
Projekt 

Uchwała Nr     /18 

Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 

z dnia ..………………….. 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

w sprawie: zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Na podstawie art. 110 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(tj. Dz. Urz. UE L 2013.347.320, zm. Dz. Urz. UE L z 2013.347.470, Dz. Urz. UE 

L z 2013.347.259, Dz.U. UE L 2015.270.1, Dz.U. UE L z 2016.338.34, Dz.U. UE 

L z 2017.129.1, Dz.U.UE.L.2017.335.1), art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460, zm. poz. 1475, poz. 2433) oraz Uchwały 

Nr 208/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie powołania 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020, 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata  

2014-2020 uchwala, co następuje:  
 

§ 1. Zmienia się § 1 Uchwały nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: 

zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (zmienionej Uchwałami Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr 8/15 z dnia 28 

września 2015 r., nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r., nr 

12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r., nr 1/16 z dnia 25 lutego 2016 r., nr 2/16 z dnia 31 marca 2016 

r., nr 3/16 z dnia 12 kwietnia 2016 r., nr 4/16 z dnia 16 maja 2016 r., nr 6/16 z dnia 23 czerwca 

2016 r., nr 7/16 z dnia 23 czerwca 2016 r., nr 8/16 z dnia 26 września 2016 r., nr 10/16 z dnia 

3 listopada 2016 r., nr 11/16 z dnia 15 grudnia 2016 r., nr 2/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., nr 

3/17 z dnia 16 lutego 2017 r., nr 5/17 z dnia 29 marca 2017 r., nr 6/17 z dnia 24 maja 2017 r., 

nr 7/17 z dnia 22 czerwca 2017 r., nr 10/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r., nr 11/17 z dnia 22 

sierpnia 2017 r., nr 12/17 z dnia 12 września 2017 r., nr 14/17 z dnia 21 listopada 2017 r., 

nr 2/18 z dnia 23 stycznia 2018 r., nr 4/18 z dnia 5 marca 2018 r., nr 5/18 z dnia 17 kwietnia 

2018 r. oraz nr 7/18 z dnia 17 maja 2018 r.), w ten sposób, że: 

 



 

1.  Zatwierdza się kryteria wyboru projektów dla:  

1) Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy,  

2) Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 

3) Osi Priorytetowej III Transport,  

4) Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna,  

5) Osi priorytetowej V Ochrona środowiska,  

6) Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu,  

7) Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych,  

oraz 

8) Kryteria wyboru podmiotu, który wdraża instrumenty finansowe, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zatwierdza się kryteria wyboru projektów dla: 

1) Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, 

2) Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne,  

3) Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

w regionie,  

4) Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,  

5) Osi Priorytetowej XII Pomoc Techniczna, 

oraz 

6) Kryteria wyboru podmiotu, który wdraża instrumenty finansowe, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

    
 
 
 
 

     
Wiceprzewodniczący 

Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 

 
 

 Joanna Skrzydlewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020, kryteria wyboru projektów podlegają zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący. 

 W celu ułatwienia weryfikacji wprowadzanych zmian, w ramach niniejszej uchwały 

dokonano podziału zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ  

2014-2020, zawartych dotychczas w jednym załączniku w ten sposób, iż w jednym załączniku 

zawarto kryteria wyboru projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

natomiast w drugim kryteria wyboru projektów w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Ponadto, w obu załącznikach zawarto kryteria wyboru podmiotu, który wdraża 

instrumenty finansowe ze względu na fakt, iż dotyczą one obu funduszy.     

Przedmiotowa uchwała wprowadza również zmiany w załączniku nr 1 oraz 2 do 

Uchwały nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia kryteriów 

wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 (zmienionej Uchwałami Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr 8/15 z dnia 28 września 2015 r., nr 

9/15 z dnia 16 października 2015 r., nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r., nr 12/15 z dnia 3 

grudnia 2015 r., nr 1/16 z dnia 25 lutego 2016 r., nr 2/16 z dnia 31 marca 2016 r., nr 3/16 z 

dnia 12 kwietnia 2016 r., nr 4/16 z dnia 16 maja 2016 r., nr 6/16 z dnia 23 czerwca 2016 r., nr 

7/16 z dnia 23 czerwca 2016 r., nr 8/16 z dnia 26 września 2016 r., nr 10/16 z dnia 3 listopada 

2016 r., nr 11/16 z dnia 15 grudnia 2016 r., nr 2/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., nr 3/17 z dnia 

16 lutego 2017 r., nr 5/17 z dnia 29 marca 2017 r., nr 6/17 z dnia 24 maja 2017 r., nr 7/17 

z dnia 22 czerwca 2017 r., nr 10/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r., nr 11/17 z dnia 22 sierpnia 2017 

r., nr 12/17 z dnia 12 września 2017 r., nr 14/17 z dnia 21 listopada 2017 r., nr 2/18 z dnia 23 

stycznia 2018 r., nr 4/18 z dnia 5 marca 2018 r., nr 5/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. oraz 

nr 7/18 z dnia 17 maja 2018 r.).  

Zmiany w załączniku nr 1 polegają na: 

 zmianie kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna 

i konkurencyjna gospodarka, Poddziałania II.2.2 Promocja gospodarcza regionu oraz 

Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP. Spowodowane są m.in. koniecznością ich 

uspójnienia, uzupełnienia, przeredagowania oraz doprecyzowania ich treści w związku 

z doświadczeniami pozyskanymi w już zorganizowanych konkursach, a także wynikają 

ze zmiany Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. 

 zmianie kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej III Transport, Osi 

Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, 

Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu oraz Osi 

Priorytetowej  VII Infrastruktura dla usług społecznych, które wynikają 

z doprecyzowania ich brzmienia. 

Zmiany w załączniku nr 2 polegają na: 

 zmianie kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania 

VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy 

pracy  i wynikają m.in. z konieczności dostosowania kryteriów do zapisów Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy, 

a także zaktualizowania ich brzmienia w związku z komunikatem dotyczącym 



 

efektywności zatrudnieniowej. Zmiany kryteriów zostały skonsultowane z powiatowymi 

urzędami pracy; 

 zmianie kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, 

Poddziałania IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź. Zmiany mają na celu ujednolicenie 

sposobu weryfikacji kryterium; 

 zmianie kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, 

Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne i wynikają m.in. z konieczności 

dostosowania kryteriów do zapisów ustawy wdrożeniowej, korekty definicji kryterium, 

mając na względzie przedmiot konkursu, a także wprowadzenia kryterium 

premiującego dotyczącego projektów rewitalizacyjnych. Ponadto zmodyfikowano 

kryteria dla konkursu dotyczącego regionalnego programu zdrowotnego w związku ze 

zgłaszanymi uwagami przez potencjalnych beneficjentów, a także ujednolicono sposób 

weryfikacji kryteriów. W przypadku konkursu na realizację 4 typu operacji zmiana 

kryteriów została zaakceptowana przez Komitet Sterujący ds. interwencji EFSI w 

obszarze zdrowia. 

 zmianie kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej X Adaptacyjność 

pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób 

sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 i spowodowane są zmianą 

Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 oraz 

dostosowaniem do form wsparcia zaplanowanych w konkursie ogłaszanym w III 

kwartale 2018 roku; 

 zmianie kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej X Adaptacyjność 

pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające 

populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu 

jelita grubego, piersi i szyjki macicy. Wprowadzone zmiany wynikają z zatwierdzenia 

zmian do kryteriów przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI 

w sektorze zdrowia.   

Projekt zmiany kryteriów wyboru projektów w zakresie EFRR oraz EFS w ramach RPO 

WŁ 2014-2020 został przyjęty przez ZWŁ Uchwałą Nr 840/18 z dnia 12 czerwca 2018 r. 


