
Uzasadnienie 

Zarząd Województwa Łódzkiego zgodnie z Harmonogramem naborów 

wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok Uchwałą Nr 

350/17 z dnia 21 marca zmienioną Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 

699/17 z dnia 31 maja 2017 r., zmienioną Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 

Nr 998/17 z dnia 25 lipca 2017 r. przyjął Regulamin konkursu zamkniętego dla 

naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów 

w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka 

wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 Przedmiotowy konkurs został ogłoszony w dniu 27.03.2017 r. na stronie 

www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.bip.lodzkie.pl Termin 

oceny formalnej wniosków w ramach w/w naboru został określony na 65 dni 

roboczych od dnia 12.09.2017 r. 

Zgodnie z zapisami V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych (AKPOŚK 2017) aglomeracje, w których odstępstwo 

pomiędzy RLM w rozporządzeniu lub uchwale tworzącej aglomerację, a RLM 

rzeczywistymi (RLMrz) przekracza 5% różnicy zostały oznaczone symbolem R5% 

blokującym dostęp do możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Wobec 

powyższego w związku z dużą liczbą aglomeracji, które w AKPOŚK 2017 zostały 

oznaczone symbolem R5% do czasu usunięcia lub wyjaśnienia zaistniałej 

niezgodności koniecznym stało się przedłużenie oceny formalnej celem dokładnej 

weryfikacji wszystkich projektów. Wobec powyższego Zarząd Województwa 

Łódzkiego postanawia zmienić termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 

do 95 dni roboczych od dnia 12.09.2017 r. do dnia 29.01.2018 r. 

Mając powyższe na uwadze zmienia się załącznik do Uchwały Nr 350/17 

Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/17 

wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej V Ochrona 

środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 

Gospodarka wodno-kanalizacyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zmienioną Uchwałą Zarządu 

http://www.rpo.lodzkie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.bip.lodzkie.pl/


Województwa Łódzkiego Nr 699/17 z dnia 31 maja 2017 r., zmienioną Uchwałą 

Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 998/17 z dnia 25 lipca 2017 r. 

 


