Opis zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020
W RPO WŁ na lata 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 oraz wskazanie, iż dotyczy on wszystkich projektów obejmujących
inwestycje drogowe, również tych realizowanych w innych osiach
priorytetowych RPO WŁ 2014-2020;
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 20142020;
o w PI 8i i PI 8iii zmiana opisu typów przedsięwzięć;
Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne:
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 usunięcie zapisu o konieczności monitorowania stopy zwrotu z inwestycji
w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji;

 Sekcji 4. Zintegrowanego podejścia 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;
 Sekcji 7. Instytucje i podmioty odpowiedzialne za zarządzanie, kontrolę i audyt oraz
rola poszczególnych partnerów:
o dodano Departament Promocji do departamentów obsługujących Zarząd
Województwa Łódzkiego w związku ze zmianą struktury organizacyjnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego;
 Wspólne zmiany wprowadzone w RPO WŁ 2014-2020:
o zwiększenie alokacji w ramach osi III, IV, VII, X, XI, XII;
o zmniejszenie alokacji w ramach osi I, II, V, VI, 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, VII, X, XI; zmniejszenie – osie I, II, V, VI, 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”.

