<type='S' maxlength=500
input='G'>

2 - Rozwiązania w zakresie
szkoleń pracowników instytucji
zaangażowanych w zarządzanie
EFSI oraz kontrolę nad tymi
funduszami z dziedziny unijnych
przepisów i polityki dotyczących
niedyskryminacji.

2- Rozwiązania w zakresie
szkolenia
pracowników instytucji
zaangażowanych w
zarządzanie EFSI oraz kontrolę
nad tymi
funduszami z dziedziny unijnych
przepisów
i polityki dotyczących
równouprawnienia
płci i uwzględniania aspektu płci.

<type='S' maxlength=500
input='G'>

Warunek ogólny nr 1
Istnienie zdolności
administracyjnych
umożliwiających
wdrożenie i stosowanie
unijnych
przepisów i polityki
dotyczących
niedyskryminacji w
odniesieniu do
EFSI.

Warunek ogólny nr 2
Istnienie zdolności
administracyjnych
umożliwiających
wdrożenie i stosowanie
unijnych
przepisów i polityki
dotyczących
równouprawnienia płci w
odniesieniu
do EFSI.

2 - Rozwiązania w zakresie
szkoleń
pracowników instytucji
Warunek ogólny nr 3
zaangażowanych w
Istnienie zdolności
zarządzanie EFSI oraz kontrolę
administracyjnych
nad tymi
umożliwiających
funduszami z dziedziny
wdrożenie i stosowanie
obowiązujących
Konwencji
unijnych przepisów i polityki
Narodów Zjednoczonych o
dotyczących
prawach
niepełnosprawności, w tym
osób z niepełnosprawnościami dostępności i
w
praktycznego stosowania
odniesieniu do EFSI zgodnie z Konwencji o
decyzją
prawach osób z
Rady 2010/48/WE
niepełnosprawnościami,
zgodnie z przepisami unijnymi i
prawem
krajowym.

Niespełnione kryteria

Ogólne warunki wstępne

Przyjęcie Agendy działań na
rzecz równości szans i
niedyskryminacji w ramach
funduszy unijnych 2014-2020
przez Komitet Koordynacyjny
UP

Przyjęcie Agendy działań na
rzecz równości szans i
niedyskryminacji w ramach
funduszy unijnych 2014-2020
przez Komitet Koordynacyjny
UP

Przyjęcie Agendy działań na
rzecz równości szans i
niedyskryminacji w ramach
funduszy unijnych 2014-2020
przez Komitet Koordynacyjny
UP

<type='S' maxlength=1000
input='G'>

Podjęte działania

2015-03-31

2015-03-31

2015-03-31

<type='D' input='G'>

Termin (data)

Ministerstwo Infrastruktury i
Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i
Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i
Rozwoju

<type='S' maxlength=500
input='G'>

Odpowiedzialne podmioty

N

N

N

<type='C' input='M'>

Działanie zakończone w
terminie (T/N)

T

T

T

<type='C' input='M'>

Kryteria spełnione (T/N)

Tabela 14
Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych

<type='C' input='M'>

Oczekiwana data pełnej
realizacji pozostałych
działań, w stosownych
przypadkach

ARES(2015)3265958 z
04.08.2015 r.

ARES(2015)3265958 z
04.08.2015 r.

ARES(2015)3265958 z
04.08.2015 r.

<type='S' maxlength=2000
input='M'>

Uwagi (w odniesieniu do
każdego działania)

4- skuteczny system wskaźników
rezultatu, obejmujący:
- ustanowienie wartości
docelowych wskaźników
rezultatu,

Działanie 1
Ustanowienie wartości
docelowej dla wskaźnika w PI
9a "Średni czas pobytu w
szpitalu"
30/06/2015

31/12/2015

„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)
type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

Warunek ogólny nr 7
Systemy statystyczne i
wskaźniki rezultatu
Systemy statystyczne i
wskaźniki rezultatu.
Istnienie podstawy
statystycznej niezbędnej do
przeprowadzenia ocen
skuteczności i ocen
oddziaływania programów.
Istnienie systemu wskaźników
rezultatu niezbędnych przy
wyborze działań, które w
najefektywniejszy sposób
przyczyniają się do
osiągnięcia pożądanych
rezultatów, do monitorowania
postępów w osiąganiu
rezultatów oraz do
podejmowania ewaluacji
oddziaływania

Działanie 1
Ustanowienie wartości
docelowej dla wskaźnika w PI
2c "Odsetek obywateli
korzystających z eadministracji (%) (AEC)"

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

T

T

T

T

26.06.2015 r. został przesłany
mail do KE z prośba o
weryfikację prawidłowości
metodologii szacowania
wskaźnika.
1.10.2015 r. oszacowany
wskaźnik został przesłany
przez system SFC.
Zgodnie z pismem z KE
(Ares(2015)5464425) z
30.11.2015 r. warunek
ogólny 7 został uznany za
częściowo spełniony w części
dotyczącej PI9a. Brak
oszacowanej wartości
wskaźnika w PI 2c stanowił
przeszkodę w uznania tego
warunku jako spełnionego w
całości.
Ostatecznie nastąpiło to w
dniu 4.03.2016 r. zgodnie z
pismem z KE
Ares(2016)1115909 .

Oszacowany wskaźnik został
przesłany do Komisji
Europejskiej przez system
SFC 23.12.2015 r.
Zgodnie z pismem z KE
Ares(2016)1115909 z dnia
4.03.2016 r. warunek ogólny
7 został uznany za spełniony.

<type='S' maxlength=500
<type='S' maxlength=500 input='G'>
input='G'>
Warunek Tematyczny 1.
Wzmacnianie badań
naukowych, rozwoju
technologicznego i innowacji
1.1. Badania naukowe i
innowacje :
Istnienie krajowych lub
regionalnych strategii na rzecz
inteligentnej specjalizacji,
zgodnie z krajowym
programem reform, w celu
zwiększenia wydatków na
badania i innowacje ze
środków prywatnych, co jest
cechą dobrze funkcjonujących
krajowych lub regionalnych
systemów badań i innowacji.

Tematyczne warunki wstępne Niespełnione kryteria

Termin (data)

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

31/08/2015

Działanie 4
Przeprowadzenie badania,
dotyczącego wskazania możliwości
powiązania kluczowych grup
technologii z branżami kluczowymi

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

a) opracowanie planu działań na rzecz
osiągnięcia planowanych celów
operacyjnych poszczególnych Polityk
sektorowych,

31/03/2015

Działanie 3
Powołanie nieformalnych ciał – rad
branżowych, złożonych z podmiotów
reprezentujących daną branżę, w celu
ich włączenia w proces tworzenia,
konsultowania oraz realizacji zapisów
poszczególnych Polityk sektorowych

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

31/12/2014

Działanie 2
Uwzględnienie odniesień KIS do
mechanizmów regionalnych

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

<type='S' maxlength=500
input='G'>

Odpowiedzialne podmioty

Działanie 5
Opracowanie projektów Polityk
sektorowych, w tym:

31/12/2014

Działanie 1
Wyłonienie Wykonawcy dla realizacji
Polityk sektorowych

<type='S' maxlength=1000 input='G'> <type='D' input='G'>

Podjęte działania

T

T

T

N

N

N

<type='C' input='M'>

Działanie zakończone w
terminie (T/N)

T

T

T

T

T

T

<type='C' input='M'>

Kryteria spełnione (T/N)

Tabela 15
Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych

31/05/2015

30/06/2015

02/2015

<type='C' input='M'>

Realizowane w ramach projektu Polityki
Sektorowe

Uwzględnione w ramach projektu Polityki
Sektorowe

W związku z pytaniami wykonawców,
dotyczącymi OPZ oraz wyjaśnieniami
wrowadzono zmiany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Ze względu na
poziom złożoności zamówienia, ocena
wniosków trwała dłużej, niż pierwotnie to
zakładano. W połączeniu z koniecznością
uzupełniania wiosków przez wnioskodawców,
nastąpiła konieczność wydłużenia ternimu
wyłonienia wykonawcy dla realizacji projektu.

<type='S' maxlength=2000 input='M'>

Oczekiwana data pełnej
realizacji pozostałych działań, Uwagi (w odniesieniu do każdego działania)
w stosownych przypadkach

5 - Przyjęto ramy określające dostępne
środki budżetowe na badania i innowacje

Gotowa jest krajowa lub regionalna
strategia na rzecz inteligentnej
specjalizacji, która:
3 – przedstawia działania na rzecz
pobudzenia prywatnych inwestycji w
badania i rozwój,

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

31/10/2015

30/11/2015

31/12/2015

f) przeprowadzenie paneli
eksperckich dla każdej branży
kluczowej z przedstawicielami
branży, dla której dana Polityka jest
opracowywana

Działanie 6
Przeprowadzenie procesu konsultacji
społecznych projektów Polityk
sektorowych

Działanie 7
Opracowanie finalnych wersji
dokumentów

Działanie 8
Przyjęcie dokumentów przez Zarząd
Województwa Łódzkiego

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

d) powołanie dla każdej Polityki
sektorowej zespołu konsultantów,

e) przeprowadzenie dla każdej branży
wywiadów oraz zorganizowanie
indywidualnych spotkań
z przedsiębiorstwami działającymi w
danej branży w zakresie
wypracowania wizji oraz celów
operacyjnych oraz skonsultowania
propozycji planów akcji,

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

c) opracowanie budżetu Polityk
sektorowych,
31/08/2015

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

b) opracowanie harmonogramu
realizacji planu działań oraz
wskazanie podmiotów
odpowiedzialnych za realizację
poszczególnych działań,

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Polityki sektorowe województwa łódzkiego
zostały przyjęte przez Zarząd Województwa
Łódzkiego uchwałą nr 1459/15 z dnia
22.12.2015 r. i przekazane KE w dniu
30.12.2015 r.
25.04.2016 r. Komisja Europejska przesłała
drogą mailową uwagi do dokumentu, a w dniu
19.05.2016 r. IZ RPO WŁ przekazała KE
odniesienia do nich;
27.05.2016 r. KE wskazała, że
doprecyzowania wymagają dodatkowo kwestie
ram finansowych RIS;
Ostatecznie 26.09.2016 r. dokument pn.
"Model finansowania Regionalnej Strategii
Innowacji dla Województwa Łódzkiego
LORIS 2030 na lata 20142020",uwzględniający uwagi Komisji
Europejskiej, został przekazany przez system
SFC do ostatecznej akceptacji przez KE.
Zgodnie z pisme z KE Ares(2016)5835811 z
10.10.2016 r. warunek tematyczny 1.1 uznany
został za spełniony.

2- Konkretne działania: wprowadzono
działania mające na celu skrócenie czasu
potrzebnego na uzyskanie licencji i
pozwoleń na podjęcie i prowadzenie
szczególnego rodzaju działalności w
ramach przedsiębiorstwa, z
uwzględnieniem celów programu "Small
Business Act";

3 - Konkretne działania: wprowadzono
mechanizm monitorowania wdrażania
działań programu "Small Business Act" i
oceny wpływu prawodawstwa na MŚP.

2 - Działania obejmują: działania
konieczne do utworzenia systemu
certyfikacji w odniesieniu do
charakterystyki energetycznej budynków,
spójnego z art. 11
dyrektywy 2010/31/UE;

Warunek Tematyczny 3.1
Przeprowadzono konkretne
działania wspierające
promowanie
przedsiębiorczości z
uwzględnieniem
programu "Small Business
Act".

Warunek Tematyczny 3.1
Przeprowadzono konkretne
działania wspierające
promowanie
przedsiębiorczości z
uwzględnieniem
programu "Small Business
Act".

Warunek Tematyczny 4.1
Przeprowadzono działania
promujące racjonalne
kosztowo ulepszenie
efektywnego końcowego
wykorzystania energii oraz
racjonalne kosztowo
inwestycje w efektywność
energetyczną przy
budowaniu lub renowacji
budynków.

Wydanie rozporządzenia w sprawie
metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej
budynku lub części budynku, sposobu
sporządzania oraz wzorów świadectw
charakterystyki energetycznej
(obecnie zakończono zbieranie uwag
do projektu rozporządzenia w ramach
konsultacji publicznych)

Wdrożenie elektronicznej
platformy konsultacyjnej
Wytyczne do przeprowadzania Oceny
Wpływu
Zakończenie pilotażu w zakresie
testu MŚP

Wejście w życie ustawy o zmianie
ustaw regulujących warunki
dostępu do wykonywa nia
niektórych zawodów - III transza
deregulacji

2015-06-30

2015-12-31

2015-05-01

Ministerstwo Infrastruktury i
Rozwoju

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo
Sprawiedliwości

T

T

T

T

T

T

ARES(2015)2226774 z 28.05.2015 r.

ARES(2016)3309179 z 11.07.2016 r.

ARES(2016)3309179 z 11.07.2016 r.

1 - W sektorach wspieranych z EFRR,
Funduszu Spójności i EFRROW państwo
członkowskie zapewniło wkład różnych
użytkowników wody w zwrot kosztów za
usługi wodne w podziale na sektory,
zgodnie z art. 9 ust. 1 tiret pierwsze
dyrektywy 2000/60/WE, przy
uwzględnieniu, w stosownych
przypadkach, skutków społecznych,
środowiskowych i gospodarczych
zwrotu, jak również warunków
geograficznych i klimatycznych
dotkniętego regionu lub dotkniętych
regionów.

2 - Przyjęcie planu gospodarowania
wodami w dorzeczu dla obszaru
dorzecza spójnego z art. 13 dyrektywy
2000/60/WE.

Warunek Tematyczny 6
Zachowanie i ochrona
środowiska oraz
promowanie efektywnego
gospodarowania zasobami
6.1 Gospodarka wodna
Główne działania: 1. Przyjęcie
nowej ustawy – Prawo wodne,
2. Aktualizacja planów
gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy w Polsce
Opis spełniania kryterium
wraz ze szczegółowym
planem działań oraz
haromonogramem i
instytucjami
odpowiedzialnymi zostały
przedstawione w Samoocenie
spełniania warunkowości ex
ante.

Warunek Tematyczny 6
Zachowanie i ochrona
środowiska oraz
promowanie efektywnego
gospodarowania zasobami
6.1 Gospodarka wodna
Główne działania: 1.
Aktualizacja planów
gospodarki wodami na
obszarach dorzeczy w Polsce
2. Przekazanie do KE raportu
wraz z kopiami aktualizacji
PGW planowane jest w I
kwartale 2016 r. Opis
spełniania kryterium wraz ze
szczegółowym planem działań
oraz haromonogramem i
instytucjami
odpowiedzialnymi zostały
przedstawione w Samoocenie
spełniania warunkowości ex
ante.

Aktualizacje Planów Gospodarowania
Wodami w Dorzeczach (aPGW)

Aktualizacje Planów Gospodarowania
Wodami w Dorzeczach (aPGW)
Prace w Sejmie nad Ustawą Prawo
wodne.

31/12/2015

31/03/2016

Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej / Ministerstwo
Środowiska

Ministerstwo Środowiska /
Parlament

N

N

NT

N

Aktualizacje Planów Gospodarowania Wodami
w Dorzeczach (aPGW) przekazane do KE: nr
Ares(2017)18020 z 3/01/2017.

Aktualizacje Planów Gospodarowania Wodami
w Dorzeczach (aPGW) przekazane do KEtrwa weryfikacja dokumentów.
Trwają prace w Sejmie nad Ustawą Prawo
wodne, przyjęcie planowane jest do końca
czerwca lipca 2017 r.

31/12/2016

2015-12-31

Główne działania:
1. Nowelizacja ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
2. Rozp. ws. obowiązku selektywnego
Warunek Tematyczny 6
zbierania niektórych odpadów
Zachowanie i ochrona
komunalnych oraz szczegółowego
środowiska oraz
sposobu selektywnego zbierania
promowanie efektywnego
wybranych frakcji odpadów
gospodarowania zasobami
3. Wydanie rozp. RM ws. opłat za
6.2. Gospodarka odpadami:
korzystanie ze środowiska(…)
Promowanie zrównoważonych
4 - Przyjęto środki niezbędne do
4. Uchwalenie nowej ustawy o
gospodarczo i środowiskowo
osiągnięcia celów na 2020 r. dotyczących zużytym sprzęcie elektrycznym i
inwestycji w sektorze
przygotowania do ponownego
elektronicznym
gospodarki
wykorzystania i recyklingu, zgodnie z art. 5. Wydanie rozp. ws. wzorów
odpadami, w szczególności
11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE.
sprawozdań o odebranych odpadach
poprzez
komunalnych […]
opracowanie planów
6. Wydanie rozp. dotyczącego audytu
gospodarki
na podst. art. 51 ustawy z dn. 13
odpadami zgodnych z
czerwca 2013. o gospodarce
dyrektywą
opakowaniami […] Opis spełniania
2008/98/WE oraz z hierarchią
kryterium wraz ze szczegółowym
odpadów.
planem działań oraz
haromonogramem i instytucjami
odpowiedzialnymi zostały
przedstawione w Samoocenie
spełniania warunkowości ex ante.

2 - Istnienie jednego lub kilku planów
gospodarki odpadami zgodnie z
wymogami art. 28 dyrektywy
2008/98/WE;

Działanie 1
Aktualizacja wojewódzkich planów
gospodarki odpadami wraz z
opracowaniem planów
inwestycyjnych w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi

Warunek Tematyczny 6
Zachowanie i ochrona
środowiska oraz
promowanie efektywnego
gospodarowania zasobami
6.2. Gospodarka odpadami:
Promowanie zrównoważonych
gospodarczo i środowiskowo
inwestycji w sektorze
gospodarki odpadami, w
szczególności poprzez
opracowanie planów
gospodarki odpadami
zgodnych z dyrektywą
2008/98/WE oraz z hierarchią
odpadów.

Parlament RP
Ministerstwo Środowiska

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

N

N

T

NT

II kwartał 2017

Dokumenty na poziomie krajowym zostały
przekazane do KE, warunek spełniony - pismo
Ares(2017)2170868 26/04/2017 (Krajowy
Program Gospodarki Odpadami oraz Raport z
4 kryterium warunku)

27.10.2016 r. projekt Planu gospodarki
odpadami dla województwa łódzkiego na lata
2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028
(PGOWŁ 2016) wraz z załącznikami tj.
Planem Inwestycyjnym i Programem usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu
województwa łódzkiego został przekazany
Ministrowi Środowiska celem zaopiniowania
(PGOWŁ 2016) i uzgodnienia (Plan
Inwestycyjny). 28.11.2016 r. przekazane
zostały uwagi do ww. dokumentów.
16.12.2016 r. projekt dokumentu, po
skorygowaniu w zakresie zasadnych uwag
wskazanych przez Ministerstwo Środowiska
został ponownie przekazany do zaopiniowania
i uzgodnienia. W czerwcu 2017 r. projekt
PGOWŁ 2016 został pozytywnie zaopiniowany
przez MŚ. PGO WŁ 2016 został zatwierdzony
20.06.2017 r. przez SWŁ. Dokument na
poziomie regionalnym został przekazany do
KE pismem Ares (2017) 320 8227 (Plan
gospodarki odpadami dla województwa
łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem
lat 2023-2028)

7.1. Transport;
Istnienie kompleksowego
planu/ planów lub
kompleksowych ram w
zakresie inwestycji
transportowych zgodnie z
instytucyjną strukturą państw
członkowskich (z
uwzględnieniem transportu
publicznego na szczeblu
regionalnym i lokalnym), które
wspierają rozwój
infrastruktury i poprawiają
łączność z kompleksową i
bazową siecią TEN- T.
7.2. Kolej:
Istnienie w kompleksowym
planie/ kompleksowych
planach lub ramach
dotyczących transportu
wyraźnej części dotyczącej
rozwoju kolei zgodnie z
instytucyjną strukturą państw
członkowskich (z
uwzględnieniem transportu
publicznego na szczeblu
regionalnym i lokalnym), która
wspiera rozwój infrastruktury i
poprawia łączność z
kompleksową i bazową siecią
TEN-T. Inwestycje obejmują
tabor, interoperacyjność oraz
rozwijanie potencjału.

Cel tematyczny 7.
Promowanie
zrównoważonego transportu
i usuwanie niedoborów
przepustowości w działaniu
najważniejszej
infrastruktury sieciowej

1. Istnienie kompleksowego planu/
planów transportu lub ram w zakresie
inwestycji transportowych spełniających
wymogi prawne dotyczące strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko
2. Istnienie kompleksowego planu/
planów transportu lub ram w zakresie
inwestycji transportowych określających
wkład w jednolity europejski obszar
transportu zgodnie z art. 10
rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr
1315/2013, w tym priorytetów w zakresie
inwestycji w:
- bazową i kompleksową sieć TEN-T, w
których przewiduje się inwestycje w
ramach EFRR i Funduszu Spójności,
oraz
-wtórną łączność
3. Istnienie kompleksowego planu/
planów transportu lub ram w zakresie
inwestycji transportowych określających
identyfikację odpowiedniej ilość
realistycznych i zaawansowanych w
przygotowaniu projektów, które mają być
wspierane w ramach EFRR i Funduszu
Spójności
4. Istnienie kompleksowego planu/
planów transportu lub ram w zakresie
inwestycji transportowych określających
działania mające na celu zapewnienie
zdolności instytucji pośredniczących i
beneficjentów do realizacji projektów
31/03/2015

30/06/2015

31/10/2015

31/12/2015

Działanie 3
Wybór wykonawcy

Działanie 4
Opracowanie projektu regionalnego
planu transportowego

Działanie 5
Przyjęcie projektu regionalnego planu
transportowego przez Zarząd
Województwa Łódzkiego

31/03/2015

Działanie 2
Zebranie i analiza materiałów
wejściowych oraz określenie zakresu
niezbędnych do wykonania prac

Działanie 1
Decyzja dotycząca organizacji prac
nad regionalnym planem
transportowym

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

7.3. Inne rodzaje transportu,
w tym śródlądowe drogi
morskie i transport morski,
porty, połączenia
multimodalne i infrastruktura
portów lotniczych: Istnienie w
kompleksowym planie lub
kompleksowych planach lub
ramach dotyczących transportu
wyraźnej części dotyczącej
śródlądowych dróg morskich i
transportu morskiego, portów,
połączeń multimodalnych i
infrastruktury portów
lotniczych, które poprawiają
łączność z kompleksowymi i
bazowymi sieciami TEN-T i
przyczyniają się do
promowania zrównoważonej
mobilności regionalnej i
lokalnej.

1. Istnienie w kompleksowym
planie/planach lub ramach dotyczących
transportu części odnoszącej się do
rozwoju kolei spełniającej wymogi
prawne dotyczące strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
2. Istnienie w kompleksowym
planie/planach lub ramach dotyczących
transportu części odnoszącej się do
rozwoju kolei identyfikującej
odpowiednia ilość realistycznych i
zaawansowanych w przygotowaniu
projektów (wraz z harmonogramem i
budżetem)

2015-12-31

31/03/2016

30/06/2016

Działanie 6
Uzgodnienie zakresu i stopnia
szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko dla
projektu regionalnego planu
transportowego

Działanie 7
Opracowanie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko

Działanie 8
Podanie do publicznej wiadomości
projektu regionalnego planu
transportowego wraz ze strategiczną
oceną oddziaływania na środowisko w
celu przeprowadzenia konsultacji
społecznych oraz opiniowanie i
uzgadnianie ww. dokumentów przez
właściwe organy
Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

Wykonawca wybrany przez
Instytucję Zarządzającą

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

T

N

T

T

N

T

14.04.2016

W dniach 22.04 -13.05.2016 roku odbyły się
konsultacje społeczne projektu RPT WŁ
spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu
tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020
oraz projektu Prognozy oddziaływania na
środowisko projektu Regionalnego Planu
Transportowego Województwa Łódzkiego
spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu
tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 20142020.
27 kwietnia 2016 roku Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi
zaopiniował pozytywnie bez zastrzeżeń projekt
„Regionalnego Planu Transportowego …”
wraz „Prognozą oddziaływania na
środowisko…” pod względem wymagań
higienicznych i zdrowotnych.
20 maja 2016 roku Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi zaopiniował
pozytywnie projekt „Regionalnego Planu
Transportowego …” wraz „Prognozą
oddziaływania na środowisko…”.

W dniu 20.01.2016 zostało wszczęte
postępowanie przetargowe (opubilkowano
ogłoszenie) dotyczące sporządzenia SOOŚ dla
RPT WŁ spełniającego kryteria warunku ex
ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na
lata 2014-2020. W dniu 18.02.2016 dokonano
wyboru Wykonawcy. 3.03.2016 r. podpisano
umowę na wykonanie przedmiotowego
opracowania. Wykonawca przesłał ostateczną
wersję projektu strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko, po uwagach
Zamawiającego, w dniu 14.04.2016 r.

1. Istnienie w kompleksowym planie lub
kompleksowych planach lub ramach
dotyczących transportu wyraźnej części
dotyczącej śródlądowych dróg morskich i
transportu morskiego, portów, połączeń
multimodalnych i infrastruktury portów
lotniczych, która spełnia wymogi prawne
dotyczące strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
2. Istnienie w kompleksowym planie lub
kompleksowych planach lub ramach
dotyczących transportu wyraźnej części
dotyczącej śródlądowych dróg morskich i
transportu morskiego, portów, połączeń
multimodalnych i infrastruktury portów
lotniczych, która identyfikuje
odpowiednią ilość realistycznych i
zaawansowanych w przygotowaniu
projektów (wraz z harmonogramem i
budżetem)
3. Działania mające na celu zapewnienie
zdolności instytucji pośredniczących i
beneficjentów do realizacji projektów
31/10/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

Działanie 11
Przyjęcie regionalnego planu
transportowego po konsultacjach,
opiniowaniu i uzgodnieniach

Działanie 12
Przekazanie przyjętego dokumentu
wraz z podsumowaniem do
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska oraz Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego

Działanie 13
Podanie do publicznej wiadomości
informacji o przyjęciu dokumentu i o
możliwościach zapoznania się z jego
treścią wraz z uzasadnieniem i
podsumowaniem

30/06/2016

Działanie 10
Sporządzenie sprawozdania z
przebiegu i wyników konsultacji

zaawansowanych w przygotowaniu
projektów (wraz z harmonogramem i
budżetem)
3. Działania mające na celu zapewnienie Działanie 9
zdolności instytucji pośredniczących i
Analiza wyników przeprowadzonych
beneficjentów do realizacji projektów
konsultacji społecznych

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca RPO
WŁ na lata 2014-2020

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Dokument został podany do publicznej
wiadomości 6.07.2016 r.

Dokument został przekazany 15.07.2016 r.

14.07.2016 r. dokument został przkazany przez
system SFC do ostatecznej akceptacji przez
KE.
Zgodnie z pismem z KE Ares(2016)5652720 z
29.09.2016 r., warunek tematyczny 7.1, 7.2,
7.3 uznany został za spełniony.

Zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych
uwagi były przedmiotem analizy podmiotów
zaangażowanych w przygotowanie projektu
Regionalnego Planu Transportowego i projektu
Prognozy Oddziaływania na Środowisko.
Wszystkie uwagi rozpatrzono pozytywnie.
W dniu 14.06.2016 r. Zarząd Województwa
Łódzkiego przyjał sprawozdanie z przebiegu i
wyników konsultacji projektu Regionalnego
Planu Transportowego Województwa
Łódzkiego spełniającego kryteria warunku ex
ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na
lata 2014-2020 oraz projektu Prognozy
Oddziaływania na Środowisko dla ww.
dokumentu.
Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął
uchwałą ww. dokumenty 5.07.2016 r.

Warunek Tematyczny 9.3
Zdrowie: Istnienie
krajowych
lub regionalnych
strategicznych ram
polityki zdrowotnej w
zakresie
określonym w art. 168
TFUE,
zapewniających stabilność
gospodarczą

Warunek Tematyczny 8.4
Aktywne i zdrowe starzenie
się: została opracowana
polityka
dotycząca aktywnego
starzenia się w
świetle wytycznych
dotyczących
zatrudnienia.

1 -Gotowe krajowe lub regionalne
strategiczne ramy polityki zdrowotnej,
które zawierają:

2- Państwo członkowskie przygotowało
działania mające na celu promowanie
aktywnego starzenia się..

Warunek zostanie uznany za
wypełniony po spełnieniu poniższych
kryteriów:

Plan działań dotyczący przygotowania
dokumentu: Policy Paper dla obszaru
ochrony zdrowia w Polsce na lata
2014-2020. Krajowe Ramy
Strategiczne. - Uzupełnienie Policy
paper dla ochrony zdrowia na lata
2014-2020. Krajowe Ramy
Strategiczne. Dokument zostanie
zweryfikowany w kontekście uwag
zgłoszonych przez KE na spotkaniu w
dniu 16 października 2014 r.,
Termin: 31/01/2015 r. - Przyjęcie
Policy paper przez właściwe władze
na poziomie krajowym, Termin:
30/06/2015 r. Opis spełnienia
kryterium wraz ze szczegółowym
planem działań oraz harmonogramem
i instytucjami odpowiedzialnymi
zostały przedstawione w Samoocenie
spełniania warunkowości ex ante,
stanowiącej załącznik do programu.

2016-12-31

2015-06-30

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

T

N

T

T

ARES(2015)3184551 z 29.07.2015 r.

ARES(2015)3297969 z 06.08.2015 r.

2015-06-30

2016-12-31

Plan działań dotyczący map potrzeb
zdrowotnych - Sporządzenie „map
potrzeb” w zakresie onkologii i
kardiologii opisujących elementy
systemu na poziomie POZ, AOS,
szpitali. Termin: 31/12/2015 3- Działania mające na celu
Stworzenie „map potrzeb” dla innych
stymulowanie efektywności w sektorze chorób na poziomie POZ, AOS,
opieki zdrowotnej poprzez
szpitali. Termin: 31/12/2016 Opis
wprowadzanie modeli świadczenia usług spełnienia kryterium wraz ze
i infrastruktury;
szczegółowym planem działań oraz
harmonogramem i instytucjami
odpowiedzialnymi zostały
przedstawione w Samoocenie
spełniania warunkowości ex ante,
stanowiącej załącznik do programu.

2 - Skoordynowane działania
poprawiające dostęp do świadczeń
zdrowotnych

Plan działań dotyczący przygotowania
dokumentu: Policy Paper dla obszaru
ochrony zdrowia w Polsce na lata
2014-2020. Krajowe Ramy
Strategiczne. - Uzupełnienie Policy
paper dla ochrony zdrowia na lata
2014-2020. Krajowe Ramy
Strategiczne. Dokument zostanie
zweryfikowany w kontekście uwag
zgłoszonych przez KE na spotkaniu w
dniu 16 października 2014 r., Termin:
31/01/2015 r. - Przyjęcie Policy paper
przez właściwe władze na poziomie
krajowym, Termin: 30/06/2015 r.
Opis spełnienia kryterium wraz ze
szczegółowym planem działań oraz
harmonogramem i instytucjami
odpowiedzialnymi zostały
przedstawione w Samoocenie
spełniania warunkowości ex ante,
stanowiącej załącznik do programu.

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

T

T

T

T

ARES(2017)2141640 z 26.04.2017 r.;
ARES(2016)1636807 z 06.04.2016 r.;
ARES(2016)2711353 z 10.06.2016 r.

ARES(2015)3184551 z 29.07.2015 r.

2015-06-30

2015-06-30

Plan działań dotyczący przygotowania
dokumentu: Policy Paper dla obszaru
ochrony zdrowia w Polsce na lata
2014-2020. Krajowe Ramy
Strategiczne. - Uzupełnienie Policy
paper dla ochrony zdrowia na lata
2014-2020. Krajowe Ramy
Strategiczne. Dokument zostanie
5- Państwo członkowskie lub region
zweryfikowany w kontekście uwag
przyjęły ramy określające szacunkowo
zgłoszonych przez KE na spotkaniu w
dostępne środki budżetowe na opiekę
dniu 16 października 2014 r., Termin:
zdrowotną oraz efektywną pod względem
31/01/2015 r. - Przyjęcie Policy paper
kosztów koncentrację środków
przez właściwe władze na poziomie
przeznaczonych na priorytetowe potrzeby
krajowym, Termin: 30/06/2015 r.
opieki zdrowotnej.
Opis spełnienia kryterium wraz ze
szczegółowym planem działań oraz
harmonogramem i instytucjami
odpowiedzialnymi zostały
przedstawione w Samoocenie
spełniania warunkowości ex ante,
stanowiącej załącznik do programu.

„maxlength” = maksymalna liczba znaków ze spacjami

type (typ): N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta
input (wprowadzanie danych): M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

Legenda dla właściwości pól (dotyczy wypełniania sprawozdań w SFC2014)

4 - System monitorowania i przeglądu.

Plan działań dotyczący przygotowania
dokumentu: Policy Paper dla obszaru
ochrony zdrowia w Polsce na lata
2014-2020. Krajowe Ramy
Strategiczne. - Uzupełnienie Policy
paper dla ochrony zdrowia na lata
2014-2020. Krajowe Ramy
Strategiczne. Dokument zostanie
zweryfikowany w kontekście uwag
zgłoszonych przez KE na spotkaniu w
dniu 16 października 2014 r.,
Termin: 31/01/2015 r. - Przyjęcie
Policy paper przez właściwe władze
na poziomie krajowym, Termin:
30/06/2015 r. Opis spełnienia
kryterium wraz ze szczegółowym
planem działań oraz harmonogramem
i instytucjami odpowiedzialnymi
zostały przedstawione w Samoocenie
spełniania warunkowości ex ante,
stanowiącej załącznik do programu.

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

T

T

T

T

ARES(2017)2141640 z 26.04.2017 r.

ARES(2017)2141640 z 26.04.2017 r.

