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Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzonych Uchwałą Nr 1172939/16 Zarządu 

Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2016 r. 

 

 

Modyfikacje wprowadzone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 związane są przede wszystkim z koniecznością 
doprecyzowania treści uszczegółowienia oraz uzupełnienia i skorygowania zapisów Załącznika nr 2, 
Załącznika nr 4, a także zaktualizowania Załącznika nr 3.  

Najważniejsze zmiany w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020: 

W Osiach Priorytetowych I, II, IV oraz VI-XII doszczegółowiono m.in. zapisy dotyczące instrumentów 
finansowych, skorygowano treść SZOOP RPO WŁ 2014-2020 w związku ze zmianami wytycznych 
horyzontalnych w obszarze EFS. 

Wprowadzono modyfikacje wskaźników w części II SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz . 

Załączniku nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań. 

Skorygowano zapisy Załącznika nr 2 w części dotyczącej Osi priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna 
gospodarka, Działania II.3 Zwiększenie konkurencyjności oraz Osi Priorytetowej IV Gospodarka 
niskoemisyjna, Działania IV.3 Ochrona powietrza w związku ze zmianą uchwały w sprawie zdefiniowania 
wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ustalenia listy wskaźników dodatkowych oraz ich 
zdefiniowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a 
także z powodu konstrukcji systemu informatycznego SL2014 uniemożliwiającej wpisanie wskaźników 
agregujących na poziomie projektu. 

Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i 
poddziałań 

W związku z podjętą w dniu 26 września 2016 r. uchwałą nr 8/16 Komitetu Monitorującego Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dotyczącą zmian w już zatwierdzonych 
kryteriach wyboru projektów oraz przyjęcia nowych kryteriów, uzupełniono treść Załącznika nr 3 – Kryteria 
wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań. 

Załącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu 
pozakonkursowego 

Dokonano aktualizacji Załącznika nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję 
w ramach trybu pozakonkursowego w zakresie projektów realizowanych w ramach Strategii ZIT. 

 

 


