Projekt

Uchwała Nr

/20

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 (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, Dz.U.UE.L.2020.99.5, Dz.U.UE.L.2020.130.1) oraz art. 14ka ust. 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1295 i 2020),
Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 20142020 uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, uwzględniające elementy programu operacyjnego, które nie
będą objęte decyzją Komisji Europejskiej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, uwzględniające zarówno elementy programu operacyjnego,
które nie będą objęte decyzją Komisji Europejskiej, jak i te, które zostaną decyzją Komisji
Europejskiej objęte, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Grzegorz Schreiber

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. Następnie
uchwałą Nr 1517/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 19 listopada 2019 r. przyjęto
kolejną zmianę programu operacyjnego, która została przyjęta Decyzją Komisji Europejskiej
C(2020) 1100 z dnia 20 lutego 2020 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 330/20 Zarządu
Województwa Łódzkiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. wprowadzono kolejną zmianę Programu,
która została notyfikowana Komisji tego samego dnia (zgodnie z art. 30 ust. 5 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).
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.
Zarząd Województwa Łódzkiego (Instytucja Zarządzająca RPO WŁ 2014-2020) uchwałą
nr 780/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r. przyjęła kolejną propozycję zmiany Programu.
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 celu realizacji działań służących zapobieganiu,
przeciwdziałaniu, zwalczaniu epidemii COVID-19 oraz wsparciu podmiotów negatywnie
dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.
Załącznik nr 1 do uchwały zawiera wyłącznie przesunięcia środków w ramach
następujących części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020:


w sekcji 1 Strategia dotycząca wkładu programu operacyjnego w realizację unijnej
Strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu
społecznemu oraz osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
Tabeli 2: Przegląd strategii inwestycyjnej programu operacyjnego,



w sekcji 2 Osie priorytetowe, podsekcji 2.A.9 Kategorie interwencji w Tabelach 7-11 w
Osiach: I, II, IV-VII, VIII-IX,



w sekcji 3 Plan finansowy w Tabeli 18a Plan finansowy programu (EUR), Tabeli 18c
Plan finansowy w podziale na osie priorytetowe, fundusze, kategorie regionu i cele
tematyczne (EUR), Tabeli 19 Szacunkowa kwota wsparcia, która ma być wykorzystana
na cele związane ze zmianami klimatu (EUR).
Załącznik nr 2 zawiera zmiany wprowadzone do Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach m.in.:


Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka:
o w PI 3c rozszerzenie celu szczegółowego i typu projektu, w celu wsparcia MŚP
negatywnie dotkniętych skutkami COVID-19;



Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych:
o w PI 9a zmiana opisu przedsięwzięć, głównych typów beneficjentów i kierunkowych
zasad wyboru operacji, w celu umożliwienia realizacji projektów pozakonkursowych
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;

 Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie:
o w PI 8i uzupełnienie uzasadnienia celu szczegółowego o działania mające na celu
utrzymanie poziomu zatrudnienia w związku epidemią COVID-19 i dodanie nowego
typu projektu (dofinansowanie do wynagrodzenia oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne lub kosztów prowadzenia
działalności

gospodarczej

skierowane

do

przedsiębiorców,

organizacji

pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) i poszerzenie
katalogu głównych grup docelowych o podmioty, które odczuły negatywne skutki
epidemii COVID-19;
 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne:
o w PI 9iv dodanie do celu szczegółowego i typów projektów wsparcia
bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie województwa łódzkiego, rozszerzenie
katalogu głównych grup docelowych, dopisanie w kierunkowych zasadach wyboru
operacji możliwości realizacji projektów w trybie pozakonkursowym, dodanie
nowych wspólnych i specyficznych dla programu wskaźników produktu;
 Sekcji 4. Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego:
o zmniejszenie alokacji w ramach zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego
rozwoju obszarów miejskich z przesunięciem części środków dedykowanych
Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym;
 Wspólne zmiany wprowadzone w RPO WŁ 2014-2020:
o sekcja 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej: wprowadzono przesunięcia alokacji w
Osiach I-XI;
o sekcja 2 Osie priorytetowe, podsekcja 2.A.9 Kategorie interwencji w Tabelach 7-11
w Osiach I-XI: wprowadzono przesunięcia alokacji,
o sekcja 3 Plan finansowy: wprowadzono przesunięcia alokacji w Tabeli 18a Plan
finansowy programu (EUR), Tabeli 18c Plan finansowy w podziale na osie

priorytetowe, fundusze, kategorie regionu i cele tematyczne (EUR), Tabeli 19
Szacunkowa kwota wsparcia, która ma być wykorzystana na cele związane ze
zmianami klimatu (EUR);
o zmiana wartości w "Wyjaśnieniach adekwatności wskaźnika produktu” w ramach
wykonania w związku z przesunięciami środków;
o zmiana wartości wskaźnika finansowego w ramach wykonania na 2023 r.: w związku
z przesunięciami środków;
o zmiany wartości wskaźników produktu lub rezultatu w związku z przesunięciami
alokacji.
W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały przez Komitet
Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

