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Wykaz zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/15 

Lp. Punkt Regulaminu Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie 
1. 2.8 W przypadku wskaźników odnoszących się do 

nabycia kompetencji:  
� liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 

nabyli kompetencje po opuszczeniu programu; 

W przypadku wskaźników odnoszących się do nabycia 
kompetencji:  
� liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 

nabyli kompetencje po opuszczeniu programu; 
� liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 

po opuszczeniu programu; 

Doprecyzowanie zapisów. 

2. 3.5 Brak zapisów. W przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu 
realizowane są z zastosowaniem trybu 
konkurencyjnego (zasada konkurencyjności lub PZP) 
działania/zadania te rozliczać można wyłącznie na 
podstawie faktycznie ponoszonych wydatków. 

Doprecyzowanie zapisów. 

3. Załącznik nr 1 – 
Formularz wniosku o 
dofinansowanie projektu 
konkursowego w 
ramach RPO WŁ na lata 
2014 – 2020. 

- � zlikwidowano problem liczenia znaków, 
� zlikwidowano problem z wpisywaniem wskaźników 

rezultatu, 
� zlikwidowano problem z edycją zapisów dotyczących 

opisu grupy docelowej, 
� zmieniono sposób wprowadzania wskaźników dla 

zadań rozliczanych kwotami ryczałtowymi. 

Korekta techniczna. 

4. Załącznik nr 2 – 
Instrukcja wypełniania 
wniosku o 
dofinansowanie (…), 
II. WNIOSKODAWCA 
(BENEFICJENT) 
(arkusz 
„Wnioskodawca”),  

 Korekta dot. limitu liczby znaków w części „partnerstwo 
+ wnioskowana kwota dofinansowania” 

Korekta omyłki pisarskiej. 

5. Załącznik nr 3 – Wzór 
oświadczenia 
potwierdzającego (…) 

Oświadczam, iż wersja elektroniczna wniosku o 
dofinansowanie jest tożsama z wersją papierową 
oraz że w zaktualizowanym wniosku wprowadzone 
zostały wyłącznie te zmiany, które były przedmiotem 
negocjacji. 

Oświadczam, iż wersja elektroniczna wniosku o 
dofinansowanie jest tożsama z wersją papierową. 

Korekta omyłki pisarskiej. 

6. Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczam, iż wersja elektroniczna wniosku o Oświadczam, iż wersja elektroniczna wniosku o Korekta omyłki pisarskiej. 
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oświadczenia o 
niewprowadzaniu (…) 

dofinansowanie jest tożsama z wersją papierową. dofinansowanie jest tożsama z wersją papierową oraz 
że w zaktualizowanym wniosku wprowadzone zostały 
wyłącznie te zmiany, które były przedmiotem 
negocjacji. 

7. Załącznik nr 12 - 
Zestawienie średnich 
wyników egzaminów 
zewnętrznych w 
województwie łódzkim. 

Brak zapisów. W przypadku sprawdzaniu (kończącego szkołę 
podstawową) średnie wyniki edukacyjne dotyczą 
części pierwszej sprawdzianu, tj: 
� język polski – 72%, 
� matematyka –  61%. 

Doprecyzowanie zapisów. 

 


