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 Wykaz zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-002/17 

Lp. Punkt Regulaminu Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie 

1.  2.3 Kwota przeznaczona 
na dofinansowanie 
projektów i poziom 
dofinansowania 
projektów 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na 
realizację projektów w ramach niniejszego konkursu 
wynosi: 2 000 000,00  EUR, co stanowi  
8 624 400,00 PLN. 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów w ramach niniejszego 
konkursu wynosi: 2 000 000,00  EUR, co stanowi  
8 624 400,00 PLN. 

Doprecyzowanie zapisów. 

2.  2.6 Przedmiot konkursu 
– typy projektów 

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie 
nowych miejsc wychowania przedszkolnego, 
zawartych w typie projektu 1a i 1b możliwe są 
działania obejmujące m.in. następujące kategorie 
wydatków: 
 dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń 

(rozumiana zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków), w tym m. in. do 
wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, 
zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania;  

 dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli 
do nowo tworzonych miejsc wychowania 
przedszkolnego;  

 zakup i montaż wyposażenia, w tym: mebli, 
wyposażenia wypoczynkowego, sprzętu TIK, 
oprogramowania;  

 zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego 
sprzętu lub narzędzi dostosowanych do 
rozpoznawania potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem tych pomocy 
dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są zgodne 
z koncepcją uniwersalnego projektowania; 

 budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz 
z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem; 

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie 
nowych miejsc wychowania przedszkolnego, 
zawartych w typie projektu 1a i 1b możliwe są 
działania obejmujące m.in. następujące kategorie 
wydatków: 
 dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń 

(rozumiana zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków), w tym m. in. do 
wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, 
zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania;  

 dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli 
do nowo tworzonych miejsc wychowania 
przedszkolnego;  

 zakup i montaż wyposażenia, w tym: mebli, 
wyposażenia wypoczynkowego, sprzętu TIK, 
oprogramowania;  

 zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego 
sprzętu lub narzędzi dostosowanych do 
rozpoznawania potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem tych pomocy 
dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są zgodne 
z koncepcją uniwersalnego projektowania; 

 budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz 
z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem; 

Doprecyzowanie zapisów. 
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 modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój 
psychoruchowy i poznawczy dzieci; 

 zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy działalności bieżącej nowo utworzonego 
miejsca wychowania przedszkolnego, w tym: 
koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu 
zatrudnionego w OWP, koszty żywienia dzieci;  

 inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa 
konkretnego dziecka w wychowaniu przedszkolnym 
oraz prawidłowego funkcjonowania OWP. 

 modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój 
psychoruchowy i poznawczy dzieci; 

 zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy działalności bieżącej nowo utworzonego 
miejsca wychowania przedszkolnego, w tym: 
koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu 
zatrudnionego w OWP, koszty żywienia dzieci;  

 wydłużenie godzin pracy OWP; 
 inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa 

konkretnego dziecka w wychowaniu przedszkolnym 
oraz prawidłowego funkcjonowania OWP. 

3.  6.2 Miejsce i termin 
składania wniosków 

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje 
się datę wpływu wersji papierowej wniosku 
o dofinansowanie do IOK.  

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje 
się datę złożenia wersji papierowej przedmiotowego 
dokumentu.  
Złożenie wniosku poprzez nadanie w polskiej 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe jest równoznaczne z jego 
wniesieniem. W takim przypadku o zachowaniu 
terminu na złożenie decyduje data stempla 
pocztowego. Operatorem wyznaczonym 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe jest Poczta Polska. 

Korekta zapisów w związku 
z koniecznością stosowania 
przepisów ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks  
postępowania 
administracyjnego 
dotyczących sposobu 
obliczania terminów. 

4.  7.1 Weryfikacja 
warunków formalnych 
i uzupełnianie wniosku 

IOK wzywa wnioskodawcę do jednokrotnego 
uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty 
otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, 
a w konsekwencji niedopuszczenia projektu do 
oceny. 
W razie stwierdzenia oczywistej omyłki we wniosku 
o dofinansowanie projektu IOK wzywa wnioskodawcę 
do poprawienia oczywistej omyłki w terminie 7 dni od 
daty otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, 
a w konsekwencji niedopuszczenia projektu do 

IOK wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku 
w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego 
wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez 
rozpatrzenia. 
W razie stwierdzenia oczywistej omyłki we wniosku 
o dofinansowanie projektu IOK wzywa wnioskodawcę 
do poprawienia oczywistej omyłki w terminie 7 dni od 
daty otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 
Uzupełnieniu/korekcie mogą podlegać wyłącznie 
elementy wskazane przez IOK. 
W przypadku wezwania Wnioskodawcy do 

Doprecyzowanie zapisów. 
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oceny. 
Uzupełnieniu/korekcie mogą podlegać wyłącznie 
elementy wskazane przez IOK. 
W przypadku, jeżeli, mimo uzupełnienia przez 
wnioskodawcę w zakresie określonym przez IOK, 
wniosek nadal nie spełnia warunków formalnych 
bądź w przypadku nieuzupełnienia braków w 
wyznaczonym terminie lub dokonanie skorygowania 
wniosku w zakresie innym niż wskazany przez IOK, 
wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 

uzupełnienia wniosku przekazanego na piśmie – 
termin liczy się od dnia doręczenia wezwania.  
Do doręczenia wezwania stosuje się przepisy działu I 
rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego. 

5.  7.2.2. Szczegółowe 
kryteria dostępu (tabela, 
L.p. 6) 

Brak zapisów Średnie wyniki w województwie łódzkim: 
-część I – język polski i matematyka – 62% 
-część II – język angielski – 71% 

Doprecyzowanie zapisów. 

6.  7.5 Analiza kart oceny 
i obliczanie liczby 
przyznanych punktów 

Projekt, który uzyskał w trakcie oceny formalno-
merytorycznej maksymalną liczbę punktów za 
spełnianie wszystkich ogólnych kryteriów 
merytorycznych (do 100 punktów) oraz wszystkich 
kryteriów premiujących, może uzyskać maksymalnie 
… punktów. 

Projekt, który uzyskał w trakcie oceny formalno-
merytorycznej maksymalną liczbę punktów za 
spełnianie wszystkich ogólnych kryteriów 
merytorycznych (do 100 punktów) oraz wszystkich 
kryteriów premiujących, może uzyskać maksymalnie 
150 punktów. 

Doprecyzowanie zapisów. 

 
 


