
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

• uchwała budżetowa

• wyciąg z Wieloletniej Prognozy Finansowej

• rachunek zysków i strat sporządzone 
zgodnie z przepisami o rachunkowości 

Dokumenty 
potwierdzające 

sytuację finansową 
wnioskodawcy

• dla osób/podmiotów innych niż wskazanych w 
dokumentach rejestrowych upoważnionych do 
reprezentowania wnioskodawcy – w przypadku 
ustanowienia pełnomocnictwa do reprezentacji 
wnioskodawcy

Upoważnienia/

pełnomocnictwa

• kopia umowy partnerstwa

• porozumienia ws. zawarcia partnerstwa

• listu intencyjnego ws. zawarcia partnerstwa

• lub inny dokument w sprawie utworzenia 
partnerstwa 

Partnerstwo



www.cop.lodzkie.pl

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

• kopia decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowaniu terenu 

• kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego

• wypis i wyrys z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego

Dokumenty 
dotyczące 

zagospodarowani
a przestrzennego

• wyciąg z dokumentacji technicznej –
projektu budowlanego,

• projekt budowlany,

• pozwolenie na budowę

• program funkcjonalno-użytkowy 

Dokumentacja 
techniczna
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

• Załącznik nr 10 do wniosku +
• listy intencyjne

• porozumienia z przedsiębiorcą

Dokument 
potwierdzający 

zapotrzebowanie MŚP 
na teren inwestycyjny 

objęty projektem

Analiza w zakresie wyczerpania limitu dostępnej 
powierzchni terenów inwestycyjnych/ niepowielania 

dostępnej infrastruktury
(Załącznik nr 11 do wniosku) 

Oświadczenie dotyczące przeznaczenia uzbrajanych 
terenów inwestycyjnych wyłącznie pod działalność 

MŚP
(Załącznik nr 12 do wniosku) 
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

• Analiza zgodności projektu z polityką ochrony 
środowiska (gotowy formularz)

• Zaświadczenie organu odpowiedzialnego 
za monitorowanie obszarów NATURA 2000

Ocena 
oddziaływania 
na środowisko

• uchwała rady gminy o obowiązująca na dzień składania 
wniosku o obszarze zdegradowanym

• uchwała rady gminy o obowiązująca na dzień składania 
wniosku o lokalnym programie rewitalizacji 

• uchwała rady gminy o gminnym programie rewitalizacji

Tereny 
zdegradowane/ tereny 

wymagające 
rewitalizacji

• zgoda właścicieli działek, przez które będzie 
prowadzona inwestycja na realizację 
projektu/na dysponowanie nieruchomością na 
cele projektowe 

Dokument 
potwierdzający prawo 

do dysponowania 
nieruchomością na 

cele projektu
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ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

OCENA   

PROJEKTU 
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ETAPY WERYFIKACJI 
I OCENY PROJEKTÓW

Weryfikacja warunków formalnych

Ocena formalna I stopnia

Ocena merytoryczna

Ocena formalna II stopnia

Brak limitu ilości wniosków składanych przez jednego przedsiębiorcę
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ZASADY POPRAWY WNIOSKU

Przestrzegamy terminów 
wskazanych we wezwaniu

Zmieniamy we wniosku tylko to do 
czego został wezwany Wnioskodawca

Pracujemy tylko na wersji wniosku, 
który został załączony do wezwania
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WARUNKI FORMALNE

Złożenie wniosku o dofinansowanie we 

właściwej instytucji; 

Złożenie wniosku w wyznaczonym terminie; 

Kompletność i forma wniosku o 

dofinansowanie - wniosek został 

przygotowany zgodnie z wymogami 

formalnymi zawartymi w                                                           

§ 11 Regulaminu Konkurs. 
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WYMOGI FORMALNE
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OCZYWISTE  OMYŁKI

Poprawiane przez IP

Poprawiane przez Wnioskodawców
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TERMINY

na złożenie wniosku osobiście w siedzibie 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 
(w godzinach pracy Centrum) 

lub nadanie Pocztą Polską

POPRAWA WARUNKÓW I OCZYWISTYCH OMYŁEK
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UWAGA USZKODZENIA

W przypadku złożenia pustego lub uszkodzonego nośnika 
elektronicznego albo nagrania na nośniku elektronicznym plików w 
formacie nie dającym się odczytać, Wnioskodawca zostanie 
ponownie wezwany do złożenia wniosku o dofinansowanie 
(wraz z załącznikami) na nieuszkodzonym nośniku elektronicznym 

w terminie dni roboczych, licząc od dnia następującego 

po dniu wysłania informacji o ww. zdarzeniu. 

(uszkodzenia mechaniczne - polegające na pęknięciu lub złamaniu 
nośnika; uszkodzenia logiczne - dochodzi do nich wówczas, gdy nie 
można odczytać plików, programy przestają poprawnie 
funkcjonować, a ponadto opóźnienie startu systemu jest znaczne).

W takich przypadkach istnieje tylko jednorazowa możliwość wezwania 
Wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie.
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Ocena formalna

I stopnia 

• Oceny dokonują 

pracownicy COP.

• System 

zerojedynkowy.

• Możliwość korekty 

wniosku w 

kryteriach 6,7,8,9.

• Pisemna 

informacja o 

wyniku oceny.

Ocena 

merytoryczna 

• Oceny dokonują 

eksperci.

• Pozytywny wynik   

oceny otrzymają 

projekty, które 

uzyskują ocenę 

pozytywną w 

kryteriach dostępu. I 

minimum 40% 

maksymalnej liczby 

punktów.
• Możliwość korekty wniosku 

w kryteriach 6, 7, 9, 10, 11.

Ocena formalna

II stopnia 

• Weryfikacja 

wniosku pod kątem 

kryterium 

formalnego nr 3.

• System 

zerojedynkowy.

• Możliwość korekty 

wniosku.

• Pisemna 

informacja o 

wyniku oceny.

OCENA PROJEKTÓW

W przypadku jakichkolwiek poprawek Wnioskodawca                                                                   

informowany jest o sposobie ich korygowania mailowo
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TERMINY

na złożenie wniosku osobiście w siedzibie Centrum 
Obsługi Przedsiębiorcy 
(w godzinach pracy Centrum) 

lub nadanie Pocztą Polską

OCENA FORMALNA
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TERMINY

na złożenie wniosku osobiście w siedzibie Centrum 
Obsługi Przedsiębiorcy 
(w godzinach pracy Centrum) 

lub nadanie Pocztą Polską

OCENA MERYTORYCZNA
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ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

KRYTERIA 

OCENY 

PROJEKTU 
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ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

kryteria       formalne 
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KRYTERIA  FORMALNE 

Kryterium nr 1

Kwalifikowalność wnioskodawcy w konkursie

Jednostka Samorządu Terytorialnego

Związki i Stowarzyszenia JST
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KRYTERIA  FORMALNE 

Kryterium nr 2

Niepodleganie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o 

dofinansowanie i wobec niego nie orzeczono zakazu dostępu do 

środków funduszy europejskich na podstawie ustaw krajowych 

np. o finansach publicznych

Przedsiębiorstwom, które nie są w trudnej sytuacji w rozumieniu 

unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa

Podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy 

wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc 

przyznaną przez to samo państwo członkowskie za niezgodną 

z prawem i z rynkiem wewnętrznym.
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KRYTERIA  FORMALNE 

Ocena formalna II stopnia

Zgodność poziomu i wnioskowanej kwoty 

dofinansowania z regulaminem konkursu

Kryterium nr 3

Czy wnioskodawca prawidłowo określił kwotę i poziom  

dofinansowania?

Weryfikacji podlega prawidłowość obliczeń, w szczególności związanych z :

❖ poziomem dofinansowania całego projektu;

❖ poziomem wydatków objętych limitem na poszczególne 

kategorie kosztów;

❖ limitem na pomoc de minimis – 200 tys. EUR dla jednego 

przedsiębiorstwa w okresie trzech lat podatkowych oraz 100 tys.

EUR dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność 

zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów w okresie 

trzech lat podatkowych
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KRYTERIA  FORMALNE 

Kryterium nr 4 Miejsce realizacji projektu

projekt musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa 

łódzkiego

okres realizacji projektu nie przekracza 31 grudnia 2023 r.

Kryterium nr 5 Zgodność z okresem kwalifikowania wydatków

projekt nie obejmuje wydatków ponoszonych przed 1 stycznia 2014 r. 

nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie

realizacja projektu nie rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku 

o dofinansowanie – dot. pomocy publicznej
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KRYTERIA  FORMALNE 

Kryterium nr 6 

Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Dopuszczalne jest uznanie neutralności projektu pod warunkiem 

wskazania we wniosku o dofinansowanie szczegółowego 

uzasadnienia, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować 

jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane jedynie przedsięwzięcia 

oddziałujące na powyższą zasadę co najmniej na poziomie 

neutralnym. 

Kryterium nr 7 

Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju
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KRYTERIA  FORMALNE 

We wniosku o dofinansowanie wymaga się wykazania 

pozytywnego wpływu realizacji projektu na zasadę 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

Kryterium nr 8 

Zgodność projektu z zasadą równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami

Zasada projektowania uniwersalnego - projektowanie produktów, środowiska, 

programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie 

największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. 

Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych 

udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, 

jeżeli jest to potrzebne.
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KRYTERIA  FORMALNE 

Kryterium nr 9

Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska

Czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, 
w tym z wymogami OOŚ oraz wymogami dotyczącymi oceny oddziaływania 
na obszary chronione, przede wszystkim obszary NATURA 2000?

Kryterium nr 10 

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
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kryteria      merytoryczne



www.cop.lodzkie.pl

KRYTERIA  MERYTORYCZNE 

Kryterium nie podlega poprawie

Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu 

Kryterium nr 1

❖ Czy projekt  obejmuje kompleksowe przygotowanie co najmniej 1 ha 
terenu inwestycyjnego i dostosowanie terenu do potrzeb potencjalnych 
inwestorów?

❖ Projekt może obejmować budowę dróg wewnętrznych. Wydatki związane z 
budową dróg wewnętrznych mogą stanowić element uzupełniający 
projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu 
inwestycyjnego.

❖ Weryfikacji podlegać będzie również, czy wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe nie stanowią więcej niż 30% powierzchni terenu inwestycyjnego.

Wsparcie podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku, gdy teren objęty projektem nie zostanie w 

pełni wykorzystany przez MŚP do końca okresu 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, nie później jednak niż na moment złożenia dokumentów zamknięcia programu
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Kryterium nie podlega poprawie

Dostępność terenów inwestycyjnych

Kryterium nr 2

Ocenie podlega, czy przygotowywane tereny inwestycyjne nie powielają 
dostępnej infrastruktury.
Wsparcie może zostać przyznane, jeśli limit dostępnej powierzchni terenów 
inwestycyjnych, zgodnej z zapotrzebowaniem potencjalnych inwestorów, 
został już wyczerpany.

Kryterium nr 3 Kryterium nie podlega poprawie

Uregulowany stan prawny terenów inwestycyjnych objętych projektem

Weryfikacji podlegają zapisy z księgi wieczystej lub innego dokumentu 
(np. decyzji administracyjnej lub aktu notarialnego) potwierdzające stan 
prawny nieruchomości na dzień składania wniosku o dofinansowanie
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Kryterium nie podlega poprawie

Przeznaczenie terenów objętych projektem

Kryterium nr 4

❖ Przeznaczenie terenu, którego dotyczy projekt uregulowane za pomocą 
dokumentów planistycznych tj. mpzp lub decyzji w-z lub decyzji 
o lokalizacji celu publicznego.

❖ Czy teren inwestycyjny przygotowany w ramach projektu przeznaczony 
zostanie wyłącznie pod działalność MŚP?

Kryterium nr 5 Kryterium nie podlega poprawie

Efektywność projektu – pozyskiwanie inwestora 

❖ Czy zdiagnozowane zapotrzebowanie na tworzenie terenów 
inwestycyjnych? (analiza popytu w SW)

❖ Czy projekt zakłada ulokowanie co najmniej 1 inwestycji MŚP na 
uzbrojonym terenie?
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KRYTERIA   MERYTORYCZNE 

Kryterium podlega poprawie

Ocena występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis

Kryterium nr 6

Weryfikacji podlega, czy projekt został prawidłowo zakwalifikowany jako projekt podlegający 
dofinansowaniu bez pomocy publicznej lub projekt podlegający dofinansowaniu na 
podstawie przepisów dotyczących pomocy publicznej / pomocy de minimis.

Kryterium nr 7 Kryterium podlega poprawie

Wykonalność finansowa projektu

❖ finansowa możliwość i zasadność realizacji projektu przy założonym współfinansowaniu ze 
środków UE, potencjał finansowy wnioskodawcy/partnera do zapewnienia przez beneficjenta 
trwałości projektu,

❖ czy podane źródła szacunku nakładów i przychodów są poprawne, czy założenia i 
uwarunkowania ekonomiczne są racjonalne i umożliwiają osiągnięcie jak najwyższego stopnia 
wykorzystania inwestycji?

❖ czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie z uwzględnieniem przepisów w 
zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód –
uwzględnienie luki finansowej.
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KRYTERIA   MERYTORYCZNE 

Kryterium nie podlega poprawie

Zasadność oraz wykonalność zaproponowanych 
w projekcie rozwiązań technicznych

Kryterium nr 8

❖Czy opisane niezbędne rodzaje czynności, materiałów i usług 
wystarczą do osiągnięcia produktów projektu?

❖Czy wybrana technologia, przyjęte rozwiązania w zakresie 
konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach 
projektu zapewnią trwałość produktów otrzymanych w wyniku 
jego realizacji oraz ich funkcjonowania, co najmniej w okresie 
referencyjnym?
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KRYTERIA   MERYTORYCZNE 

Kryterium podlega poprawie

Kwalifikowalność kosztów w projekcie

Kryterium nr 9

❖ Czy planowane przez wnioskodawcę w ramach projektu wydatki są 
zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Szczegółowym 
opisem osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz z przepisami 
o pomocy publicznej lub pomocy de minimis?

❖ Czy wszystkie planowane wydatki kwalifikowalne w ramach projektu są 
uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości.

❖ Czy wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów są adekwatne.

Jeśli z zasadami kwalifikowalności, niecelowe lub zawyżone wydatki przekroczą 20% łącznych kosztów 
kwalifikowalnych, kryterium uznaje się za niespełnione i Wnioskodawca nie jest wzywany do poprawy wniosku.
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KRYTERIA   MERYTORYCZNE 

Kryterium podlega poprawie

Wykonalność organizacyjna

Kryterium nr 10

❖ Czy kadra wnioskodawcy zaangażowana w realizację projektu posiada odpowiednie 
doświadczenie i kompetencje, które gwarantują, że projekt zostanie zrealizowany w sposób 
prawidłowy? 

❖ Czy sposób zarządzania projektem jest adekwatny do jego zakresu i zapewni jego sprawną, 
efektywną i terminową realizację?

❖ 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?

Kryterium nr 11 Kryterium podlega poprawie

Realność wskaźników

❖ Czy wskaźniki są adekwatne do zakresu rzeczowego projektu i celów, jakie projekt ma 
osiągnąć? 

❖ Czy określone przez wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia celów projektu w pełni opisują 
charakter projektu i mogą zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie 
realizacji projektu?
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KRYTERIA  MERYTORYCZNE  PUNKTOWE

Stopień przygotowania projektu do realizacji

Kryterium nr 1

0 pkt – projekt nieprzygotowany do realizacji

1 pkt – projekt w formule „Zaprojektuj i wybuduj”

2 pkt – posiadanie projektu budowlanego zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane

3 pkt – posiadanie oceny odziaływania na środowisko (OOŚ) – jeśli jest 

wymagana

4 pkt – posiadanie pozwolenia na budowę na całą inwestycję

Powyższe punkty nie podlegają sumowaniu.

W przypadku posiadania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

przyznaje się dodatkowy 1 pkt.

Max 5 punktów – Waga 1
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KRYTERIA  MERYTORYCZNE  PUNKTOWE

Max 3 punktów – Waga 2

Wpływ projektu na rozwój przedsiębiorczości 

w regionie

Liczby inwestycji MŚP zlokalizowanych na uzbrojonych 

terenach:

0 pkt – projekt zakłada 1 inwestycję 

1 pkt – projekt zakłada 2 inwestycje

2 pkt – projekt zakłada 3 inwestycje

3 pkt – projekt zakłada co najmniej 4 inwestycje 

Kryterium nr 2
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KRYTERIA  MERYTORYCZNE  PUNKTOWE

Max 3 punktów – Waga 2

Planowana powierzchnia uzbrojonych terenów 

inwestycyjnych

Kryterium nr 3

Powierzchnia terenów planowanych do uzbrojenia przez 

Wnioskodawcę:

0 pkt – projekt zakłada 1 ha 

1 pkt – projekt zakłada powyżej 1 ha do 2 ha (włącznie)

2 pkt – projekt zakłada powyżej 2 ha do 3 ha (włącznie)

3 pkt – projekt zakłada powyżej 3 ha
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KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE

Kryterium nr 4

Wpisywanie się w obszary gospodarcze   

w ramach nisz specjalizacyjnych

Liczby inwestycji MŚP zlokalizowanych na uzbrojonych terenach:

0 pkt - przedmiot działalności gospodarczej MŚP zgłaszającego 

zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne objęte projektem nie wpisuje 

się w żadną z RIS

1 pkt - przedmiot działalności gospodarczej MŚP zgłaszającego 

zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne objęte projektem wpisuje się 

w co najmniej jedną RIS

2 pkt - przedmiot działalności gospodarczej MŚP zgłaszającego 

zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne objęte projektem wpisuje się 

w co najmniej jeden obszar gospodarczy w ramach niszy 

specjalizacyjnej

Max 2 punkty – Waga 1
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KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE

Kryterium nr 4

Wpisywanie się w obszary gospodarcze 

w ramach nisz specjalizacyjnych

Liczby inwestycji MŚP zlokalizowanych na uzbrojonych terenach:

0 pkt - przedmiot działalności gospodarczej MŚP zgłaszającego 

zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne objęte projektem nie wpisuje 

się w żadną z RIS

1 pkt - przedmiot działalności gospodarczej MŚP zgłaszającego 

zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne objęte projektem wpisuje się 

w co najmniej jedną RIS

2 pkt - przedmiot działalności gospodarczej MŚP zgłaszającego 

zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne objęte projektem wpisuje się 

w co najmniej jeden obszar gospodarczy w ramach niszy 

specjalizacyjnej

Max 2 punkty – Waga 1
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Kryterium nr 4

Regionalne Inteligentne Specjalizacje 

Województwa Łódzkiego

✓Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody 

(w tym wzornictwo);

✓Zaawansowane materiały budowlane; 

✓Medycyna, farmacja, kosmetyki; 

✓Energetyka, w tym odnawialne źródła energii; 

✓ Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-

spożywcze;

✓ Informatyka i telekomunikacja.

Max 2 punkty – Waga 1
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Max 2 punktów – Waga 1

Realizacja projektu w strefie bezpośredniego 

oddziaływania sieci TEN-T (Transeuropejska sieć transportowa)

Kryterium nr 5

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:

0 pkt – projekt nie jest zlokalizowany w rejonie będącym w strefie 

bezpośredniego oddziaływania sieci TEN-T

2 pkt - projekt jest zlokalizowany w rejonie będącym w strefie 

bezpośredniego oddziaływania sieci TEN-T
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Kryterium nr 6

Lokalizacja projektu na terenie o wysokiej stopie 

bezrobocia

Lokalizacja inwestycji w powiecie, dla którego stopa bezrobocia jest 

wyższa lub równa średniej wojewódzkiej, zgodnie z danymi GUS na 

miesiąc poprzedzający miesiąc ogłoszenia konkursu:

0 pkt -stopa bezrobocia w powiecie jest niższa niż średnia wojewódzka

1 pkt -stopa bezrobocia w powiecie jest równa lub wyższa od średniej 

wojewódzkiej do 20%

2 pkt -stopa bezrobocia w powiecie jest wyższa od średniej 

wojewódzkiej powyżej 20%

Max 2 punkty – Waga 2
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Max 3 punktów – Waga 2

Preferowane lokalizacje

Kryterium nr 7

Ocena dokonywana na podstawie lokalizacji projektu: 

➢ na nieużytkach (dodatkowy załącznik np. wypis z EGBiL), 

➢ na terenach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji 

transportowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu, linie 

kolejowe) (dane w SW + ewentualnie dodatkowy załącznik),

➢ tereny zdegradowane wymagające rewitalizacji.

Za każdy spełniony warunek wnioskodawca otrzymuje 1 pkt.
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Poddziałanie II.1.1  

Tereny inwestycyjne 

15.X.2019 

DO

29.XI.2019

21 489 000 

PLN

Poddziałanie 

II.2.2 Promocja 

gospodarcza 

regionu / JST 

Grudzień 
29 945 000 

PLN

HARMONOGRAM 2019
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Pytania???



e-mail: info@cop.lodzkie.pl 

tel. 42 230 15 55/56

Pon. 8:00-18:00

Wt.-Pt. 8:00-16:00

Dziękuję za uwagę

Magdalena Bujanowska 


