
 

 

 

Uzasadnienie 

 

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwały Nr 1554/16  

z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o 

dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok, zmienionej  Uchwałą 

Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 326/17 z dnia 21 marca 2017r., zmienionej 

Uchwałą Nr 719/17 z dnia 31 maja 2017r., zmienionej Uchwałą Nr 830/17 z dnia 27 

czerwca 2017r.,zmienionej Uchwałą Nr 1131/17 z dnia 23 sierpnia 2017r. konieczne 

było ogłoszenie konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 

Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, 

Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska 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 629/17 z dnia maja 2017 roku przyjął 

Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/17 

wniosków o dofinansowanie projektów w ramach V Ochrona środowiska, Działanie V.4 

Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska. 

W ramach prowadzonego naboru RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/17 w terminie od 30 

czerwca do dnia 7 lipca 2017 r. zostało złożonych 9 wniosków o dofinansowanie. 

Złożone wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej dokonywanej przez 

Komisję Oceny Projektów. W związku z faktem, iż wnioskowane dofinansowanie 

przedmiotowych projektów przekracza kwotę wskazaną w Regulaminie Konkursu 

Zarząd Województwa Łódzkiego zgodnie z art. 41, ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 

roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 celem dofinansowania wszystkich projektów, 

które przeszły ocenę merytoryczną  podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach 

przedmiotowego konkursu z kwoty 2 008 000, 00 Euro, tj.  8 476 972 PLN do 

3 295 592,00 Euro tj. 13 912 671,18 PLN. Jednocześnie wskazać należy, iż 

przedmiotowa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców. 

 

 


