
 

Uzasadnienie 

W ramach naboru RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 prowadzonego w terminie 

26 sierpnia 2016 r. do dnia 23 września 2016 r. złożonych zostało 258 wniosków o 

dofinansowanie. Złożone wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej 

dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, która  w dniu 31 sierpnia 2017r. dla 84 

wniosków zakończyła się wynikiem pozytywnym. Po zakończonej ocenie Komisja 

Oceny Projektów przygotowała listę ocenionych projektów zgodnie z art. 44 ust. 4 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.  

Wobec powyższego zgodnie z §7 pkt. 1 Regulaminu Konkursu zamkniętego 

dla naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie 

projektów- Oś priorytetowa 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 1207/17 z dnia 11 września 2017 roku 

wybrał do dofinansowania wszystkie projekty które uzyskały pozytywną ocenę 

formalną i merytoryczną. 

W związku z pismem Gminy Rokiciny sygn. RIK.041.4.1.2017.IJ z 30.10.2017 

roku w sprawie rezygnacji z dofinansowania projektu nr WND-RPLD.04.01.02-10-

0154/16, a także w związku z pismem CEGAL – Cecylia Gawlik, Kazimierz Gawlik, 

Artur Gawlik, Marek Gawlik – Spółka Jawna z dnia 23.09.2017 roku w sprawie 

rezygnacji z dofinansowania projektu nr WND-RPLD.04.01.02-10-0242/16 Zarząd 

Województwa Łódzkiego usuwa w/w projekty z listy projektów wybranych do 

dofinasowania w ramach naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16. 

W związku z pismem Mikrobiogaz Strachanów Katarzyna Bartoszek z dnia 

26.09.2017 roku z wnioskiem o pomniejszenie kwoty pomocy de minimis do 

wysokości 801 382,34 PLN z uwagi na przekroczenie limitu pomocy dla w/w projektu 

Zarząd Województwa Łódzkiego zmienia kwotę przyznanego dofinansowania 

zgodnie z pismem Wnioskodawcy. W związku z pismem Mikrobiogaz Sulmów Piotr 

Kubiak z dnia 22.10.2017 roku z wnioskiem o pomniejszenie kwoty pomocy de 

minimis do wysokości 828 478,27 PLN z uwagi na przekroczenie limitu pomocy dla 

w/w projektu Zarząd Województwa Łódzkiego zmienia kwotę przyznanego 

dofinansowania zgodnie z pismem Wnioskodawcy. W związku z pismem Mikrobiogaz 

Kolonia Łaznów Dorota Kocięba z dnia 22.10.2017 roku z wnioskiem o 



pomniejszenie kwoty pomocy de minimis do wysokości 833 219,62 PLN z uwagi na 

przekroczenie limitu pomocy dla w/w projektu Zarząd Województwa Łódzkiego 

zmienia kwotę przyznanego dofinansowania zgodnie z pismem Wnioskodawcy. 

Dodatkowo z uwagi na zakończenie procedury odwoławczej oraz procedury 

oceny formalnej i merytorycznej dla projektów których protesty zostały uwzględnione 

Komisja Oceny Projektów stworzyła listę rankingową składającą się z 13 projektów. 

Mając na uwadze fakt, iż dostępna w ramach Poddziałania alokacja nie wystarcza na 

dofinansowanie wszystkich projektów które uzyskały pozytywną ocenę Zarząd 

Województwa Łódzkiego wybrał do dofinansowania 8 dodatkowych projektów na 

łączną kwotę 21 408 650,26 PLN. Jednocześnie pozostałe projekty umieścił na liście 

rezerwowej projektów w ramach naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16. 

Wobec powyższego Zarząd Województwa Łódzkiego zmienia załącznik Lista 

projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego dla 

naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 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 i nadaje się mu brzmienie jak w 

załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. Tworzy listę rezerwową projektów w ramach 

Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 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 zgodnie z listą 

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

 

 

 


