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Załącznik do 

Uchwały Nr  1/17 

Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 

z dnia  3 stycznia 2017 r.  
 

W dokumencie Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadza się następujące zmianę: 
 

L.p. Lokalizacja Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

1.  2A.1 (X) Oś 
priorytetowa X – 
Adaptacyjność 
pracowników i 
przedsiębiorstw w 
regionie 

2.A.6.2 (X-8v) 
Kierunkowe zasady 
wyboru operacji  
 

W ramach PI 8v przewiduje się wybór projektów do dofinansowania w trybie: 
• konkursowym (typ przedsięwzięcia 2) 
• pozakonkursowym (typy przedsięwzięć 1, 3 , 4, 5 i 6) 

Tryb konkursowy pozwoli w procedurze konkurencyjnej wybrać do dofinansowania projekty 
zapewniające w najwyższym stopniu efektywną realizację 2 celu szczegółowego PI 8v i 
osiągnięcie zakładanych rezultatów. 

Tryb konkursowy obejmował będzie wsparcie outplacementowe. 

Tryb pozakonkursowy przewidziano dla realizacji projektu o charakterze systemowym w 
ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) z wykorzystaniem Rejestru Usług 
Rozwojowych (RUR). Projekt będzie miał charakter wdrożeniowy i opierał się będzie na 
rozwiązaniach wypracowanych w ramach innowacyjnego projektu pt. „PFK – Podmiotowe 
Finansowanie Kształcenia” realizowanego przez WUP w Krakowie, który powiela rozwiązanie 
funkcjonujące od 1998 roku w belgijskim regionie Walonia. Istotą podejścia popytowego jest 
założenie, że centralnym podmiotem wsparcia jest przedsiębiorstwo i jego potrzeby. System 
będzie przejrzysty, logiczny, nastawiony na jakość i dający swobodę wyboru przedsiębiorcy, 
który jest zainteresowany rozwojem kapitału intelektualnego w swojej firmie i co za tym idzie 
– zwiększeniem swojej konkurencyjności na rynku. Podmiotowy system finansowania usług 
rozwojowych będzie gwarantował odbiorcom wsparcia możliwość samodzielnego 
podejmowania decyzji edukacyjnych, a także szybką reakcję na występujące potrzeby. 
System ten będzie zakładał możliwość realizacji projektów w oparciu o system bonów 
szkoleniowych. Realizacja projektu w formie pozakonkursowej jest konieczna z uwagi na 
zmianę systemu dystrybucji środków na podmiotowy, konieczność monitorowania 
skuteczności systemu i rozwiązywania bieżących problemów. Biorąc pod uwagę 
wdrożeniowy i pilotażowy charakter podmiotowego systemu dystrybucji środków, a także 
zadania nałożone na województwo przez Ustawę o samorządzie województwa, zgodnie z 
którą samorząd odpowiada m.in. za pobudzanie aktywności gospodarczej i podnoszenie 
poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, zasadnym jest 
powierzenie realizacji projektu departamentowi wchodzącemu w strukturę Instytucji 
Zarządzającej, co może być zrealizowane jedynie w trybie pozakonkursowym. 

W ramach PI 8v przewiduje się wybór projektów do dofinansowania  w trybie 
konkursowym.  

Tryb konkursowy pozwoli w procedurze konkurencyjnej wybrać do 
dofinansowania projekty zapewniające w najwyższym stopniu efektywną 
realizację celów szczegółowych PI 8v i osiągnięcie zakładanych rezultatów.  

Sposób weryfikacji projektów będzie zdeterminowany przez szczegółowe 
kryteria, które zostaną zatwierdzone przez KM RPO WŁ na lata 2014-2020 
(zgodnie z art. 110 ust. 2 lit. a rozporządzenia ogólnego). Stosowane kryteria 
wyboru projektów będą precyzyjne, mierzalne i obiektywne i służyć będą 
zapewnieniu selekcji wysokiej jakości projektów optymalnych z punktu widzenia 
efektywnej i prawidłowej realizacji celu szczegółowego PI 8v i osiągnięcia 
zakładanych rezultatów. Kryteria uwzględniać będą horyzontalne zasady 
ustanowione w art. 7 i 8 rozporządzenia ogólnego w zakresie równości 
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji (w tym także ze względu na 
niepełnosprawność), a także zrównoważonego rozwoju. 

Procedury wyboru i oceny projektów zostaną określone przez IZ RPO WŁ 
(zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego) w dokumentach 
wdrożeniowych i wytycznych programowych z uwzględnieniem stosownych 
regulacji unijnych i krajowych.  

System wyboru projektów będzie koncentrował się na zapewnieniu efektywności 
procesu selekcji, przejrzystości, bezstronności dokonywanej oceny oraz 
sprawności proceduralnej. Ma on gwarantować efektywne wydatkowanie 
środków unijnych, poprzez obiektywny i rzetelny wybór projektów, które 
umożliwią osiągnięcie długookresowych celów rozwojowych. Kryteria wyboru 
projektów uwzględniać będą preferencje w poziomie dofinansowania w 
zależności od branż, sektorów, wielkości przedsiębiorstw, kategorii odbiorców. 
Uwzględnione zostaną grupy docelowe, do których w pierwszej kolejności 
kierowane będzie wsparcie (osoby 50+ oraz o niskich kwalifikacjach). Zostaną 
zapewnione szczególne preferencje wsparcia dla sektorów mających największy 
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Niezależnie od zastosowanego trybu wyboru (konkursowego bądź pozakonkursowego), 
sposób weryfikacji projektów będzie zdeterminowany przez szczegółowe kryteria, które 
zostaną zatwierdzone przez KM RPO WŁ na lata 2014-2020 (zgodnie z art. 110 ust. 2 lit. a 
rozporządzenia ogólnego). Stosowane kryteria wyboru projektów będą precyzyjne, mierzalne 
i obiektywne i służyć będą zapewnieniu selekcji wysokiej jakości projektów optymalnych z 
punktu widzenia efektywnej i prawidłowej realizacji celu szczegółowego PI 8v i osiągnięcia 
zakładanych rezultatów. Kryteria uwzględniać będą horyzontalne zasady ustanowione w art. 
7 i 8 rozporządzenia ogólnego w zakresie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji 
(w tym także ze względu na niepełnosprawność), a także zrównoważonego rozwoju. 

Procedury wyboru i oceny projektów zostaną określone przez IZ RPO WŁ (zgodnie z art. 125 
ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego) w dokumentach wdrożeniowych i wytycznych 
programowych z uwzględnieniem stosownych regulacji unijnych i krajowych. 

System wyboru projektów będzie koncentrował się na zapewnieniu efektywności procesu 
selekcji, przejrzystości, bezstronności dokonywanej oceny oraz sprawności proceduralnej. 
Ma on gwarantować efektywne wydatkowanie środków unijnych, poprzez obiektywny i 
rzetelny wybór projektów, które umożliwią osiągnięcie długookresowych celów rozwojowych. 
Kryteria wyboru projektów uwzględniać będą preferencje w poziomie dofinansowania w 
zależności od branż, sektorów, wielkości przedsiębiorstw, kategorii odbiorców. Uwzględnione 
zostaną grupy docelowe, do których w pierwszej kolejności kierowane będzie wsparcie 
(osoby 50+ oraz o niskich kwalifikacjach). Zostaną zapewnione szczególne preferencje 
wsparcia dla sektorów mających największy potencjał w generowaniu miejsc pracy (firmy 
szybkiego wzrostu) oraz sektorów strategicznych dla rozwoju województwa. W ramach 
projektów outplacementowych stosowana będzie preferencja dla projektów zapewniających 
największą efektywność zatrudnieniową (wyższą niż określone progi minimalne). 

Wsparcie oferowane w ramach PI 8v uwzględni mechanizmy pozwalające na uniknięcie 
podwójnego finansowania tych samych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców w 
ramach CT3 i CT8 (wsparcie w ramach CT8 będzie elementem szerszej strategii rozwoju 
firmy w zakresie inwestycji w kapitał ludzki). 

W ramach PI 8v nie wyklucza się wystąpienia pomocy publicznej, dlatego też przy udzielaniu 
wsparcia przestrzegane będą zasady pomocy publicznej, wynikające z przepisów prawa 
polskiego i unijnego. 

Wszystkie przedsięwzięcia w ramach PI 8v muszą być zgodne z SRWŁ 2020. 
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