
Opis zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020  

 

Przyjęcie zmiany RPO WŁ 2014-2020 związane jest w szczególności z koniecznością 

doprecyzowania, uszczegółowienia zapisów oraz wprowadzenia korekt wynikających ze 

zmiany Umowy Partnerstwa, a także dokonania realokacji środków i zmian we wskaźnikach 

w związku z postępem we wdrażaniu poszczególnych osi priorytetowych. 

W RPO WŁ 2014-2020 wprowadzono zmiany m.in. w ramach: 

 Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy: 

o Rozszerzenie wsparcia w Priorytecie Inwestycyjnym (dalej: PI) 1b na utworzenie 

i funkcjonowanie centrów transferu technologii, a w związku z tym dodanie jednostek 

naukowych oraz ich spółek celowych do katalogu beneficjentów; 

o Doprecyzowanie zapisów – specjalizacje regionalne „wskazane na podstawie RSI”; 

o W PI 1a doprecyzowanie opisu wskaźnika dotyczącego wzrostu przychodów 

z działalności komercyjnej; 

o Usunięcie zapisów o pierwszej produkcji w PI 1b; 

o Doprecyzowanie zapisów dotyczących możliwości zakupu wyników prac B+R w PI 1b; 

o Wprowadzenie zapisu umożliwiającego zawarcie elementu wdrożeniowego 

w projektach w ramach PI 1b; 

o Rozszerzenie wsparcia w PI 1b na projekty mające na celu m.in. wyłonienie nowych 

inteligentnych specjalizacji; 

o Usunięcie organizacji zrzeszających przedsiębiorców z listy beneficjentów w PI 1b; 

o Uzupełnienie kierunkowych zasad wyboru operacji o zapisy dotyczące trybu 

pozakonkursowego w PI 1b; 

o Zmniejszenie wartości wskaźników w PI 1a i 1b; 

 Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka: 

o W PI 3a doprecyzowanie zapisów dotyczących niepełnego wykorzystania terenów 

inwestycyjnych; 

o W PI 3a usunięcie zapisów doprecyzowujących standardy świadczenia usług przez 

instytucje otoczenia biznesu; 

o W PI 3a, PI 3c usunięcie typu beneficjenta: organizacje zrzeszające przedsiębiorców; 

o Doprecyzowanie zapisów – specjalizacje regionalne „wskazane na podstawie RSI”; 

o W PI 3b dodanie do typów beneficjentów IOB i usunięcie organizacji zrzeszających 

przedsiębiorców; 

o W  PI 3a zmniejszenie wartości docelowej dwóch wskaźników produktu, a PI 3c 

zwiększenie wartości docelowej sześciu wskaźników produktu; 

o Zwiększenie wartości wskaźnika produktu dla 2023 roku w ramach wykonania; 

 Osi Priorytetowej III Transport: 

o Zwiększenie wartości dwóch wskaźników produktu w PI 4e; 

o Doprecyzowanie zasad dofinansowania dróg lokalnych i regionalnych w PI 4e 

poprzez odwołanie do uzgodnionej z KE interpretacji; 

o Wprowadzenie możliwości realizacji działań służących upowszechnianiu 

komplementarnych form  transportu np. bikesharingu; 

o Wskazanie wsparcia pojazdów bezemisyjnych i ich preferencyjnego traktowania; 

o Brak możliwości ogłaszania nowych naborów dotyczących zakupu pojazdów zgodnie 

z aktualną normą emisji spalin euro (PI 4e); 

o Doprecyzowanie zapisu dotyczącego roli strategii ZIT jako dokumentu określającego 

całościową koncepcję rozwoju transportu miejskiego na terenie ZIT (PI 4e); 



o Dostosowanie zapisów dotyczących ścieżek rowerowych w PI 4e do terminologii 

w polskim prawie; 

o Dodanie możliwości finansowania dróg lokalnych posiadających bezpośrednie 

połączenie z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi (PI 7b); 

o Umożliwienie realizacji projektów z zakresu transportu multimodalnego także w sieci 

TEN-T (PI 7c); 

o Zmniejszenie wartości wskaźnika produktu w PI 7c; 

o Wskazanie, iż tryb pozakonkursowy „może mieć zastosowanie” do projektów 

wskazanych w określonych dokumentach (zamiast „ma zastosowanie”)  

(PI 7b,7c,7d); 

o Dodanie możliwości finansowania przygotowania dokumentacji niezbędnej do 

realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury kolejowej (PI 7d); 

o Zmiany we wskaźnikach w ramach wykonania; 

 Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna: 

o Zmiany wartości wskaźników produktu w PI 4a, PI 4e i PI 4c; 

o Uzupełnienie uzasadnienia osi priorytetowej w związku z dodaniem celu 

tematycznego 6; 

o W PI 4a otwarto katalog odnawialnych źródeł energii i usunięto zapisy dotyczące linii 

demarkacyjnej; 

o  W PI 4c dodano typ beneficjenta: podmiot, który wdraża instrumenty finansowe 

i uproszczono zapis dotyczący demarkacji z POIŚ; 

o W PI 4c skorygowano warunek dotyczący zgodności z mapami potrzeb zdrowotnych; 

o W PI 4e skorygowano warunek dotyczący sieci ciepłowniczych realizowanych  

w ramach Strategii ZIT (zamiast na terenie ZIT); 

o Dodano PI 6e, w którym możliwa jest m.in. wymiana źródeł ciepła na kotły węglowe; 

o Zmiany we wskaźnikach w ramach wykonania; 

 Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska: 

o Doprecyzowanie celu szczegółowego PI 5b i PI 6a; 

o W PI 5b wyłączenie projektów dotyczących wód opadowych lub roztopowych 

z warunku odnoszącego się do Masterplanów lub aPGW; 

o W PI 5b wskazanie na możliwość realizacji remontów; 

o W PI 5b uzupełnienie katalogu beneficjentów o PGW Wody Polskie; 

o W PI 6a doprecyzowanie sposobów unieszkodliwiania odpadów zawierających 

azbest oraz dodanie rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów komunalnych; 

o W PI 6a dodano zapis o braku możliwości wsparcia instalacji z zakresu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów; 

o W PI 6a dodanie możliwości wykorzystania cross-financingu; 

o W PI 6a dodanie pozakonkursowego trybu wyboru projektów; 

o W PI 6a doprecyzowanie, iż warunek dotyczący uwzględnienia w Planie 

Inwestycyjnym dotyczy tylko odpadów komunalnych, z wyłączeniem projektów 

dotyczących azbestu i dzikich wysypisk odpadów; 

o W PI 6a usunięcie linii demarkacyjnej z POIŚ; 

o W PI 6a zmniejszenie, a w PI 6b zwiększenie wartości wskaźników produktu; 

o W PI 6b doprecyzowanie demarkacji z POIŚ i usunięcie współczynnika koncentracji; 

o W PI 6d dodanie typu projektu dotyczącego ochrony czynnej; 

o Zmiany we wskaźnikach w ramach wykonania; 

 Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu: 

o W PI 6c zmiana zasad finansowania infrastruktury kultury do 5 mln EUR; 



o W PI 6c zmniejszenie wartości wskaźnika produktu „Liczba zabytków nieruchomych 

objętych wsparciem” dla 2023 roku; 

o W PI 9b zmniejszenie wartości wskaźnika produktu w ramach wykonania 

„Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją” dla 2018 roku; 

 Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych: 

o Zmiana nazwy i wartości wskaźnika rezultatu dotyczącego odsetka dzieci w wieku 3-5 

lat objętych edukacją przedszkolną; 

o W PI 9a dostosowanie terminologii do obowiązujących wytycznych oraz usunięcie 

zapisu dotyczącego oddziałów żłobkowych; 

o W PI 10a dostosowanie zapisów o komplementarności EFRR i EFS do 

obowiązujących w UP; 

o W PI 2c/9a/10a wskazanie wśród głównych grup docelowych także podmiotów 

korzystających z rezultatów projektów; 

 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie: 

o W PI 8i/8iii dostosowanie nazewnictwa dotyczącego grupy docelowej  

i poszerzenie jej zakresu o bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat; 

o W PI 8i zmiana opisu i rozszerzenie możliwych do realizacji typów przedsięwzięć 

o programy aktywizacji zawodowej uzupełnione o instrumenty aktywnej integracji; 

o W PI 8i zmniejszenie wartości wskaźników produktu w związku  

z rozszerzeniem grupy docelowej; 

o W PI 8iii ujednolicenie zapisów dotyczących konkursowego trybu wyboru projektów 

w zakresie poddziałań, w których wykorzystywane są instrumenty finansowe; 

 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne: 

o W PI 9i/9v modyfikacja opisu grupy docelowej; 

o W PI 9i modyfikacja opisu trybu wyboru projektów; 

o W PI 9i zmiana nazwy wskaźnika rezultatu; 

o W PI 9iv/9v dostosowanie nazewnictwa dotyczącego grupy docelowej; 

o W PI 9iv doprecyzowano zapisy dotyczące usług w mieszkaniach wspomaganych 

i chronionych; 

o W PI 9iv zmiany wartości i jednostek pomiaru we wskaźnikach rezultatu;  

o W PI 9v zwiększenie wartości jednego wskaźnika rezultatu; 

o Zmniejszenie wartości wskaźnika produktu w ramach wykonania dotyczącego liczby 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 

w programie; 

 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie: 

o W PI 8iv korekta uzasadnienia celu szczegółowego; 

o Zmiana nazw lub wartości wskaźników rezultatu (PI 8iv, 8v) i produktu (PI 8v, 8vi) 

oraz częstotliwości pomiaru wskaźnika rezultatu (PI 8iv); 

o W PI 8iv, 8v zmiana opisu typów przedsięwzięć oraz głównych grup docelowych; 

o W PI 8v uzupełnienie kierunkowych zasad wyboru operacji o zapisy dotyczące BUR; 

o W PI 8v zmiana wskaźników produktu; 

o W PI 8vi korekta opisu przedsięwzięć dotyczących programów rehabilitacji leczniczej 

i zawodowej; 

o Zmniejszenie wartości wskaźnika produktu z ram wykonania na 2018 r. 

 Osi Priorytetowej XI Edukacja, kwalifikacje, umiejętności: 

o W PI 10i uzupełnienie celu szczegółowego, wskaźników rezultatu i produktu oraz 

opisu przedsięwzięć o zakres interwencji dotyczący umiejętności uniwersalnych; 



o W PI 10i zmiany we wskaźnikach rezultatu: zmniejszenie wartości docelowej pięciu 

wskaźników, zmiana źródła danych, częstotliwości pomiaru, zakresu; 

o W PI 10i doprecyzowanie pojęcia „środka trwałego”; 

o W PI 10i doprecyzowanie typów przedsięwzięć; 

o W PI 10i uproszczenie zapisów dotyczących grup docelowych; 

o W PI 10i uproszczenie i dostosowanie do zmian ustawy o systemie oświaty 

kierunkowych zasad wyboru operacji; 

o W PI 10iv  dodanie do celu szczegółowego i opisu przedsięwzięć zakresu interwencji 

dotyczących kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych; 

o W PI 10iv zmniejszenie wartości docelowej wskaźników rezultatu (2)  

i produktu (1), zmiana częstotliwości pomiaru wskaźnika rezultatu, skorygowanie 

nazw oraz dodanie nowych wskaźników rezultatu i produktu ; 

o Zmiana opisu przedsięwzięć w zakresie preferencji dla branż mających strategiczne 

znaczenie dla gospodarki, doprecyzowanie pojęcia „środka trwałego”, rozszerzenie 

grupy docelowej; 

o W PI 10iv uzupełnienie typów przedsięwzięć o wsparcie kształcenia praktycznego 

i pomoc stypendialną; 

o W PI 10iv w zasadach wyboru operacji dodano tryb pozakonkursowy dla wsparcia dla 

programów stypendialnych i wprowadzono zmiany w zakresie preferencji – 

skierowanie wsparcia do szkół cechujących się największymi lub specjalnymi 

potrzebami, podkreślenie wsparcia dla kierunków kształcenia związanych 

z nowoczesnymi technologiami; 

 Osi Priorytetowej XII Pomoc Techniczna: 

o Doprecyzowanie zapisów umożliwiających finansowanie dokumentów strategicznych 

niezbędnych do przygotowania RPO WŁ 2014-2020; 

o Umożliwienie wsparcia ze środków pomocy technicznej  systemów inkubacji, 

przygotowania i realizacji innowacyjnych projektów dla osi priorytetowej I. 

 Wspólne zmiany wprowadzone w RPO WŁ 2014-2020: 

o Zwiększenie alokacji w ramach osi II, III, IV; 

o Zmniejszenie alokacji w ramach osi I, V; 

o Przesunięcia alokacji między priorytetami inwestycyjnymi w osi II, III, V; 

o Zmiana wartości wskaźnika finansowego w ramach wykonania na 2018 r.: 

zwiększenie – oś II, zmniejszenie – osie I, III-VII, IX-XI; 

o Aktualizacja diagnozy, uzasadnienia celów i alokacji; 

o Zmiana nomenklatury z „osób niepełnosprawnych” na „osoby  

z niepełnosprawnościami”; 

o Zmiana wartości wskaźnika finansowego w ramach wykonania na 2023 r. 

zwiększenie – osie II, III, IV, zmniejszenie – osie I, V; 

o Uzupełnienie katalogu beneficjentów o jednostki nadzorowane przez organy 

administracji rządowej w osiach III-VII; 

o Doprecyzowanie zapisów dotyczących cross-financingu w osiach VIII-XI; 

o Usunięcie odniesienia do wytycznych programowych w osiach I-VII, X, XI; 

o Przesunięcia kwot między kodami interwencji w osiach I-VII, XII; 

o Wprowadzono zapis umożliwiający zastosowanie pomocy zwrotnej; 

o Dodano zapis zawężający wsparcie w ramach deinstytucjonalizacji.  

 


