Opis zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzonych Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 23 stycznia 2020 r.

Modyfikacje wprowadzone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 związane są przede wszystkim z koniecznością doprecyzowania
treści uszczegółowienia, a także uzupełnienia i skorygowania zapisów Załącznika nr 2, 3, 4 oraz 5.

Najważniejsze zmiany w SZOOP RPO WŁ 2014-2020:
− Działanie I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji – doprecyzowano i uzupełniono limity w pkt 18 w związku
z doświadczeniami wynikającymi z wdrażania, w związku z powyższym skorygowano także zapisy Załącznika
nr 5;
− Poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne – przeformułowano wymogi w pkt 6 (cel/e szczegółowy/e
działania/poddziałania) w związku z doświadczeniami wynikającymi z wdrażania;
− Działanie III.4 Transport kolejowy – dodano nowy typ projektu związany z przygotowaniem dokumentacji
niezbędnej do realizacji kolejowych projektów infrastrukturalnych. W związku z powyższym zaktualizowano
opis celu szczegółowego działania w pkt 6, listę wskaźników produktu w pkt 8, typy projektów w pkt 9, typy
beneficjentów w pkt 10 oraz limity w pkt 18. Ponadto skorygowano zapisy dotyczące cross-financingu
w pkt 19. W ślad za ww. zmianami zaktualizowano również Załącznik nr 5;
− Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie
przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, poddziałanie VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości
w formach bezzwrotnych – miasto Łódź – zaktualizowano opis celu szczegółowego poddziałania w pkt 6
poprzez zastąpienie "wsparcia szkoleniowo-doradczego" „wsparciem szkoleniowym”;
− Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 –
uszczegółowiono definicję grupy docelowej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;
− Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia – przesunięto kwoty pomiędzy Poddziałaniami
w celu zwiększenia środków w Poddziałaniu X.3.2, co umożliwi realizację dodatkowego konkursu dotyczącego
Regionalnego Programu Zdrowotnego (dalej: RPZ) i wdrożenie ostatniego programu zdrowotnego;
− Poddziałanie X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz
umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej – zrezygnowano z „turnusów rehabilitacyjnych” jako formy
wsparcia, gdyż nie jest ona przewidziana w opracowanych RPZ;
− Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego
wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy – w pkt 9 (typy projektów) zastąpiono „sedację”
„znieczuleniem”;
− Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe oraz Poddziałanie XI.3.2 Kształcenie zawodowe – miasto Łódź:
o

aktualizacja zapisów w pkt 9 (typy projektów) w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na
lata 2014-2020 oraz w związku ze zmianą ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

o

w pkt 11 (grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia) aktualizacja podstawy prawnej oraz definicji
w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

− dostosowano zapisy w pkt 22 (warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany
zakres systemu zaliczek) do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 w ramach Działań VIII.2, IX.1, IX.2, IX.3, X.1, X.3, XI.1, XI.2, XI.3 oraz Poddziałań VIII.3.1, VIII.3.3,
VIII.3.4, X.2.2;
− część III Indykatywny plan finansowy – wprowadzono zmiany w ramach Działania X.3;
− Słowniczek pojęć i skrótów – dodano definicję „Centrum Kształcenia Zawodowego”, dokonano korekty definicji
„osoby biernej zawodowo”, „otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenia zawodowe”;
− zaktualizowano Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań
i poddziałań w ramach Działania III.4 oraz Poddziałań IV.2.3, X.3.1, X.3.2;
− zaktualizowano treść Załącznika nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych,
działań i poddziałań w związku z podjętą w dniu 17 stycznia 2020 r. uchwałą nr 1/20 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dotyczącą zmian
w zatwierdzonych kryteriach wyboru projektów;
− dokonano aktualizacji Załącznika nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję
w ramach trybu pozakonkursowego w ramach poddziałania III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT,
działania III.4 Transport kolejowy, poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT, poddziałania
VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT.

