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Uchwała Nr     /19 

Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 

       z dnia ..………………….. 

 

w sprawie zatwierdzenia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Na podstawie art. 49 ust. 3 oraz art. 110 pkt 2 lit e) 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) oraz art. 14ka ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295), 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 uchwala, co następuje:  

§ 1. Zatwierdza się zmiany do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Decyzją Komisji Europejskiej C(2014) 10171 z dnia 

18 grudnia 2014 r., zmienionego Decyzją Komisji Europejskiej C(2017) 2607 z dnia 19 

kwietnia 2017 r. oraz Decyzją Komisji Europejskiej C(2018) 3236 z dnia 29 maja 2018 r., 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.1 Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w załączniku, o którym mowa 

w § 1, przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, wynikających z formalnych negocjacji z Komisją Europejską 

i opinii Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, błędów pisarskich i rachunkowych oraz 

oczywistych omyłek pisarskich.  



 

 

2. Zobowiązuje się Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do poinformowania Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przed 

przekazaniem zmian do Komisji Europejskiej, o wprowadzonych zgodnie z ust. 1 zmianach. 

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
Z upoważnienia Przewodniczącego 

Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 

Zastępca Członka Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 
 

Robert Baryła 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Uzasadnienie 
 

RPO WŁ 2014-2020 został przyjęty Decyzją Komisji Europejskiej C(2014)10171 z dnia 

18 grudnia 2014 r., przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” do wsparcia z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu łódzkiego w Polsce. 

Uchwałą Nr 42/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19 stycznia 2017 r. przyjęto 

zmianę programu operacyjnego. Zmiana RPO WŁ 2014-2020 została następnie przyjęta 

Decyzją Komisji Europejskiej C(2017) 2607 z dnia 19 kwietnia 2017 r., zmieniającą decyzję 

wykonawczą C(2014) 10171 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” do wsparcia  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu łódzkiego w Polsce. 

Następnie uchwałą Nr 276/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 marca 2018 r. 

przyjęto kolejną zmianę programu operacyjnego, która została przyjęta Decyzją Komisji 

Europejskiej C(2018) 3236 z dnia 29 maja 2018 r., zmieniającą decyzję wykonawczą 

C(2014) 10171 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” do wsparcia  z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu łódzkiego w Polsce. 

Zgodnie z art 110 ust. 2 lit. e 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 (zwanego 

rozporządzeniem ogólnym) propozycje instytucji zarządzającej dotyczące zmian programu 

operacyjnego podlegają zatwierdzeniu przez komitet monitorujący. 

Ponadto, zgodnie z art. 14ka ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju propozycje zmian Programu służącego realizacji umowy 

partnerstwa w zakresie polityki spójności opracowuje właściwa instytucja zarządzająca tym 

programem oraz przedkłada je do zatwierdzenia przez komitet monitorujący, o którym mowa 

w art. 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r.  



 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 6a ww. ustawy w zw. z art. 47, art. 48, art. 57 ust. 1 pkt 2, 

art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, propozycje zmian programu zostaną przedłożone 

regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oraz państwowemu wojewódzkiemu 

inspektorowi sanitarnemu. 

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ 2014-2020 uchwałą nr 1416/19 z dnia 25 

października 2019 r. przyjęła stosowną propozycję zmiany Programu.  

Propozycje modyfikacji Programu zostaną także skierowane do Instytucji 

Koordynującej Umowę Partnerstwa, zgodnie z art. 14g ww. ustawy wskazującym, iż wszelkie 

propozycje zmiany Programu podlegają zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw 

rozwoju regionalnego.  

Przyjęcie projektu zmiany RPO WŁ 2014-2020 związane jest w szczególności 

z koniecznością doprecyzowania, uszczegółowienia zapisów, 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 PI 1b (w ramach instrumentu „bon na innowacje”) na zakup 

lub wdrożenie usług; 

o w PI 1b dodanie jednostek samorządu terytorialnego do katalogu beneficjentów; 

o w PI 1b zmiana zapisu dotyczącego wsparcia dla podmiotu, który będzie pełnił 

funkcję brokera innowacji – możliwość udzielenia wsparcia na utworzenie lub 

funkcjonowanie takiego podmiotu; 

o zmiana wskaźnika rezultatu z „Stopa inwestycji w sektorze prywatnym (nakłady brutto 

na środki trwałe w sektorze prywatnym jako % PKB)” na „Nakłady inwestycyjne 

w sektorze prywatnym w relacji do PKB”; 

o zmniejszenie wartości czterech wskaźników produktu w PI 1b; 

 Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka: 

o w PI 3a rozszerzenie katalogu beneficjentów o uczelnie i specjalne strefy 

ekonomiczne oraz stosowne doprecyzowanie zapisów w tym zakresie; 

o w PI 3a zmniejszenie wartości docelowej dwóch wskaźników produktu; 

o w PI 3a dopuszczenie wdrożenia rezultatów prorozwojowych usług doradczych; 

o W PI 3a dodanie wskaźnika produktu „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

(CO02)”; 



 

 

o w PI 3a rezygnacja ze wskaźnika produktu „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie niefinansowe”; 

o w PI 3b rezygnacja z cross-financingu; 

o w PI 3b zmniejszenie wartości docelowej jednego wskaźnika produktu; 

o w PI 3c zwiększenie wartości docelowej sześciu wskaźników produktu; 

o zwiększenie wartości wskaźnika produktu w ramach wykonania; 

 Osi Priorytetowej III Transport: 

o w PI 4e umożliwienie dofinansowania projektów z zakresu przygotowania 

dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla inwestycji dotyczących infrastruktury 

transportu szynowego (tramwajowego); 

o w PI 4e wprowadzenie możliwości, w uzasadnionych przypadkach, zakupu pojazdów 

z silnikami hybrydowymi łączącymi paliwo diesel (spełniające normę Euro-6) oraz 

napęd elektryczny; 

o w PI 7b uwzględnienie wymogu dostosowania nośności dróg do standardu 11,5 tony 

na oś; 

o w PI 7d rezygnacja z mechanizmu cross-financingu; 

 Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna: 

o w PI 4a i PI 4e zmiany wartości wskaźników produktu; 

o zwiększenie wartości wskaźnika produktu w ramach wykonania dotyczącego liczby 

jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE  

 Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska: 

o w PI 5b zwiększenie alokacji na wyposażenie dla OSP; 

o w PI 6a doprecyzowanie zakresu inwestycji wynikających z planu inwestycyjnego; 

o w PI 6d doprecyzowanie typów projektów; 

o zmiany wartości wskaźników produktu w PI 5b i PI 6b 

 Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych: 

o w PI 2c i PI 9a uzupełnienie wartości bazowej i docelowej wskaźników rezultatu 

strategicznego; 

o w PI 9a zmiany wartości wskaźników produktu; 

o zwiększenie wartości wskaźnika produktu w ramach wykonania 

 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie: 

o w PI 8i i PI 8iii zmiany wartości wskaźników produktu i rezultatu; 

o zmniejszenie wartości wskaźnika produktu w ramach wykonania; 

o w PI 8iii dostosowanie nazewnictwa do Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020; 

o w PI 8i i PI 8iii zmiana opisu typów przedsięwzięć; 



 

 

 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne: 

o w PI 9i, PI 9v usunięto „organizacje pozarządowe” z głównych typów beneficjentów, 

głównych grup docelowych; 

o zmiany wartości wskaźników produktu i rezultatu w PI 9i i PI 9iv; 

o zmniejszenie wartości wskaźnika produktu w ramach wykonania; 

o dodanie wskaźnika produktu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 

programie” w ramach wykonania; 

o w PI 9i modyfikacja opisu typów i przykładów przedsięwzięć oraz kierunkowych zasad 

wyboru operacji; 

o w PI 9i dodano typ przedsięwzięcia „Instrumenty aktywizacji zdrowotnej 

ukierunkowane na wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych 

utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od 

rynku pracy”; 

o w PI 9v zmiana opisu typów przedsięwzięć; 

 Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie: 

o w PI 8v usunięcie w typach przedsięwzięć formy wsparcia w postaci praktyk 

zawodowych oraz doprecyzowanie zapisów dotyczących grupy docelowej;  

 Osi Priorytetowej XI Edukacja, kwalifikacje, umiejętności: 

o w PI 10i doprecyzowanie zapisu dotyczącego częstotliwości pomiaru wskaźnika; 

 Osi Priorytetowej XII Pomoc Techniczna: 

o zwiększenie alokacji na oś priorytetową XII o ok. 19,7 mln EUR; 

o usunięcie zapisu o konieczności monitorowania stopy zwrotu z inwestycji 

w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji 

 Sekcji 4. Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego: 

o zmiana w ramach wymiaru terytorialnego – zintegrowanego działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w związku z przesunięciami alokacji 

w ramach poddziałań dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym 

(ZIT) oraz zwiększeniem alokacji dla ZIT; 

 Wspólne zmiany wprowadzone w RPO WŁ 2014-2020: 

o zwiększenie alokacji w ramach osi III, IV, VI, VII, X, XI, XII; 

o zmniejszenie alokacji w ramach osi I, II, V, VIII, IX; 

o przesunięcia alokacji między priorytetami inwestycyjnymi w osi II, IV, V, IX, X; 

o zmiana wartości w "Wyjaśnieniach adekwatności wskaźnika produktu” w ramach 

wykonania: zwiększenie – osie II, IV, V, VI, VII, VIII, X; zmniejszenie – osie I, III, IV, 

VII, IX; 



 

 

o zmiana wartości wskaźnika finansowego w ramach wykonania na 2023 r.: zwiększenie 

– osie III, IV, VI, VII, X, XI; zmniejszenie – osie I, II, V, VIII i IX; 

o zastąpienie w katalogu beneficjentów szkół wyższych uczelniami - osie I, II, IV, V, VI, 

VII; 

o przesunięcia kwot między kodami interwencji w osiach I-XII; 

o zmiana nomenklatury z: „osób niepełnosprawnych” na „osoby 

z niepełnosprawnościami”, „osób zależnych”, „osób niesamodzielnych” na „osoby 

wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”. 

W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały przez Komitet 

Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 


