
Najważniejsze różnice dotyczące finansowania projektów pomiędzy naborem 

RPLD.02.02.01-IP.02-10-046/19 a naborem RPLD.02.02.01-IP.02-10-066/19 

Czego dotyczy zmiana Wyjaśnienie 

KRYTERIUM FORMALNE 1: 
Kwalifikowalność 
wnioskodawcy 
w konkursie 

Zrezygnowano z możliwości realizacji projektu w partnerstwie.  

KRYTERIUM FORMALNE 3: 
Zgodność poziomu 
i wnioskowanej kwoty 
dofinansowania z 
regulaminem konkursu 

Usunięto informacje dotyczące limitu wydatków 
na przygotowanie projektu, z uwagi na to, że koszty takie nie są 
kwalifikowalne w konkursie. 

KRYTERIUM FORMALNE 4: 
Miejsce realizacji projektu 

W celu uspójnienia oceny z innymi poddziałaniami zmieniono opis 
kryterium – doprecyzowano sposób weryfikacji warunku 
dotyczącego realizacji projektu na terytorium województwa 
łódzkiego.  
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. 

KRYTERIUM FORMALNE 5: 
Zgodność z okresem 
kwalifikowania wydatków 

Wskazano, że realizacja projektu nie może rozpocząć się przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

KRYTERIUM FORMALNE 9: 
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 formalne. 

KRYTERIUM MERYTORYCZNE 
DOSTĘPU 4: Wykonalność 
finansowa projektu 

Doprecyzowano wykaz dokumentów potwierdzających 
zabezpieczenie środków w przypadku pożyczki od udziałowca/ 
wspólnika/ członka organu/ innego podmiotu gospodarczego/ 
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 
Wskazano, 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. 

Zakres poprawy kryterium 
merytorycznego dostępu nr 4 
(Wykonalność finansowa 
projektu) 

Oprócz możliwości poprawy / uzupełnienia wniosku w zakresie 
informacji na temat źródeł finansowania projektu oraz 
dokumentów potwierdzających finansowanie projektu, możliwa 
jest także poprawa / uzupełnienie wniosku w zakresie 
dokumentów, informacji i oświadczeń dotyczących pozostawiania 
wnioskodawcy i podmiotów powiązanych w trudnej sytuacji oraz 
poprawności sporządzenia analizy ekonomiczno-finansowej. 



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. 

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.  

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. 

 

 

 


