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Wykaz zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/16 

Lp. Punkt Regulaminu Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie 
1. Dokumenty i Wytyczne Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020 z dnia 5 lutego 2016 r. 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020 obowiązujący na dzień ogłoszenia 
konkursu 

Korekta zapisów. 

2. 2.8 Definicja kwalifikacji jest zgodna z definicją zawartą 
w części dot. wskaźników EFS monitorowanych we 
wszystkich priorytetach inwestycyjnych dla 
wskaźnika liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu. 

Kwalifikacje należy rozumieć, jako formalny wynik 
oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy 
właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła 
efekty uczenia się spełniające określone standardy. 

Doprecyzowanie definicji 
kwalifikacji. 

3. Wskaźniki horyzontalne produktu* Wskaźniki horyzontalne (obligatoryjne w każdym 
projekcie) 

Wskazanie konieczności 
ujęcia wszystkich 
wskaźników 
horyzontalnych 
w projekcie. 

4. * Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania 
wskaźników horyzontalnych produktu określonych 
dla EFS w przypadku realizacji adekwatnego 
wsparcia. 

Uwaga! Obligatoryjnie należy wybrać wszystkie 
wskaźniki horyzontalne, wskazując źródło danych do 
pomiaru wskaźników oraz sposób pomiaru 
wskaźników. W przypadku braku adekwatnego 
wsparcia wartości docelowe należy wpisać 0, 
natomiast na etapie realizacji projektu we wnioskach o 
płatność należy odnotowywać faktyczny przyrost 
danego wskaźnika. 

5. Nabyte kompetencje muszą być potwierdzone 
odpowiednim dokumentem i każdorazowo będzie 
weryfikowane poprzez odpowiednie sprawdzenia 
przyswojonej wiedzy czy kompetencji. 

Brak zapisów. Korekta stylistyczna. 

6. Uwaga! W przypadku, gdy projekt spełnienia 
kryteria/um premiujące, określone w pkt 6.2 
Regulaminu, zaleca się ustalenie wskaźników 
odnoszących się do obszaru spełnionego kryterium, 
o ile forma kryterium pozwala na określenie 
mierzalnego wskaźnika twardego. 

Uwaga! W przypadku, gdy projekt spełnienia 
kryteria/um premiujące, określone w pkt 7.2.4 
Regulaminu, zaleca się ustalenie wskaźników produktu 
odnoszących się do obszaru spełnionego kryterium, o 
ile forma kryterium pozwala na określenie mierzalnego 
wskaźnika twardego. 

Doprecyzowanie zapisów 
i korekta omyłki pisarskiej. 

7. Rekomendowane wskaźniki odnoszące się do Rekomendowane wskaźniki produktu odnoszące się Doprecyzowanie zapisów. 
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kryteriów premiujących: do kryteriów premiujących: 
8. 3.1 - wkładem własnym nie zawsze jest cała 

nieruchomość, mogą być to np. sale, których wartość 
wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania 
danego metrażu (stawkę może określać np. 
taryfikator danej instytucji). 

- wkładem własnym nie zawsze jest cała 
nieruchomość, mogą być to np. sale, których wartość 
wycenia się, jako koszt eksploatacji/utrzymania 
danego metrażu ( m.in. koszty: wody, prądu, ścieków, 
ogrzewania, sprzątania, konserwacji). 

Wskazanie kosztów 
związanych 
z eksploatacją sal. 

9. 7.2 Kryteria wyboru projektów zatwierdzone są przez 
Komitet Monitorujący Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020. 

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone są przez 
Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uchwałą 
nr 1/16 z dnia 25 lutego 2016 r. 

Doprecyzowanie zapisów. 

10. 7.2.3 Brak zapisów. Możliwość przyznania warunkowej liczby punktów za 
spełnienie danego kryterium i skierowanie projektu do 
negocjacji dotyczy wyłącznie ogólnych kryteriów 
merytorycznych określonych, jako warunkowe i może 
nastąpić w przypadku: 
C.1 Adekwatność doboru, sposobu pomiaru i opisu 
wskaźników realizacji projektu (w tym wskaźników 
dotyczących właściwego celu szczegółowego RPO WŁ 
2014-2020) oraz zgodność celu głównego projektu z 
założeniami RPO WŁ 2014-2020: 
� braku wskazania odpowiednich wskaźników 

produktu i rezultatu, zgodne z celami 
szczegółowymi projektu i zadaniami, 

� braku przedstawienia we wniosku o dofinansowanie 
wszystkich obligatoryjnych wskaźników 
wynikających z zapisów Regulaminu konkursu, 

� braku wskazania prawidłowych wartości bazowych 
wskaźników i wartości docelowych wskaźników, 

� braku wskazania prawidłowych jednostek miar, 
� braku wskazania prawidłowych źródeł danych do 

pomiaru i sposobów pomiaru, 
� braku sformułowania celu głównego projektu w 

oparciu o regułę SMART. 
C.4 Spójność zadań przewidzianych do realizacji w 
ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych 

Wskazanie zakresu 
negocjacji w przypadku 
ogólnych kryteriów 
merytorycznych 
warunkowych. 
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zadań: 
� braku logicznego powiązania działań dotyczących 

danej formy wsparcia;  
� braku spójności opisu zadań z innymi elementami 

wniosku; 
� braku prawidłowego uzasadnienia potrzeby 

realizacji zadań; 
� braku prawidłowego przyporządkowania 

wskaźników do zadań; 
� braku wskazania prawidłowych wartości ogółem 

wskaźników dla zadań, 
� braku prawidłowego uzasadnienia wyboru 

partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile 
dotyczy), 

� braku spójności harmonogramu z opisem zadań, 
� w przypadku rozliczania projektu kwotą ryczałtową 

braku uwzględnienia wskaźników mierzących 
realizację zadania wraz z jednoczesnym 
wskazaniem dokumentów potwierdzających jego 
realizację. 

C.8 Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu: 
� wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych, 
� wystąpienia wydatków nieracjonalnych, 

nieefektywnych kosztowo, zbędnych,  
� wystąpienia wydatków niezgodnych ze stawkami 

rynkowymi, 
� braku wskazania prawidłowego symbolu partnera, 
� błędów w oznaczeniu kategorii wydatków, jako: 

personel projektu, usługi zlecone, cross-financing, 
środki trwałe, wydatki ponoszone poza terytorium 
UE, pomoc publiczna, pomoc de minimis, stawka 
jednostkowa, wkład rzeczowy, 

� wystąpienia błędów rachunkowych, 
� braku wystarczającego uzasadnienia 

umożliwiającego ocenę racjonalności stawek, 
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� braku poprawności uzasadnienia wydatków w 
ramach kwot ryczałtowych (o ile dotyczy), 

� błędnie wskazanych wartości kwot ryczałtowych dla 
poszczególnych zadań.  

Uwaga! Należy pamiętać, że wystąpienie dużej ilości 
w/w błędów we wniosku może spowodować 
negatywną ocenę projektu. 

11. Załącznik nr 2 - 
Instrukcja wypełniania 
wniosku o 
dofinansowanie (…) 

Wskaźniki horyzontalne wpisane zostały do 
formularza wniosku. Możesz wskazać: 
- maksymalnie 3 z nich – zgodnie z tematyką i 
zakresem wsparcia w ramach Twojego projektu; przy 
wskaźniku, który nie będzie monitorowany w Twoim 
projekcie (bo np. nie przewidujesz udziału we 
wsparciu osób niepełnosprawnych lub nie planujesz 
realizacji szkoleń/doradztwa w zakresie kompetencji 
cyfrowych), w pola Źródło danych do pomiaru 
wskaźnika oraz Sposób pomiaru wskaźnika wpisz 
NIE DOTYCZY;     
- nie musisz wskazywać ich wartości docelowych na 
etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie tzn. 
w pole dotyczące wartości docelowych możesz 
wpisać 0, natomiast na etapie realizacji projektu we 
wnioskach o płatność powinieneś odnotowywać 
faktyczny przyrost danego wskaźnika. 

Wskaźniki horyzontalne zostały już wpisane do 
formularza wniosku. Powinieneś obligatoryjnie 
wskazać: 
- wszystkie 3 wskaźniki – nawet, jeżeli na etapie 
sporządzania diagnozy i wniosku nie przewidujesz 
udziału we wsparciu osób niepełnosprawnych lub nie 
planujesz realizacji szkoleń/doradztwa w zakresie 
kompetencji cyfrowych. Założenia projektu powinny 
przewidywać możliwość przystąpienia do niego osób z 
niepełnosprawnościami.   
- nie musisz wskazywać ich wartości docelowych na 
etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie tzn. w 
pole dotyczące wartości docelowych możesz wpisać 0, 
natomiast na etapie realizacji projektu we wnioskach o 
płatność powinieneś odnotowywać faktyczny przyrost 
danego wskaźnika;  
- musisz natomiast uzupełnić pola Źródło danych do 
pomiaru wskaźnika oraz Sposób pomiaru wskaźnika 
dla wszystkich wskaźników. 

Wskazanie konieczności 
ujęcia wszystkich 
wskaźników 
horyzontalnych 
w projekcie. 

12. Załącznik nr 12 – Lista 
gmin (…) 

Załącznik nr 12 – Lista gmin o największym 
zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną (gdzie 
wychowaniem przedszkolnym objętych jest mniej niż 
80,79% dzieci zamieszkałych w danej gminie) 

Załącznik nr 12 – Lista gmin o największym 
zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną (gdzie 
wychowaniem przedszkolnym objętych jest mniej niż 
80,79% dzieci zamieszkałych w danej gminie)1 

1Na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 
GUS na 2014 r. 

Wskazanie źródła danych. 

 


