UCHWAŁA NR
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia

zmieniająca Uchwałę Nr 736/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu
zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka
niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2
Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 41, ust. 1, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 37 ust. 2, art. 38 ust.
1 pkt 1, art. 39, ust. 1 i 2, art. 41, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014 – 2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217, 1579)
uchwala się, co następuje:
§1. W załączniku do Uchwały Nr 736/16 Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 28 czerwca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 1001/16 Zarządu Województwa
Łódzkiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu
zamkniętego

dla
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niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2
Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2, pkt 9 otrzymuje brzmienie:
9. Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu: lipiec 2017 r.

2. § 6, pkt 5 otrzymuje brzmienie :
5.

Ocena formalna:

a) Ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu ma charakter „0/1”
i dokonywana jest przez pracowników DRPO, będących członkami KOP.
Przed przystąpieniem do oceny pracownicy DRPO podpisują deklarację poufności
i oświadczenie dotyczące bezstronności.
b) Każdy wniosek o dofinansowanie projektu oceniany jest niezależnie przez
przynajmniej dwóch członków KOP zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, na
podstawie karty oceny formalnej.
c) W przypadku rozbieżności w ocenach wniosku o dofinansowanie projektu
dokonanych przez dwóch członków KOP, przeprowadzana jest dodatkowa ocena
przez członka KOP, wskazanego przez Przewodniczącego KOP. Ocena trzeciej
osoby jest ostateczna i wiążąca.
d) Ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów jest przeprowadzana
w terminie do 165 dni roboczych od dnia 26 września 2016 r.
e) Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę
formalną zamieszczona zostaje na stronach internetowych.
f)

Wnioskodawca, którego wniosek nie spełnił kryteriów wyboru projektów jest
informowany pisemnie o negatywnej ocenie projektu niezwłocznie po zakończeniu
oceny formalnej. Informacja zawiera pouczenie o możliwości wniesienia protestu,
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020.

§2. Wykonanie uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu ds. Regionalnego
Programu Operacyjnego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Witold Stępień

- Marszałek Województwa

…………………………………

2. Artur Bagieński

- Wicemarszałek

...……………………………….

3. Dariusz Klimczak

- Wicemarszałek

...……………………………….

4. Joanna Skrzydlewska

- Członek Zarządu

…………………………………

5. Jolanta Zięba-Gzik

- Członek Zarządu

…………………………………

Uzasadnienie
W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwały
Nr 1374/15 z dnia 30 listopada 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr 101/16 z dnia 05 lutego
2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 367/16 z dnia 31 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą
Nr 730/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów
wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok, konieczne
było ogłoszenie konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach
IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1, Poddziałanie Odnawialne źródła energii
IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 736/16 z dnia 28 czerwca 2016 roku
przyjął Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV
Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii , Poddziałanie
IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

W związku z dużym zainteresowaniem

potencjalnych wnioskodawców w zakresie składania wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1
Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1001/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku
podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie do dnia
23 września 2016 r.
Z uwagi na znaczną liczbę złożonych wniosków w ramach przedmiotowego
naboru (258 szt.), uniemożliwiającą dokonanie oceny formalnej wniosków w pierwotnie
zakładanym terminie, jak również z uwagi na złożoną problematykę występującą
w ocenianych projektach, a także wystosowaniem zapytania do Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów z prośbą o interpretację przepisów pomocy dotyczących
przedmiotowego konkursu koniecznym stało się przedłużenie terminu oceny formalnej

wniosków o dofinansowanie. Wobec powyższego Zarząd Województwa Łódzkiego
podjął decyzję o przedłużeniu terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie
projektów złożonych w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.01.02IZ.00-10-001/16, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1
Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

