Opis zmian w definicjach wskaźników wprowadzonych Uchwałą 69/19 Zarządu Województwa
Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2019 r.
Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w:
1. Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
 zmiana definicji wskaźnika rezultatu Liczba kontraktów handlowych zagranicznych,
podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji. Zmiana
wynika ze specyfiki projektów takich jak misje handlowe czy gospodarcze, w których
przedmiotowy wskaźnik realizowany jest nie przez beneficjenta umowy
o dofinansowanie, ale przez beneficjentów ostatecznych.
 Zmiana definicji następujących wskaźników produktu/rezultatu:


Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych;



Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych;



Liczby miejsc pracy utworzonych przez MŚP w inwestycjach zlokalizowanych
na uzbrojonych terenach kobiety / mężczyźni;



Liczby miejsc pracy utworzonych przez MŚP w inwestycjach zlokalizowanych
na uzbrojonych terenach – kobiety;



Liczby miejsc pracy utworzonych przez MŚP w inwestycjach zlokalizowanych
na uzbrojonych terenach – mężczyźni;



Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych.

Zmiany wynikają z:


modyfikacji kryteriów wyboru projektów i powodują wydłużenie terminu na osiągnięcie
wartości docelowych wskaźników rezultatu na okres trwałości projektu;



dotychczasowej praktyki – Beneficjenci zakończonych projektów znajdujących się w okresie
trwałości zwracali się z prośbą o wydłużenie terminu osiągnięcia wskaźników rezultatu,
ponieważ niemożliwe okazało się pełne zrealizowanie ich docelowej wartości w zakładanym
wcześniej terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

2. Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna - zmiana nazwy wskaźników produktów:
 z Liczba wybudowanych budynków uwzględniających standardy budownictwa
pasywnego na Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów
budownictwa pasywnego;
 z Liczba przebudowanych budynków uwzględniających standardy budownictwa
pasywnego na Liczba przebudowanych budynków z uwzględnieniem standardów
budownictwa pasywnego.
Zmiana wynika z konieczności dokonania korekt redakcyjnych.
3. Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie – dodanie wskaźnika produktu (specyficzny) Udział projektu
w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji, Zmiana wynika z konieczności

dostosowania listy wskaźników do kryterium dotyczącego rewitalizacji, przewidzianego
w zaplanowanym na rok 2019 konkursie. Dokonano również dwóch korekt technicznych.
4. Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne – dodanie wskaźnika produktu (specyficzny) Udział
projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji. Zmiana wynika
z konieczności dostosowania listy wskaźników do kryterium dotyczącego rewitalizacji,
przewidzianego w zaplanowanym na rok 2019 konkursie.

