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 Wykaz zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/17 

Lp. Punkt Regulaminu Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie 
1. Wykaz skrótów Karta Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku  

o dofinansowanie projektu konkursowego  
z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 

Karta Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku  
o dofinansowanie projektu konkursowego  
współfinansowanego ze środków EFS w ramach  
RPO WŁ na lata 2014-2020 

Korekty techniczne 
precyzujące znaczenie 
skrótów, ujednolicenie 
sformułowań z nazwami 
załączników do regulaminu 
konkursu. 

2. Wykaz skrótów Karta oceny ogólnego kryterium podsumowującego 
wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego  
z europejskiego funduszu społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014 - 2020 

Karta oceny kryterium podsumowującego wniosku  
o dofinansowanie projektu konkursowego 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ 
na lata 2014-2020 

3. 2.5 Grupa docelowa Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi z Ministerstwem 
Rozwoju udział osoby biernej zawodowo w projekcie jest 
dopuszczalny wyłącznie w sytuacji, gdy Beneficjent na 
etapie rekrutacji uzyska od takiej osoby deklarację 
gotowości podjęcia zatrudnienia. 

Udział osoby biernej zawodowo w projekcie jest 
dopuszczalny wyłącznie w sytuacji, gdy Beneficjent  
na etapie rekrutacji uzyska od takiej osoby deklarację 
gotowości podjęcia zatrudnienia. 

Doprowadzenie do spójności 
przypisu z zawartym  
w regulaminie konkursu  
Nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-
002/17. 

4. 2.8 Wymagane wskaźniki 
pomiaru celu (tabela) 

Patrz Tabela nr 1 – Definicje wskaźników przed zmianą Patrz Tabela nr 2 – Definicje wskaźników po zmianie Uzupełnienie definicji zgodnie 
z zapisami Wytycznych 
w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych  
na lata 2014-2020, Zał. nr 2. 

5. 2.8 Wymagane wskaźniki 
pomiaru celu (tabela) 

- Uwaga! W przypadku projektów realizowanych  
z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania 
wydatków (w niniejszym konkursie dotyczy to kwot 
ryczałtowych) w źródłach danych do pomiaru wskaźników 
nie należy wskazywać dokumentów księgowych, ale inne 
adekwatne dokumenty merytoryczne. 

Wprowadzenie dodatkowej 
informacji w związku  
z doświadczeniami oceny 
wniosków o dofinansowanie  
w ramach Działania X.3.  

6. 4.5 Uproszczone metody 
rozliczania wydatków 

Wskaźnik 
 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym, 
którym zapewniono dojazd do miejsca realizacji usługi 
zdrowotnej 
 

Dokumenty potwierdzające. 
Dodatkowo do kontroli na miejscu: 
- oświadczenia uczestników projektu o otrzymaniu zwrotu 
kosztów dojazdu na miejsce realizacji usługi zdrowotnej  
i z powrotem, 
- lista osób, które skorzystały ze świadczeń 
(potwierdzona podpisami uczestników). 

Wskaźnik 
 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym, 
którym zapewniono dojazd do miejsca realizacji usługi 
zdrowotnej 
 

Dokumenty potwierdzające 
Dodatkowo do kontroli na miejscu: 
- oświadczenia uczestników projektu o otrzymaniu zwrotu 
kosztów dojazdu na miejsce realizacji usługi zdrowotnej  
i z powrotem, 
- lista osób, którym zapewniono dojazd do miejsca 
realizacji usługi zdrowotnej. 

Aktualizacja informacji 
dotyczących przykładowych 
źródeł potwierdzających 
osiągnięcie wskaźnika. 
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7. 4.5 Uproszczone metody 
rozliczania wydatków 

Wskaźnik 
 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym, którym 
zapewniono opiekę nad osobą niesamodzielną podczas 
korzystania z usługi zdrowotnej 
 
 

Dokumenty potwierdzające 
Dodatkowo do kontroli na miejscu: 
- oświadczenia uczestników projektu o otrzymaniu zwrotu 
kosztów opieki, w czasie korzystania ze wsparcia, 
- lista osób, które skorzystały ze świadczeń 
(potwierdzona podpisami uczestników). 

Wskaźnik 
 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym, którym 
zapewniono opiekę nad osobą niesamodzielną podczas 
korzystania z usługi zdrowotnej 
 
 

Dokumenty potwierdzające 
Dodatkowo do kontroli na miejscu: 
- oświadczenia uczestników projektu o otrzymaniu zwrotu 
kosztów opieki, w czasie korzystania ze wsparcia, 
- lista osób, którym zapewniono opiekę nad osobną 
niesamodzielną podczas korzystania z usługi 

Aktualizacja informacji 
dotyczących przykładowych 
źródeł informacji o wskaźniku. 

8. 7.2 Miejsce i termin 
składania wniosków 

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę 
wpływu wersji papierowej wniosku o dofinansowanie  
do IOK. 

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę 
złożenia wersji papierowej przedmiotowego dokumentu. 
Złożenie wniosku poprzez nadanie w polskiej placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy  
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku 
o zachowaniu terminu na złożenie decyduje data stempla 
pocztowego. Operatorem wyznaczonym w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  
– Prawo pocztowe jest Poczta Polska. 

Korekta zapisów w związku  
z koniecznością stosowania 
przepisów ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r.  
– Kodeks  postępowania 
administracyjnego 
dotyczących sposobu 
obliczania terminów. 

9. 8.1 Weryfikacja warunków 
formalnych i uzupełnianie 
wniosku 

W razie stwierdzenia oczywistej omyłki we wniosku  
o dofinansowanie projektu IOK wzywa wnioskodawcę  
do poprawienia oczywistej omyłki w terminie 7 dni od daty 
otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, a w konsekwencji 
niedopuszczenia projektu do oceny. 
, 

Uzupełnieniu/korekcie mogą podlegać wyłącznie elementy 
wskazane przez IOK. 
 

W przypadku, jeżeli, mimo uzupełnienia przez 
wnioskodawcę w zakresie określonym przez IOK, 
wniosek nadal nie spełnia warunków formalnych bądź  
w przypadku nieuzupełnienia braków w wyznaczonym 
terminie lub dokonanie skorygowania wniosku w zakresie 
innym niż wskazany przez IOK, wniosek pozostaje bez 
rozpatrzenia. 

W razie stwierdzenia oczywistej omyłki we wniosku  
o dofinansowanie projektu IOK wzywa wnioskodawcę  
do poprawienia oczywistej omyłki w terminie 7 dni od daty 
otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 
 

 
Uzupełnieniu/korekcie mogą podlegać wyłącznie elementy 
wskazane przez IOK. 
 

W przypadku wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia 
wniosku przekazanego na piśmie – termin liczy 
się od dnia doręczenia wezwania. 
 

Do doręczenia wezwania stosuje się przepisy działu I 
rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
– Kodeks postępowania administracyjnego. 

Doprecyzowanie zapisów. 
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Tabela nr 1 - Definicje wskaźników przed zmianą 
Rodzaj wskaźnika Nazwa wskaźnika (jednostka miary) Definicja 
Wskaźniki 
horyzontalne 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami 

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia 
głośnomówiące, bądź inne rozwiązania umożliwiające dostęp (tj. usunięcie barier w dostępie,  
w szczególności barier architektonicznych) do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom  
z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi. 
Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane  
z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych  
(wg. def. PKOB). Należy podać liczbę obiektów, w których zastosowano rozwiązania umożliwiające dostęp 
osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi lub zaopatrzonych w sprzęt, 
a nie liczbę sprzętów, urządzeń itp. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć 
wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 
racjonalnych usprawnień dla osób  
z niepełnosprawnościami 

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające 
nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku,  
w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka  
i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Wskaźnik mierzony  
w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami w ramach danego projektu. 
Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie 
infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, 
mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia. 
Definicja na podstawie: Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,  
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Liczba osób objętych szkoleniami 
/doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych 

Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie nabywania/doskonalenia umiejętności 
warunkujących efektywne korzystanie z mediów elektronicznych tj. m.in. korzystania z komputera, różnych 
rodzajów oprogramowania, Internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych (np. programowanie, zarządzanie 
bazami danych, administracja sieciami, administracja witrynami 
internetowymi). 
Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby, które skorzystały ze wsparcia w zakresie TIK we wszystkich 
programach i projektach, także tych, gdzie szkolenie dotyczy obsługi specyficznego systemu teleinformatycznego, 
którego wdrożenia dotyczy projekt. 
Do wskaźnika powinni zostać wliczeni wszyscy uczestnicy projektów zawierających określony rodzaj wsparcia. 
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Tabela nr 2 - Definicje wskaźników po zmianie 
Rodzaj wskaźnika Nazwa wskaźnika  (jednostka miary) Definicja 
Wskaźniki 
horyzontalne 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami 

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia 
głośnomówiące, bądź inne rozwiązania umożliwiające dostęp (tj. usunięcie barier w dostępie,  
w szczególności barier architektonicznych) do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom 
z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi. Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje 
połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące 
wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB). Należy podać liczbę obiektów, w których zastosowano rozwiązania 
umożliwiające dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi lub zaopatrzonych  
w sprzęt, a nie liczbę sprzętów, urządzeń itp. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć 
wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu. 
Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno obiekty dostosowane w projektach ogólnodostępnych, 
jak i dedykowanych (zgodnie z kategoryzacją projektów z Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet  
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020). 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 
racjonalnych usprawnień dla osób  
z niepełnosprawnościami 

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające 
nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku,  
w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka 
i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Wskaźnik mierzony  
w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami w ramach danego projektu. 
Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie 
infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, 
mówiące, drukarki materiałów 
w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia. 
Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno projekty ogólnodostępne, w których sfinansowano koszty 
racjonalnych usprawnień, jak i dedykowane (zgodnie z kategoryzacją projektów z Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020). 

Liczba osób objętych szkoleniami 
/doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych 

Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie nabywania/doskonalenia umiejętności 
warunkujących efektywne korzystanie z mediów elektronicznych tj. m.in. korzystania z komputera, różnych 
rodzajów oprogramowania, Internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych (np. programowanie, zarządzanie 
bazami danych, administracja sieciami, administracja witrynami internetowymi). 
Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby, które skorzystały ze wsparcia w zakresie TIK we wszystkich 
programach i projektach, także tych, gdzie szkolenie dotyczy obsługi specyficznego systemu teleinformatycznego, 
którego wdrożenia dotyczy projekt. 
Do wskaźnika powinni zostać wliczeni wszyscy uczestnicy projektów zawierających określony rodzaj wsparcia  
w tym również np. uczniowie nabywający kompetencje w ramach zajęć szkolnych, jeśli wsparcie to dotyczy 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Identyfikacja charakteru i zakresu nabywanych kompetencji będzie 
możliwa dzięki możliwości pogrupowania wskaźnika według programów, osi priorytetowych i priorytetów 
inwestycyjnych. 
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