
Opis zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzonych Uchwałą Zarządu Województwa 

Łódzkiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. 

 

Modyfikacje wprowadzone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 mają na celu dofinansowanie działań 

służących zapobieganiu, przeciwdziałaniu, zwalczaniu epidemii COVID-19 oraz wsparciu podmiotów 

negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. 

 

Najważniejsze zmiany w SZOOP RPO WŁ 2014-2020: 

Treść SZOOP RPO WŁ 2014-2020:  

- w części I. Ogólny opis programu operacyjnego i głównych warunków realizacji – zaktualizowano 

alokacje dla poszczególnych osi (zwiększenie alokacji w ramach osi II, VII, IX; zmniejszenie alokacji w 

ramach osi I, III, IV, V, VI, X, XI); 

- w osiach priorytetowych I-VII oraz IX-XI dokonano przesunięć alokacji między poddziałaniami / 

działaniami / osiami, a w związku z tym zmiany wprowadzono także w części III. Indykatywny plan 

finansowy i IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji; 

- w Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka: w działaniu II.3 Zwiększenie 

konkurencyjności MŚP rozszerzono cel szczegółowy i typy projektów w celu wsparcia MŚP negatywnie 

dotkniętych skutkami COVID-19 oraz wprowadzono zmiany w limitach wydatków, w celu uspójnienia 

z Załącznikiem nr 5; 

- w Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych: w działaniu VII.2 Infrastruktura ochrony 

zdrowia wprowadzono zmiany w celu szczegółowym, typach projektów, typach beneficjentów, 

uzupełniono zapisy dotyczące warunków wyboru projektów w opisie działania, w celu umożliwienia 

realizacji projektu pozakonkursowego przez Województwo Łódzkie oraz ujęcia odstępstw od 

dotychczasowych wymogów realizacji projektów, takich jak konieczność ich uzgodnienia z Komitetem 

Sterującym ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, zgodność z mapami potrzeb 

zdrowotnych, demarkacja z POIŚ;  

- w Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie: w działaniu VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 

roku życia przez powiatowe urzędy pracy wprowadzono zmiany w celu szczegółowym, typach 

projektów, grupach docelowych / ostatecznych odbiorcach wsparcia; 

- w Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne: w poddziałaniu IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 

dodano cel szczegółowy i zaktualizowano jego opis, dodano typ projektu i typ beneficjenta oraz 

wprowadzono zmiany w grupach docelowych / ostatecznych odbiorcach wsparcia, jak również 

uzupełniono zapisy w celu umożliwienia realizacji projektów pozakonkursowych. 

Załącznik nr 2 –Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań – 

zaktualizowano i uspójniono z opisem osi. 

Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 – zaktualizowano w związku z zatwierdzeniem przez Komitet 

Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: 

Komitet) uchwałą nr 5/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmiany w kryteriach wyboru projektu. 



Załącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu 

pozakonkursowego: 

 zmieniono wartości wskaźników w poddziałaniach: IV.2.1 i VI.3.1; 

 usunięto projekty w poddziałaniach: VI.1.1 i VI.3.1; 

 dodano projekty w ramach działania VII.2 i poddziałania IX.2.1. 

Załącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) – zaktualizowano zapisy poddziałania II.3.1 

i działania VII.2. 

Wydatki w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, mających na celu wzmocnienie zdolności 

reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, są kwalifikowalne od dnia 1 lutego 

2020 r. 

 


