
Najważniejsze różnice dotyczące dofinansowania projektów 

pomiędzy naborem  RPLD.01.02.01.-IP.02-10-056/19 a naborem 

RPLD.01.02.01-IP.02-10-063/19:  

Czego dotyczy  
zmiana  Wyjaśnienie  

Dokumenty 
potwierdzające sytuację 
finansową wnioskodawcy 

Doprecyzowano, że w zakresie sprawozdań finansowych wymagane jest 
złożenie minimum Bilansu i Rachunku Zysków i Strat podpisanych przez osobę 
sporządzającą i kierownika jednostki. W przypadku sprawozdań finansowych za 
2018 r., jeżeli wnioskodawca zobowiązany był do sporządzenia dokumentu w 
postaci elektronicznej, dopuszczono złożenie we właściwym formacie/pliku, 
opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 
osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika 
jednostki. W przypadku wnioskodawców niezobowiązanych do stosowania 
przepisów ustawy o rachunkowości a przedkładających zeznania podatkowe PIT 
zrezygnowano z obowiązku dołączania potwierdzenia złożenia we właściwym 
Urzędzie Skarbowym. 

Uszkodzone / pęknięte / 
niezapisane płyty CD 

W regulaminie dodano zapisy dotyczące postępowania w przypadku złożenia 
pustego lub uszkodzonego nośnika elektronicznego, albo nagrania na nośniku 
elektronicznym plików w formacie nie dającym się odczytać. W takim przypadku 
wnioskodawca wzywany jest do złożenia poprawnego nośnika w terminie 3 dni 
roboczych, licząc od dnia następującego po dniu wysłania informacji o ww. 
zdarzeniu. W przypadku dwukrotnego złożenia pustego lub uszkodzonego 
nośnika elektronicznego, albo nagrania plików w formacie nie dającym się 
odczytać: 
- na etapie weryfikacji warunków formalnych przed ocena formalną I stopnia – 
wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia, 
- na etapie oceny formalnej lub merytorycznej – ocena projektu prowadzona 
będzie na podstawie pierwotnie złożonego wniosku o dofinansowanie. 

Uproszone metody 
rozliczania wydatków 

W ramach konkursu nie przewiduje się stosowania uproszczonych metod rozliczania 
wydatków, o których mowa w rozdz. 6.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Najważniejsze zmiany w zakresie kryteriów formalnych  

Miejsce realizacji projektu 

W ramach kryterium doprecyzowano sposób weryfikacji oraz dokumenty na 
podstawie jakich będzie odbywała się weryfikacja kryterium. 
 
Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie województwa 
łódzkiego. Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku o 
dofinansowanie. Ponadto, aby móc uznać kryterium za spełnione, wnioskodawca 
musi posiadać na dzień złożenia wniosku siedzibę lub oddział, bądź - w przypadku 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - stałe miejsce 
wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce 
wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego 
(weryfikacji dokonuje się na podstawie zapisów we właściwych ze względu na 
formę organizacyjnoprawną Wnioskodawcy dokumentach rejestrowych.  
W odniesieniu do podmiotów podlegających wpisowi do KRS - właściwym 
dokumentem rejestrowym będzie odpis z KRS, w odniesieniu do osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą - wpis do CEIDG, lub dokumentu 
potwierdzającego dokonanie, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, 
zgłoszenia o wpis do dokumentów rejestrowych oddziału/dodatkowego stałego 



miejsca wykonywania działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego). 
W przypadku dokonania, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgłoszenia 
o wpis do dokumentów rejestrowych oddziału/dodatkowego stałego miejsca 
wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego, 
przedmiotowy wpis musi znaleźć się w dokumentach rejestrowych przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie przez wnioskodawcę. 

Najważniejsze zmiany w zakresie kryteriów merytorycznych dostępu  

Wykonalność finansowa 
projektu  

Doprecyzowano zapisy  w poniższym zakresie dotyczące dokumentów 
potwierdzających zabezpieczenie środków na realizacje projektu:  
 

• 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: 
- w przypadku spółek/osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  

sprawozdaniami finansowymi/rocznymi zeznaniami podatkowymi PIT  
z potwierdzeniem złożenia we właściwym urzędzie skarbowym/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 (wpis podwyższenia 
kapitału zakładowego musi być dokonany w KRS przed podpisaniem umowy  
o dofinansowanie);  

Najważniejsze zmiany w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych  

Wpisywanie się w obszary 
gospodarcze w ramach 
nisz specjalizacyjnych 

W ramach kryterium zmianie  uległa treść w zakresie oddziaływania projektu na 
obszary gospodarcze:   
 
PUNKTACJA: 
3 pkt – projekt wpisuje się w co najmniej jeden obszar gospodarczy lub  będzie 
oddziaływać na co najmniej jeden obszar gospodarczy w ramach niszy 
specjalizacyjnej 
0 pkt – projekt nie wpisuje się w żaden z obszarów gospodarczych ani nie będzie 
oddziaływać  na żaden obszar gospodarczy w ramach nisz specjalizacyjnych 

  


