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Wykaz zmian do Regulaminu konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/20 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 W ZAKRESIE OSI PRIORYTETOWYCH 9-12 RPO WL 

 

Lp. 

Rozdział/ 

Punkt/ 

Podpunkt 

Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie 

1.  

III. OPIS PROJEKTU 

W KONTEKŚCIE 

WŁAŚCIWEGO 

CELU 

SZCZEGÓŁOWEGO/ 

WŁAŚCIWYCH 

CELÓW 

SZCZEGÓŁOWYCH 

RPO WL 2014-

2020, 3.3 Ryzyko 

nieosiągnięcia 

założeń projektu 

 

WAŻNE! 

Punkt 3.3 wniosku wypełniany jest tylko przez 

wnioskodawców, którzy wnioskują  

o kwotę dofinansowania równą albo 

przekraczającą 2 mln złotych (w innym 

przypadku pole jest nieaktywne). 

Na podstawie punktu 3.3 oceniana będzie 

zasadność realizacji projektu w kontekście ryzyka 

nieosiągnięcia jego założeń. 

W związku z faktem, że punkt 3.3 wypełniany jest 

jedynie w przypadku projektów z określoną 

kwotą dofinansowania, jego wypełnienie 

następuje po wypełnieniu części V Budżet 

projektu. Na wypełnienie punktu 3.3 

wnioskodawca ma 10 000 znaków. 

WAŻNE! 

Punkt 3.3 wniosku wypełniany jest tylko przez 

wnioskodawców, którzy wnioskują  

o kwotę dofinansowania równą albo 

przekraczającą 2 mln złotych (w innym przypadku 

pole jest nieaktywne). 

Na podstawie punktu 3.3 oceniana będzie 

zasadność realizacji projektu w kontekście ryzyka 

nieosiągnięcia jego założeń. 

W związku z faktem, że punkt 3.3 wypełniany jest 

jedynie w przypadku projektów z określoną kwotą 

dofinansowania, jego wypełnienie następuje  

po wypełnieniu części V Budżet projektu.  

Na wypełnienie punktu 3.3 wnioskodawca ma 10 

000 znaków. 

Zmiana jest niezbędna  
w celu spełnienia 
wymogów Regulaminu 
konkursu. Zmiana ma na 
celu umożliwienie 
wnioskodawcom 
odniesienie się do opisu 
ryzyka nieosiągnięcia 
założeń projektu  
gdy w ramach konkursu 
nie występują wskaźniki 
rezultatu. 

Główną funkcją 
wskaźników jest 
zmierzenie, na ile cel 
projektu został 
zrealizowany, tj. kiedy 
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Zmieniające się warunki wewnętrzne  

i zewnętrzne wywołują ryzyko, które ma wpływ 

na osiągnięcie założeń projektu. Punkt 3.3 

wniosku pozwala wnioskodawcy  

na zaplanowanie w sposób uporządkowany 

zarządzania ryzykiem w projekcie, czyli sposobu 

jego identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko. 

Wystąpienie ryzyka może prowadzić  

do nieosiągnięcia wskaźników rezultatu,  

a w efekcie do niezrealizowania projektu zgodnie 

z jego pierwotnymi założeniami. Dzięki 

właściwemu zarządzaniu ryzykiem możliwe jest 

zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia 

założeń projektu rozumianych jako wskaźniki 

rezultatu określone w pkt. 3.1.1 wniosku. 

Wnioskodawca może zastosować dowolną 

metodę analizy ryzyka. Kluczowe jest dokonanie 

właściwej oceny ryzyka i odpowiednie 

zaplanowanie projektu w tym zakresie,  

co umożliwi skuteczne przeciwdziałanie 

nieprzewidzianym problemom bez uszczerbku 

dla założonych do zrealizowania zadań  

i harmonogramu oraz ponoszenia dodatkowych 

wydatków. 

Wnioskodawca uzyskuje dostęp do opisu ryzyka 

poprzez wybór wskaźnika rezultatu z listy 

rozwijanej zbudowanej automatycznie  

na podstawie danych zawartych w pkt. 3.1.1 

wniosku i wybranie opcji „Dodaj ryzyko". 

Wnioskodawca przedstawia opis ryzyka dla 

Zmieniające się warunki wewnętrzne  

i zewnętrzne wywołują ryzyko, które ma wpływ  

na osiągnięcie założeń projektu. Punkt 3.3 

wniosku pozwala wnioskodawcy na zaplanowanie  

w sposób uporządkowany zarządzania ryzykiem  

w projekcie, czyli sposobu jego identyfikacji, 

analizy i reakcji na ryzyko. Wystąpienie ryzyka 

może prowadzić do nieosiągnięcia wskaźników 

rezultatu, a w efekcie do niezrealizowania 

projektu zgodnie z jego pierwotnymi założeniami. 

Dzięki właściwemu zarządzaniu ryzykiem możliwe 

jest zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia 

założeń projektu rozumianych jako wskaźniki 

rezultatu określone w pkt. 3.1.1 wniosku. 

Wnioskodawca może zastosować dowolną 

metodę analizy ryzyka. Kluczowe jest dokonanie 

właściwej oceny ryzyka i odpowiednie 

zaplanowanie projektu w tym zakresie,  

co umożliwi skuteczne przeciwdziałanie 

nieprzewidzianym problemom bez uszczerbku dla 

założonych do zrealizowania zadań  

i harmonogramu oraz ponoszenia dodatkowych 

wydatków. 

Wnioskodawca uzyskuje dostęp do opisu ryzyka 

poprzez wybór wskaźników z listy rozwijanej 

zbudowanej automatycznie na podstawie danych 

zawartych w pkt. 3.1.1 wniosku i wybranie opcji 

„Dodaj ryzyko". Wnioskodawca przedstawia opis 

ryzyka dla wszystkich wskaźników rezultatu,  

a w przypadku braku wskaźników rezultatu dla 

można uznać,  
że zidentyfikowany 
problem został 
rozwiązany, a projekt 
zakończył się sukcesem.  
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wszystkich wskaźników rezultatu określonych  

w pkt. 3.1.1 wniosku. 

Punkt 3.3 składa się z listy rozwijanej oraz 

czterech pól opisowych. 

W pierwszym polu opisowym „Opis sytuacji" 

wnioskodawca identyfikuje sytuacje, których 

wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie 

wartości docelowej wskaźników rezultatu 

wskazanych w pkt. 3.1.1 wniosku. 

W tym polu należy zawrzeć opis poszczególnych 

rodzajów ryzyka mogących wystąpić  

w projekcie i stopień ich ewentualnego wpływu 

na osiągnięcie założeń projektu. Przede 

wszystkim należy opisywać ryzyko niezależne  

od wnioskodawcy, co do którego wystąpienia  

i oddziaływania na projekt zachodzi wysokie 

prawdopodobieństwo. 

Nie należy natomiast opisywać sytuacji 

dotyczących ryzyka, które spełnia dwa warunki: 

jest niezależne od działań wnioskodawcy i co,  

do którego zachodzi niskie 

prawdopodobieństwo wystąpienia  

i oddziaływania na projekt (np. utrudnienie lub 

uniemożliwienie osiągnięcia założeń projektu na 

skutek klęski żywiołowej). Wnioskodawca 

powinien również opisać sytuacje dotyczące 

ryzyka, które jest zależne od podejmowanych 

wszystkich wskaźników produktu  określonych  

w pkt. 3.1.1 wniosku1. 

Punkt 3.3 składa się z listy rozwijanej oraz czterech 

pól opisowych. 

W pierwszym polu opisowym „Opis sytuacji" 

wnioskodawca identyfikuje sytuacje, których 

wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie 

wartości docelowej wskaźników rezultatu,  

a w przypadku braku wskaźników rezultatu 

wskaźników produktu wskazanych w pkt. 3.1.1 

wniosku. 

W tym polu należy zawrzeć opis poszczególnych 

rodzajów ryzyka mogących wystąpić  

w projekcie i stopień ich ewentualnego wpływu na 

osiągnięcie założeń projektu. Przede wszystkim 

należy opisywać ryzyko niezależne  

od wnioskodawcy, co do którego wystąpienia  

i oddziaływania na projekt zachodzi wysokie 

prawdopodobieństwo. 

Nie należy natomiast opisywać sytuacji 

dotyczących ryzyka, które spełnia dwa warunki: 

jest niezależne od działań wnioskodawcy i co,  

do którego zachodzi niskie prawdopodobieństwo 

wystąpienia  

i oddziaływania na projekt (np. utrudnienie lub 

uniemożliwienie osiągnięcia założeń projektu  

na skutek klęski żywiołowej). Wnioskodawca 

powinien również opisać sytuacje dotyczące 

 
1 W przypadku problemów technicznych opis ryzyka należy zamieścić w tabeli XI. Uzasadnienie wydatków cz. 2 i metodologia wyliczenia dofinansowania 
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przez niego działań, o ile uzna, że mogą one 

znacząco wpłynąć na realizację założeń projektu. 

W drugim polu opisowym „Sposób identyfikacji" 

należy wskazać, w jaki sposób zidentyfikowane 

zostanie wystąpienie sytuacji opisanych  

w pierwszym polu opisowym, czyli sytuacji 

zajścia ryzyka. Wystąpienie sytuacji ryzyka jest 

sygnałem do zastosowania odpowiedniej 

strategii zarządzania ryzykiem. Identyfikacja 

wystąpienia sytuacji ryzyka może być dokonana 

np. poprzez: 

> analizę wyjściowych założeń projektu  

i porównywanie ich z rzeczywistymi 

efektami realizacji projektu; 

> zbieranie informacji o ryzyku  

w projekcie; 

> porównywanie danych dotyczących 

zakończonej realizacji podobnych 

projektów w przeszłości; 

> weryfikowanie poprawności założeń 

projektu przyjętych na etapie jego 

planowania. 

W przypadku projektów partnerskich 

wnioskodawca może zaplanować,  

że identyfikacja wystąpienia sytuacji ryzyka 

będzie dokonywana przez partnera/partnerów 

projektu. Nie oznacza to jednak braku 

konieczności wskazywania we wniosku, w jaki 

sposób zidentyfikowane zostanie wystąpienie 

sytuacji zajścia ryzyka. 

ryzyka, które jest zależne od podejmowanych 

przez niego działań, o ile uzna, że mogą one 

znacząco wpłynąć na realizację założeń projektu. 

W drugim polu opisowym „Sposób identyfikacji" 

należy wskazać, w jaki sposób zidentyfikowane 

zostanie wystąpienie sytuacji opisanych  

w pierwszym polu opisowym, czyli sytuacji zajścia 

ryzyka. Wystąpienie sytuacji ryzyka jest sygnałem 

do zastosowania odpowiedniej strategii 

zarządzania ryzykiem. Identyfikacja wystąpienia 

sytuacji ryzyka może być dokonana np. poprzez: 

> analizę wyjściowych założeń projektu  

i porównywanie ich z rzeczywistymi 

efektami realizacji projektu; 

> zbieranie informacji o ryzyku  

w projekcie; 

> porównywanie danych dotyczących 

zakończonej realizacji podobnych 

projektów w przeszłości; 

> weryfikowanie poprawności założeń 

projektu przyjętych na etapie jego 

planowania. 

W przypadku projektów partnerskich 

wnioskodawca może zaplanować,  

że identyfikacja wystąpienia sytuacji ryzyka będzie 

dokonywana przez partnera/partnerów projektu. 

Nie oznacza to jednak braku konieczności 

wskazywania we wniosku, w jaki sposób 

zidentyfikowane zostanie wystąpienie sytuacji 

zajścia ryzyka. 



 

 Załącznik nr 1 do uchwały Nr  CLVIII/3004/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. 
   

Strona 5 z 7 

 

W trzecim i czwartym polu opisowym należy 

opisać działania, które zostaną podjęte w celu 

zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia 

sytuacji ryzyka („Zapobieganie") oraz  

w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka 

(„Minimalizowanie"). Opisywane w tych polach 

działania powinny być projektowane  

na podstawie wcześniej przeprowadzonej 

analizy ryzyka i stanowić sposób rozwiązywania 

problemów związanych z ryzykiem. 

W przypadku projektów partnerskich 

wnioskodawca może - w ramach opisu działań, 

które zostaną podjęte w celu uniknięcia 

wystąpienia sytuacji ryzyka oraz w przypadku 

wystąpienia sytuacji ryzyka -zawrzeć informację, 

że realizacja tych działań lub części tych działań 

zostanie powierzona partnerowi/partnerom.  

Nie oznacza to jednak braku konieczności 

opisywania we wniosku działań, które zostaną 

podjęte w celu zmniejszenia 

prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji 

ryzyka („Zapobieganie") oraz w przypadku 

wystąpienia sytuacji ryzyka 

(„Minimalizowanie"). Wnioskodawca może 

przyjąć następujące strategie reagowania na 

ryzyko: 

> unikanie (zapobieganie) - opracowanie 

założeń projektu w sposób pozwalający 

na wyeliminowanie ryzyka i zwiększenie 

prawdopodobieństwa osiągnięcia 

W trzecim i czwartym polu opisowym należy 

opisać działania, które zostaną podjęte w celu 

zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia 

sytuacji ryzyka („Zapobieganie") oraz  

w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka 

(„Minimalizowanie"). Opisywane w tych polach 

działania powinny być projektowane  

na podstawie wcześniej przeprowadzonej analizy 

ryzyka i stanowić sposób rozwiązywania 

problemów związanych z ryzykiem. 

W przypadku projektów partnerskich 

wnioskodawca może - w ramach opisu działań, 

które zostaną podjęte w celu uniknięcia 

wystąpienia sytuacji ryzyka oraz w przypadku 

wystąpienia sytuacji ryzyka -zawrzeć informację, 

że realizacja tych działań lub części tych działań 

zostanie powierzona partnerowi/partnerom.  

Nie oznacza to jednak braku konieczności 

opisywania we wniosku działań, które zostaną 

podjęte w celu zmniejszenia 

prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji ryzyka 

(„Zapobieganie") oraz w przypadku wystąpienia 

sytuacji ryzyka („Minimalizowanie"). 

Wnioskodawca może przyjąć następujące 

strategie reagowania na ryzyko: 

> unikanie (zapobieganie) - opracowanie 

założeń projektu w sposób pozwalający na 

wyeliminowanie ryzyka i zwiększenie 

prawdopodobieństwa osiągnięcia 

założonych celów szczegółowych. 
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założonych celów szczegółowych. 

Przykładem działań zapobiegających 

wystąpieniu sytuacji ryzyka jest 

zwiększenie dostępnych zasobów lub 

posługiwanie się wypróbowanymi 

sposobami realizacji projektu; 

> transfer - przeniesienie zarządzania 

ryzykiem na inny podmiot; 

> łagodzenie (minimalizowanie) - 

zmniejszenie prawdopodobieństwa  

i minimalizowanie ewentualnych 

skutków wystąpienia ryzyka poprzez 

zaplanowanie odpowiednich działań, 

strategia polega w tym przypadku  

na przygotowaniu planu łagodzenia 

ryzyka i monitorowaniu działań 

realizowanych na podstawie tego planu. 

Podjęcie określonych działań może 

wiązać się ze zmianą harmonogramu 

realizacji projektu, budżetu projektu 

oraz struktury zarządzania projektem; 

> akceptacja - przyjęcie ryzyka  

i ponoszenie skutków jego wystąpienia, 

które może być związane ze zmianą 

metod zarządzania projektem lub 

zabezpieczeniem rezerwowych 

zasobów. 

W przypadku projektów realizowanych  

w ramach RPO WL 2014-2020 zalecane jest 

komplementarne przyjęcie strategii unikania 

Przykładem działań zapobiegających 

wystąpieniu sytuacji ryzyka jest 

zwiększenie dostępnych zasobów lub 

posługiwanie się wypróbowanymi 

sposobami realizacji projektu; 

> transfer - przeniesienie zarządzania 

ryzykiem na inny podmiot; 

> łagodzenie (minimalizowanie) - 

zmniejszenie prawdopodobieństwa  

i minimalizowanie ewentualnych skutków 

wystąpienia ryzyka poprzez zaplanowanie 

odpowiednich działań, strategia polega  

w tym przypadku na przygotowaniu planu 

łagodzenia ryzyka i monitorowaniu działań 

realizowanych na podstawie tego planu. 

Podjęcie określonych działań może wiązać 

się ze zmianą harmonogramu realizacji 

projektu, budżetu projektu oraz struktury 

zarządzania projektem; 

> akceptacja - przyjęcie ryzyka  

i ponoszenie skutków jego wystąpienia, 

które może być związane ze zmianą metod 

zarządzania projektem lub 

zabezpieczeniem rezerwowych zasobów. 

W przypadku projektów realizowanych  
w ramach RPO WL 2014-2020 zalecane jest 
komplementarne przyjęcie strategii unikania oraz 
łagodzenia ryzyka nieosiągnięcia założeń 
projektu. Należy założyć, że zastosowanie jedynie 
strategii unikania ryzyka może okazać się  
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oraz łagodzenia ryzyka nieosiągnięcia założeń 

projektu. Należy założyć, że zastosowanie 

jedynie strategii unikania ryzyka może okazać się 

w przypadku danego projektu niewystarczające  

i konieczne będzie wdrożenie opracowanego 

wcześniej planu łagodzenia ryzyka opisanego  

we wniosku o dofinansowanie. 

w przypadku danego projektu niewystarczające  
i konieczne będzie wdrożenie opracowanego 
wcześniej planu łagodzenia ryzyka opisanego  
we wniosku o dofinansowanie. 

 

  


