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Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria  
regionu1 

Wartość 
bazowa2 

Rok  
bazowy3 

Szacowana 
wartość 

docelowa (2023) 
Źródło 

Nazwa osi priorytetowej: I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy 

Działanie I.1: Rozwój infrastruktury badań i innowacji 
Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej 
infrastruktury badawczej 

szt. - - - 109 SL2014 

Działanie I.1: Rozwój infrastruktury badań i innowacji Wzrost przychodów ze źródeł prywatnych % - - - - SL2014 

Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i 
innowacje 

 

Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw 
Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej 
infrastruktury B+R - wspartej w ramach projektu 

szt. - - - 35 SL2014 

Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw 
Liczba realizowanych planów prac badawczo-
rozwojowych przy wykorzystaniu wspartej 
infrastruktury B+R 

szt. - - - 
43 SL2014 

Poddziałanie I.2.2  

Projekty B+R przedsiębiorstw 

Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R 
prowadzonych przez przedsiębiorstwo w ramach 
projektu 

szt. - - - 31 SL2014 

Poddziałanie I.2.2  

Projekty B+R przedsiębiorstw 
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych szt. - - - 8 SL2014 

Poddziałanie I.2.2  

Projekty B+R przedsiębiorstw 
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych szt. - - - 2 SL2014 

Nazwa osi priorytetowej:  II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Działanie II.1 Otoczenie biznesu  

Poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne 
Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych 
terenach inwestycyjnych 

szt. - - - 16 SL2014 

Poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne 
Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów 
inwestycyjnych 

% - - - 100 SL2014 

Poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne 
Liczba miejsc pracy utworzonych przez MŚP w 
inwestycjach zlokalizowanych na uzbrojonych 
terenach 

EPC 
- - - 139 SL2014 

                                                      
1 Dotyczy krajowych PO w stosownych przypadkach. 
2 Dotyczy wyłącznie EFS oraz pomocy technicznej. 
3 Dotyczy wyłącznie EFS oraz pomocy technicznej.  
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria  
regionu1 

Wartość 
bazowa2 

Rok  
bazowy3 

Szacowana 
wartość 

docelowa (2023) 
Źródło 

kobiety / mężczyźni 

Poddziałanie II.1.2 Profesjonalizacja usług 
biznesowych 

Liczba przedsiębiorstw korzystających z 
zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) 
świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu 

szt. - - - 324 SL2014 

Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw  

Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP 

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych 
podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte  
w zakresie internacjonalizacji 

szt. - - - 354 SL2014 

Przychody ze sprzedaży produktów na eksport zł - - - 52 610 067 SL2014 

Planowany procentowy udział przychodów ze 
sprzedaży na eksport w przychodach ze sprzedaży 
ogółem 

% - - - 12 SL2014 

Liczba zrealizowanych działań w ramach 
opracowanego modelu biznesowego 

szt. - - - 80 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe 
zagraniczne rynki 

szt. - - - 74 SL2014 

Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu 
Liczba kontraktów handlowych zagranicznych 
podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte  
w zakresie internacjonalizacji 

szt. - - - 78 SL2014 

Poddziałanie II.2.3  

Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź 

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych 
podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte  
w zakresie internacjonalizacji 

szt. - - - 15 SL2014 

Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP  

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach (CI08) 

EPC - - - 408 SL2014 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach - kobiety 

EPC - - -  SL2014 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach - mężczyźni 

EPC - - - - SL2014 

Liczba wdrożonych wyników prac B+R szt. - - - 153 SL2014 

Liczba wprowadzonych innowacji produktowych szt. - - - 176 SL2014 

Liczba wprowadzonych innowacji procesowych  szt. - - - 101 SL2014 

Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych  szt. - - - 61 SL2014 

Liczba miesięcy utrzymania działalności 
przedsiębiorstwa  

szt. 
- - - 0 SL2014 

Poddziałanie II.3.2  

Instrumenty finansowe dla MŚP 
- - - - - - - 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria  
regionu1 

Wartość 
bazowa2 

Rok  
bazowy3 

Szacowana 
wartość 

docelowa (2023) 
Źródło 

Nazwa osi priorytetowej: III Transport 

Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski   

Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – 
ZIT 

Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych 
w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” 

szt. - - - 27 010 SL2014 

Liczba przewozów komunikacją miejską na 
przebudowanych i nowych liniach komunikacji 
miejskiej 

szt./rok - - - 5 529 SL2014 

Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski  

Liczba pojazdów  korzystających z miejsc 
postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i 
jedź” 

szt. - - - 118 485 SL2014 

Liczba przewozów komunikacją miejską na 
przebudowanych i nowych liniach komunikacji 
miejskiej 

szt./rok -  - - 6 000 000 SL2014 

Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – 
miasto Łódź 

Liczba przewozów komunikacją miejską na 
przebudowanych i nowych liniach komunikacji 
miejskiej 

szt./rok - - - 12 736 333 SL2014 

Działanie III.2 Drogi   

Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie  - - - - - - - 

Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne - - - - - - - 

Działanie III.3 Transport multimodalny 
Dodatkowa zdolność przeładunkowa intermodalnych 
terminali przeładunkowych  

TEU/rok   - - - 26 883 SL2014 

Działanie III.4 Transport kolejowy 
Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych 
lub zmodernizowanych liniach kolejowych 

szt./rok   - - - 7 344 SL2014 

Nazwa osi priorytetowej:  IV Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii    

Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii -ZIT 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych  (CI34) 

tony 
równoważnika 

CO2/ rok 
  - - - 2 000 SL2014 

Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (CI34) 

tony 
równoważnika 

CO2/ rok 
  - - - 43 421 SL2014 

Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków   
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria  
regionu1 

Wartość 
bazowa2 

Rok  
bazowy3 

Szacowana 
wartość 

docelowa (2023) 
Źródło 

Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – 
ZIT 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w 
budynkach publicznych (CI32) 

kWh/rok   - - - 101 115 000 SL2014 

Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - 
ZIT 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (CI34) 

tony 
równoważnika 

CO2/ rok 
- - - 36 891 SL2014 

Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków 
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w 
budynkach publicznych (CI32) 

kWh/rok   - - - 89 042 800 SL2014 

Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (CI34) 

tony 
równoważnika 

CO2/ rok 
- - - 34 405 SL2014 

Poddziałanie IV.2.3 Termomodernizacja budynków w 
oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (CI34)  

tony 
równoważnika 

CO2/ rok 
- - - 15 298 SL2014 

Działanie IV.3 Ochrona powietrza   

Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (CI34) 

tony 
równoważnika 

CO2/rok 
  - - - 609 SL2014 

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (CI34)  

tony 
równoważnika 

CO2/rok 
  - - - 5 867 SL2014 

Działanie IV.4  Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych (CI34)  

tony 
równoważnika 

CO2/rok 

  - - - 3 645 
SL2014 

Nazwa osi priorytetowej: V Ochrona środowiska 

Działanie V.1. Gospodarka wodna i przeciwdziałanie 
zagrożeniom 

 

Poddziałanie V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie 
ryzykiem 

Liczba ludności odnoszących korzyść ze środków 
ochrony przeciwpowodziowej (CI20) 

osoby   - - - 2911 SL2014 

Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego 

Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w 
sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania 
skutków katastrof 

szt.   - - - 17 SL2014 

Działanie V.2 Gospodarka odpadami 

Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem 
odpadów  

osoby  - - - 
38 332 

SL2014 

Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie 
recyklingu odpadów (CI17) 

t/rok - - - 
6 845 

SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria  
regionu1 

Wartość 
bazowa2 

Rok  
bazowy3 

Szacowana 
wartość 

docelowa (2023) 
Źródło 

Moc przerobowa zakładu zagospodarowania 
odpadów 

Mg/rok - - - 
25 398 

SL2014 

Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna  

Poddziałanie V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna 
- ZIT 

Liczba dodatkowych osób korzystających z 
ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19) 

RLM  -  - - 4 298 SL2014 

Liczba dodatkowych osób korzystających z 
ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI18) 

osoby   - - - 74 SL2014 

 Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-
kanalizacyjna 

Liczba dodatkowych osób korzystających z 
ulepszonego oczyszczania ścieków (CI19) 

RLM   - - - 19 126 SL2014 

Liczba dodatkowych osób korzystających z 
ulepszonego zaopatrzenia w wodę  (CI18) 

osoby   - - - 1 746 SL2014 

Działanie V.4 Ochrona przyrody  

Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody 
Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania 
lepszego statusu ochrony (CI23) 

ha   - - - 280 SL2014 

Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji 
środowiska 

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania 
lepszego statusu ochrony (CI23) 

ha   - - - 270 SL2014 

Nazwa osi priorytetowej: VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu 

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura 
kultury 

 

Poddziałanie nr VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i 
infrastruktura kultury - ZIT 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne (CI09) 

odwiedziny/rok - - - 359 444 SL2014 

Poddziałanie nr VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i 
infrastruktura kultury 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne (CI09) 

odwiedziny/rok - - - 192 556 SL2014 

Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej  

Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach (CI08) 

EPC - - -  165 SL2014 

Poddziałanie VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – 
miasto Łódź 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach (CI08) 

EPC - - - 0  SL2014 

Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału 
społeczno-gospodarczego 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria  
regionu1 

Wartość 
bazowa2 

Rok  
bazowy3 

Szacowana 
wartość 

docelowa (2023) 
Źródło 

Poddziałanie nr VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój 
potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT 

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 
zrewitalizowanych obszarach 

szt. - - - 55 SL2014 

Poddziałanie nr VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój 
potencjału społeczno-gospodarczego 

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 
zrewitalizowanych obszarach 

szt. - - - 26 SL2014 

Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału 
społeczno-gospodarczego – miasto Łódź 

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 
zrewitalizowanych obszarach 

szt. - - - 33 SL2014 

Nazwa osi priorytetowej:  VII  Infrastruktura dla usług społecznych 

Działanie VII.1 Technologie informacyjno-
komunikacyjne 

 

Poddziałanie VII.1.1 Technologie informacyjno-
komunikacyjne - ZIT 

Liczba pobrań / odtworzeń dokumentów 
zawierających informacje sektora publicznego  

szt. - - -   1 600 SL2014 

Liczba osób korzystających z usług on-line osoby/rok - - - 600  SL2014 

Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-
komunikacyjne 

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających 
informacje sektora publicznego 

szt. - - -   2 331 000 SL2014 

Liczba osób korzystających z usług on-line osoby/rok - - - 
  

213 340 
SL2014 

Poddziałanie VII.1.3 Technologie informacyjno-
komunikacyjne – miasto Łódź 

Liczba osób korzystających z usług on-line osoby/rok - - - 
 5 143,00 

 
SL2014 

Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia 
Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi 
(CI36) 

osoby - - - 1 500 000 SL2014 

Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej 
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie 
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 
(CI35) 

osoby - - - 150 SL2014 

Działanie VII.4 Edukacja  

Podziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i 
ustawiczne 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie 
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 
(CI35)  

osoby - - - 1 345 SL2014 

Poddziałanie VII.4.2 Edukacja przedszkolna 
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie 
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 
(CI35)  

osoby - - - 952 SL2014 

Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna 
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie 
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 
(CI35)  

osoby - - - 678 SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria  
regionu1 

Wartość 
bazowa2 

Rok  
bazowy3 

Szacowana 
wartość 

docelowa (2023) 
Źródło 

Poddziałanie VII.4.4  Kształcenie zawodowe i 
ustawiczne – miasto Łódź 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie 
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 
(CI35)  

osoby - - - 451 SL2014 

Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź 
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie 
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 
(CI35)  

osoby - - - 232 SL2014 

Nazwa osi priorytetowej:  VIII  Zatrudnienie 

Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej 
osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) / Liczba 
osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C). 

osoby - 45% 2014 45% SL2014 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) / Liczba 
osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 
programie (C). 

osoby - 45% 2014 45% SL2014 

Liczba pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób z 
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 
programie (C). 

osoby - 37% 2014 37% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu / Liczba osób bezrobotnych 
(łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie (C). 

osoby - 30% 2014 30% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu / Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C). 

osoby - 30% 2014 30% SL2014 

Liczba osób które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu / Liczba osób z 
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 
programie (C). 

osoby - 30% 2014 30% SL2014 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej 

szt. - 7601 2014 3881 SL2014 

Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej 
osób po 29. roku życia 

 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) / Liczba 

osoby - 45% 2014 45% SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria  
regionu1 

Wartość 
bazowa2 

Rok  
bazowy3 

Szacowana 
wartość 

docelowa (2023) 
Źródło 

Poddziałanie VIII. 2.1.Wsparcie aktywności 
zawodowej osób po 29. roku życia  

osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C). 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek / Liczba 
osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 
programie (C). 

osoby - 45% 2014 45% SL2014 

Liczba pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób z 
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 
programie (C). 

osoby - 37% 2014 37% SL2014 

Liczba pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób 
biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 
(C). 

osoby - 40% 2014 40% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu / Liczba osób bezrobotnych 
(łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie (C). 

osoby - 30% 2014 30% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu / Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C). 

osoby - 30% 2014 30% SL2014 

Liczba osób które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu / Liczba osób z 
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 
programie (C). 

osoby - 30% 2014 30% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu / Liczba osób biernych 
zawodowo objętych wsparciem w programie (C). 

osoby - 30% 2014 30% SL2014 

Poddziałanie VIII.2.2 Wsparcie aktywności 
zawodowej osób po 29. roku życia – miasto Łódź 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) / Liczba 
osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C). 

osoby - 45% 2014 45% SL2014 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek / Liczba 
osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 
programie (C). 

osoby - 45% 2014 45% SL2014 

Liczba pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób z 
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 
programie (C). 

osoby - 37% 2014 37% SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
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Wartość 
bazowa2 

Rok  
bazowy3 

Szacowana 
wartość 

docelowa (2023) 
Źródło 

Liczba pracujących po opuszczeniu programu (łącznie 
z pracującymi na własny rachunek) / Liczba osób 
biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 
(C). 

osoby - 40% 2014 40% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu / Liczba osób bezrobotnych 
(łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie (C). 

osoby - 30% 2014 30% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu / Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C). 

osoby - 30% 2014 30% SL2014 

Liczba osób które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu / Liczba osób z 
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 
programie (C). 

osoby - 30% 2014 30% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu / Liczba osób biernych 
zawodowo objętych wsparciem w programie (C). 

osoby - 30% 2014 30% SL2014 

Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości  

Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w 
formach bezzwrotnych 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej 

szt. - 1 029 2014 1138 SL2014 

Poddziałanie VIII.3.2 Wsparcie przedsiębiorczości w 
formach zwrotnych 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej 

szt. - 54 2014 307 SL2014 

Podziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w 
formach bezzwrotnych - ZIT 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej 

szt. - 1 223 2014 488 SL2014 

Poddziałanie VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w 
formach bezzwrotnych – miasto  Łódź 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej 

Szt. - 407 2014 419 SL2014 

Nazwa osi priorytetowej:  IX Włączenie społeczne 

Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu 

osoby - 56% 2014 21% SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria  
regionu1 

Wartość 
bazowa2 

Rok  
bazowy3 

Szacowana 
wartość 

docelowa (2023) 
Źródło 

Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

osoby - 20% 2014 20% SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby - 15% 2014 15% SL2014 

Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym- ZIT 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu 

osoby - 56% 2014 21% SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

osoby - 20% 2014 20% SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby - 15% 2014 15% SL2014 

Poddziałanie IX.1.3 Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym – miasto Łódź 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu 

osoby - 56% 2014 21% SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

osoby - 20% 2014 20% SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby - 15% 2014 15% SL2014 

Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne  

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. - 3069 2014 4 948 SL2014 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. - - - 
do 

monitorowania 
SL2014 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. - - - 
do 

monitorowania 
SL2014 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. - - - 
do 

monitorowania 
SL2014 
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Rok  
bazowy3 

Szacowana 
wartość 

docelowa (2023) 
Źródło 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. - 312 2014 400 SL2014 

       

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na 
rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności 
lokalnej w programie 

osoby - - - 
do 

monitorowania 
SL2014 

Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - 
ZIT 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. - 457 2014 502 SL2014 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. - - - 
do 

monitorowania 
SL2014 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. - - - 
do 

monitorowania 
SL2014 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. - - - 
do 

monitorowania 
SL2014 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. - 282 2014 450 SL2014 

 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na 
rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności 
lokalnej w programie 

osoby - - - 
do 

monitorowania 
SL2014 

Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej  

Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze 
ekonomii społecznej 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

osoby - 66% 2014 66% SL2014 

Liczba miejsc pracy utworzonych w 
przedsiębiorstwach społecznych 

szt. - 336 2014 773 SL2014 

Liczba miejsc pracy utworzonych w 
przedsiębiorstwach społecznych dla osób z 
niepełnosprawnościami 

szt. - 47 2014 66 SL2014 

Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej 
Liczba podmiotów, które otrzymały do wykorzystania 
regionalny raport o rozwoju ekonomii społecznej 

szt. - 226 2014 430 SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria  
regionu1 

Wartość 
bazowa2 

Rok  
bazowy3 

Szacowana 
wartość 

docelowa (2023) 
Źródło 

Nazwa osi priorytetowej:  X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób 
sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 
przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 
dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu 
programu  

osoby - 27% 2013 80% SL2014 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu  

osoby - 27% 2013 40% SL2014 

Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw  

Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw 
i ich pracowników 

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które 
zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w 
programie 

szt. - 40% 2013 40% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby - 40% 2013 40% SL2014 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i 
więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby - 40% 2013 40% SL2014 

Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

osoby - 40% 2013 40% SL2014 

       

Poddziałanie X.2.2  Wdrożenie programów typu 
outplacement 

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie 

osoby - 50% 2013 60% SL2014 

Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie 
zdrowia 

 

Poddziałanie X.3.1 Programy z uwzględnieniem 
rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy 
oraz umożliwiające wydłużenie aktywności 
zawodowej  

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie 

osoby - 10% 2013 10% SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które po 
opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie 

osoby - 10% 2013 10% SL2014 

Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne 
dotyczące chorób będących istotnym problemem 
zdrowotnym regionu 

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się 
na badanie profilaktyczne 

osoby - 0 2013 11752 
Badanie 

ankietowe 

Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające 
populacyjne programy profilaktyczne w kierunku 

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się 
na badanie profilaktyczne 

osoby - 0 2013 19238 
Badanie 

ankietowe 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria  
regionu1 

Wartość 
bazowa2 

Rok  
bazowy3 

Szacowana 
wartość 

docelowa (2023) 
Źródło 

wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, 
piersi i szyjki macicy 

Nazwa osi priorytetowej  XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji  

Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna 

 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby - 100% 2014 80% SL2014 

Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby - 100% 2014 80% SL2014 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 
lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu 
programu 

osoby - 100% 2014 80% SL2014 

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe 
wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 

szt. - 100% 2014 95% SL2014 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 
wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 

szt. - 5,76% 2014 95% SL2014 

Poddziałanie XI.1.3 Edukacja przedszkolna – miasto 
Łódź 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby - 100% 2014 80% SL2014 

Poddziałanie XI.1.4 Kształcenie ogólne – miasto 
Łódź 

 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby - 100% 2014 80% SL2014 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 
lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu 
programu 

osoby - 100% 2014 80% SL2014 

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe 
wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 

szt. - 100% 2014 95% SL2014 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 
wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 

szt. - 5,76% 2014 95% SL2014 

Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych  

Poddziałanie XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych 

 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu  

osoby - 86% 2014 80% SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria  
regionu1 

Wartość 
bazowa2 

Rok  
bazowy3 

Szacowana 
wartość 

docelowa (2023) 
Źródło 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu 

osoby - 86% 2014 80% SL2014 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu  

osoby - 86% 2014 80% SL2014 

Poddziałanie XI.2.2. Kształcenie osób dorosłych – 
miasto Łódź 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu  

osoby - 86% 2014 80% SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu 

osoby - 86% 2014 80% SL2014 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu  

osoby - 86% 2014 80% SL2014 

Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe  

Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe 

 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach 
pozaszkolnych form kształcenia 

osoby - 86% 2014 86% SL2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 

szt. - 100% 2014 95% SL2014 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu 

osoby - 100% 2014 80% SL2014 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 
lub umiejętności uniwersalne 
po opuszczeniu programu 

osoby - 100% 2014 80% SL2014 

Poddziałanie XI.3.2 Kształcenie zawodowe – miasto 
Łódź 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach 
pozaszkolnych form kształcenia 

osoby - 86% 2014 86% SL2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 

szt. - 100% 2014 95% SL2014 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu 

osoby - 100% 2014 80% SL2014 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 
lub umiejętności uniwersalne 
po opuszczeniu programu 

osoby - 100% 2014 80% SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria  
regionu1 

Wartość 
bazowa2 

Rok  
bazowy3 

Szacowana 
wartość 

docelowa (2023) 
Źródło 

Poddziałanie XI.3.3  
Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe 

Odsetek zrealizowanych Indywidualnych Planów 
Rozwoju 

procent - 0 2014 90% SL2014 
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Wskaźniki rezultatu 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Kategoria  

regionu1 

Wartość 

bazowa 2 

Rok  

bazowy 3 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

 

Nazwa osi priorytetowej:  XII Pomoc Techniczna 

Działanie XII.1 Potencjał instytucji 

Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach 

zaangażowanych w politykę spójności 
% - 2,9 2013 2,9 badanie 

Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego 

pracownika instytucji systemu wdrażania FE 
liczba - 1,4 2013 1,5 

system 

monitorow

ania 

Działanie XII.2 System realizacji 
Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia 

wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy) 
liczba dni - 168,36 2013 138 

system 

monitorow

ania 

Działanie XII.3 Potencjał beneficjentów 
Ocena przydatności form szkoleniowych dla 

beneficjentów 
skala 1-54 - 4,2 2013 4,5 

badanie 

ankietowe 

 

 

 

 

                                                      
1 Dotyczy krajowych PO w stosownych przypadkach. 
2 Dotyczy wyłącznie EFS oraz pomocy technicznej. 
3 Dotyczy wyłącznie EFS oraz pomocy technicznej.  
4 przy założeniach skali oceniania: 5 - Bardzo wysoko; 4 – Wysoko, 3- Przeciętnie; 2- Nisko; 1 - Bardzo nisko 
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Wskaźniki produktu 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Kategoria 

 regionu1 

Wartość 

pośrednia  

(2018)2 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

Nazwa osi priorytetowej:  I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy 

Działanie I.1: Rozwój infrastruktury badań i innowacji  

Działanie I.1: Rozwój infrastruktury badań i innowacji 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie 
innowacji lub badań i rozwoju (CI27) 

PLN - - 31 595 000 SL2014 

Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na 
działalność B+R 

szt. - - 4 SL2014 

Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury 
badawczej (CI25) 

EPC - - 129 SL2014 

Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i 
innowacje 

 

Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw 

 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI01) 

przedsiębiors

twa 
- 10 29 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI02) 
przedsiębiors

twa 
- - 29 SL2014 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje) (CI06) 

PLN - - 84 133 418 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) 
przedsiębiors

twa 
- - 18 SL2014 

Liczba wspartych laboratoriów badawczych szt. - - 69 SL2014 

Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw 

 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI01) 
przedsiębiors

twa 
- 6 76 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI02) 
przedsiębiors

twa 
- - 76 SL2014 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje) (CI06) 

PLN - - 110 703 832 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi  (CI26) 
przedsiębiors

twa 
- - 76 SL2014 

                                                      
1 Dotyczy krajowych PO w stosownych przypadkach. 
2 Dotyczy wskaźników zaliczonych do ram wykonania. 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Kategoria 

 regionu1 

Wartość 

pośrednia  

(2018)2 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R szt. - - 76 SL2014 

Liczba opracowanych nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów 
lub usług) 

szt.   8 SL2014 

Liczba opracowanych nowych lub znacząco ulepszonych procesów szt.   1 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów 
nowych dla rynku (Cl28) 

przedsiębiors

twa 
  6 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów 
nowych dla firmy (Cl29) 

przedsiębiors

twa 
  5 SL2014 

Nazwa osi priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Działanie II.1 Otoczenie biznesu  

Poddziałanie nr II.1.1 Tereny inwestycyjne Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha - - 95 SL2014 

Poddziałanie nr II.1.2 Profesjonalizacja usług 
biznesowych 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI01) 
przedsiębiors

twa 
- - 324 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI02) 
przedsiębiors

twa 
- - 324 SL2014 

Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez 
instytucje otoczenia biznesu 

szt. - - 20 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego szt. - - 93 SL2014 

Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw  

Poddziałanie nr II.2.1 Modele biznesowe MŚP 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI01) 
przedsiębiors

twa 
- - 149 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI02) 
przedsiębiors

twa 
- - 149 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe szt. - - 149 SL2014 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje) (CI06) 

PLN  - - 37 698 163 SL2014 

Liczba opracowanych nowych modeli biznesowych w zakresie 
internacjonalizacji 

szt. 
- - 45 SL2014 

Poddziałanie nr II.2.2 Promocja gospodarcza regionu 
Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze 
międzynarodowym 

szt. 
- - 53 SL2014 

Poddziałanie nr II.2.3 Promocja gospodarcza regionu 
– miasto Łódź 

Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze 
międzynarodowym 

szt. 
- - 3 SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Kategoria 

 regionu1 

Wartość 

pośrednia  

(2018)2 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP  

Poddziałanie nr II.3.1 Innowacje w MŚP 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI01) 
przedsiębiors

twa 
- - 102 SL2014 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 (CV 31) 

osoby - - 0 SL2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV 33) 

szt. - - 0 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI02) 
przedsiębiors

twa 
- -16 102 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-
19 (CV 26) 

przedsiębiors

twa 
- - 0 SL2014 

 Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) finansującym kapitał 
obrotowy w związku z COVID-19 (CV 22) 

przedsiębiors

twa 
- - 0 SL2014 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje) (CI06) 

PLN - - 515 178 032 SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z 
pandemią COVID-19 (CV 29) 

PLN - - 0 SL2014 

Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał 
obrotowy w związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne) (CV 20) 

PLN - - 0 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów 
nowych dla rynku (CI28) 

przedsiębiors

twa 
- - 62 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów 
nowych dla firmy (CI29) 

przedsiębiors

twa 
- - 88 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji szt. - - 82 SL2014 

Poddziałanie nr II.3.2 Instrumenty finansowe dla MŚP 

 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI01) 
przedsiębiors

twa 
- 188 1 298 SL2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV 33) 

szt. - - 0 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje 
(CI03) 

przedsiębiors

twa 
- - 1 298 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w 
związku z pandemią COVID-19 (CV 27) 

przedsiębiors

twa 
- - 0 SL2014 

Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty 
finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 23) 

przedsiębiors

twa 
- - 0 SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Kategoria 

 regionu1 

Wartość 

pośrednia  

(2018)2 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z 
pandemią COVID-19 (CV 29) 

PLN - - 0 SL2014 

Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP 
finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (całkowite koszty 
publiczne) (CV 21) 

PLN - - 0 SL2014 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 
(inne niż dotacje) (CI07) 

PLN - - 415 265 194 SL2014 

Nazwa osi priorytetowej:  III Transport 

Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski  

Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski- 
ZIT 

Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych komunikacji 
miejskiej 

km   - - 1 SL2014 

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii 
metra (CI15) 

km   - - 6 SL2014 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej 

szt.   - 0 15 SL2014 

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej  

osoby   - - 1 827 SL2014 

Liczba zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 

szt.   - - 1 SL2014 

Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej  

osoby   - - 150 SL2014 

Liczba wybudowanych obiektów  „parkuj i jedź” szt.   - - 1 SL2014 

Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” szt.   - - 120 SL2014 

Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych 
obiektach „parkuj i jedź”  

szt.   - - 5 SL2014 

Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride”  szt.   - - 8 SL2014 

Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”  szt.   - - 58 SL2014 

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych szt.   - - 1 SL2014 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych  szt.   - - 3 SL2014 

Długość wspartej infrastruktury rowerowej km   - - 5 SL2014 

Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski 

      

Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych komunikacji 
miejskiej 

km  -   - 25 SL2014 

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii 
metra (CI15) 

km  -   - 13 SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Kategoria 

 regionu1 

Wartość 

pośrednia  

(2018)2 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej 

szt.   - 25 109 SL2014 

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej 

osoby   - - 13 625 SL2014 

Liczba zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 

szt.   - - 6 SL2014 

Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 

osoby   - - 750 SL2014 

Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” szt.   - - 6 SL2014 

Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” szt.   - - 570 SL2014 

Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych 
obiektach „parkuj i jedź” 

szt.   - - 23 SL2014 

Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” szt.   - - 21 SL2014 

Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike &Ride” szt.   - - 273 SL2014 

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych szt.   - - 2 SL2014 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych szt.   - - 13 SL2014 

Długość wspartej infrastruktury rowerowej km   - - 15 SL2014 

Liczba wspartych systemów miejskich wypożyczalni rowerów szt. - - 0 SL2014 

 Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – 
miasto Łódź 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej 

szt.   - - 10  SL2014 

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej 

osoby   - - 2 000 SL2014 

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii 
metra (CI15) 

km - - 3 
SL2014 

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych szt. - - 1 SL2014 

Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” szt. - - 5 SL2014 

Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike &Ride” szt. - - 100 SL2014 

Długość wspartej infrastruktury rowerowej km - - 2 SL2014 

Działanie III.2 Drogi   

Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie 

Długość wybudowanych dróg wojewódzkich  km   - - 13 SL2014 

Długość przebudowanych dróg wojewódzkich km   - 12 62 SL2014 

Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie 
bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego 

szt.   - - 9 SL2014 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych szt.   - - 1 SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Kategoria 

 regionu1 

Wartość 

pośrednia  

(2018)2 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

Liczba wybudowanych obwodnic szt.   - - 4 SL2014 

Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne 

Długość wybudowanych dróg powiatowych  km   - - 6 SL2014 

Długość przebudowanych dróg powiatowych  km   - 3 15 SL2014 

Długość wybudowanych dróg gminnych  km   - - 4 SL2014 

Długość przebudowanych dróg gminnych  km   - 2 10 SL2014 

Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie 
bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego  

szt.   - - 7 SL2014 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych szt.   - - 2 SL2014 

Liczba wybudowanych obwodnic szt.   - - 1 SL2014 

Działanie III.3 Transport multimodalny 
Liczba wspartych intermodalnych terminali przeładunkowych szt.   - - 1 SL2014 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych  szt.   - - 1 SL2014 

Działanie III.4 Transport kolejowy 

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych 
(CI12) 

km   - - 22 SL2014 

Całkowita długość nowych linii kolejowych (CI11) km   - -   2 SL2014 

Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego  szt.   -  0  8 SL2014 

Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego  osoby   - - 1280 SL2014 

Liczba zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego  szt.   - - 10 SL2014 

Pojemność zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego   osoby   - - 3830 SL2014 

Liczba  wspartych  dworców kolejowych szt.   - - 1 SL2014 

Liczba wspartych osobowych przystanków  kolejowych szt. - - 7 SL2014 

Liczba wspartych projektów w fazie przygotowawczej szt. - - 1 SL2014 

Nazwa osi priorytetowej:  IV Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii   

Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii -ZIT 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
(CI30) 

MW  - - 1 SL2014 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 
(CI30) 

MW  - - 1 SL2014 

Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych 
źródeł energii 

km  - - 1 SL2014 

Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych 
źródeł energii 

km  - - 1 SL2014 

Liczba wybudowanych  jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE  szt.  - 0 200 SL2014 

Liczba przebudowanych  jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE  szt.  - - 0 SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Kategoria 

 regionu1 

Wartość 

pośrednia  

(2018)2 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE  szt.  - - 100 SL2014 

Liczba przebudowanych  jednostek wytwarzania energii cieplnej  z OZE  szt.  - - 1 SL2014 

Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych  
(CI30) 

MW  - - 25 SL2014 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej  ze źródeł odnawialnych 
(CI30) 

MW  - - 20 SL2014 

      

Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych 
źródeł energii 

km  - - 1 SL2014 

Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych 
źródeł energii 

km  - - 1 SL2014 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE  szt.  - 252 1 465 SL2014 

Liczba przebudowanych  jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE  szt.  - 5 10 SL2014 

Liczba wybudowanych  jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE  szt.  - - 3 773 SL2014 

Liczba przebudowanych  jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE  szt.  - - 9 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI01) 
przedsiębiors

twa  
 - - 81 SL2014 

Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków   

Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków -
ZIT 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  szt.  -  30 200 SL2014 

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  m2     - - 500 000 SL 2014 

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii  (CI31) szt.  - - 500 SL2014 

Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  szt.  - 
21 131 

SL2014 

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  m2  - - 5 000 000 SL2014 

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii  (CI31) szt.  -  850 SL2014 

Poddziałanie IV.2.3 Termomodernizacja budynków 
w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  szt.  - 9 63 SL2014 

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji  m2  - - 84 000 SL2014 

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii  (CI31) szt.  - - 1400 SL2014 

Działanie IV.3 Ochrona powietrza   

Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza -ZIT 

Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem  standardów budownictwa 
pasywnego  

szt.  - - 3 SL2014 

Liczba przebudowanych budynków z uwzględnieniem standardów 
budownictwa pasywnego  

szt.  - - 0 SL2014 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt.  - - 7 SL2014 

Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych szt.  - - 3 860 SL2014 

Liczba zmodernizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło szt. - - 0 SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Kategoria 

 regionu1 

Wartość 

pośrednia  

(2018)2 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza 

Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów  
budownictwa pasywnego  

szt.  - - 18 SL2014 

Liczba przebudowanych budynków z uwzględnieniem standardów 
budownictwa pasywnego  

szt.  - - 0 SL2014 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt.  - - 77 SL2014 

Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej km - - 1 SL2014 

Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych szt.  - - 3 420 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI01) 
przedsiębiors

twa  
 - - 4 SL2014 

Liczba zmodernizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło szt. - - 0 SL2014 

Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt. - - 1 280 SL2014 

Nazwa osi priorytetowej:  V Ochrona środowiska 

Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie 
zagrożeniom 

 

Poddziałanie V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie 
ryzykiem 

Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej szt.  - - 1 SL 2014 

Liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej szt.  - - 1 SL 2014 

Liczba wyremontowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej szt.  - - 2 SL 2014 

Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów  szt.  - - 1 SL 2014 

Liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony przed pożarami lasów  szt.  - - 1 SL 2014 

Pojemność obiektów małej retencji m3  - - 438780 SL 2014 

Liczba wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i 
systemów wczesnego ostrzegania  
 

szt.  - - 1 SL 2014 

 
Liczba systemów zagospodarowania wód opadowych bądź roztopowych 

szt.  - - 1 SL 2014 

Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego 

Liczba zakupionych samochodów ratowniczo- gaśniczych szt.  - - 31 SL 2014 

Działanie V.2 Gospodarka odpadami 

Liczba wybudowanych  zakładów zagospodarowania odpadów szt.  -   1 SL 2014 

Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów szt.  -  1 SL 2014 

Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych Mg  - - 1 196 SL 2014 

Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających 
azbest 

Mg  - - 
1 150 

SL 2014 

Pojemność wybudowanych składowisk odpadów niebezpiecznych m3 - - 0 SL 2014 

Liczba zamkniętych lub zrekultywowanych składowisk odpadów  szt. - - 0 SL 2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Kategoria 

 regionu1 

Wartość 

pośrednia  

(2018)2 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

Masa odpadów zebranych z likwidowanych dzikich wysypisk Mg  - - 8 211 SL 2014 

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
 

szt.  - - 
3 

SL 2014 

 
Liczba instalacji do przetwarzania odpadów 

szt.  - - 
2  

SL 2014 

Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna  

Poddziałanie V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - 
ZIT 

Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt.  - 0 0 SL 2014 

Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt.  - 0 1 SL 2014 

Długość wybudowanej  kanalizacji sanitarnej km -  4 29 SL 2014 

Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej km  - 0 0 SL 2014 

Liczba nowych przydomowych oczyszczalni ścieków szt. -  - 1 SL 2014 

Długość wybudowanej sieci wodociągowej km  - - 1 SL 2014 

Liczba wybudowanych ujęć wody szt.  - - 1 SL 2014 

Liczba wspartych stacji uzdatniania wody. szt.  - - 1 SL 2014 

Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna 

Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt.  - - 2 SL 2014 

Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt.  - 1 7 SL 2014 

Długość wybudowanej  kanalizacji sanitarnej km  - 16 115 SL 2014 

Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej km  - 0 14 SL 2014 

Liczba nowych przydomowych oczyszczalni ścieków szt.  - - 3 SL 2014 

Długość wybudowanej sieci wodociągowej km  - - 16 SL 2014 

Liczba wybudowanych ujęć wody szt.  - - 1 SL 2014 

Liczba wspartych stacji uzdatniania wody. szt.  - - 1 SL 2014 

Działanie V.4 Ochrona przyrody  

Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody 

Liczba wspartych form ochrony przyrody  szt.  - - 16 SL 2014 

Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody  szt.  - - 1 SL 2014 

Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej 
objętych wsparciem 

szt. - - 11 SL 2014 

Liczba wspartych centrów  ochrony różnorodności biologicznej   szt.  - - 3 SL 2014 

Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem szt.  - - 25 SL 2014 

Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji 
środowiska 

Liczba wspartych form ochrony przyrody szt.  - - 5 SL 2014 

Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych  szt.  - - 300 SL 2014 

Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych  szt.  - - 2 SL 2014 

Długość utworzonych szlaków turystycznych  km  - - 70 SL 2014 

Długość  odnowionych  szlaków turystycznych  km  -  - 950 SL 2014 

Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody  szt.  - - 1 SL 2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Kategoria 
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Wartość 

pośrednia  

(2018)2 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

Nazwa osi priorytetowej:  VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu 

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura 
kultury 

 

Poddziałanie nr VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe  
i infrastruktura kultury - ZIT 

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem szt. - -  5 SL2014 

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem szt. - - 3 SL2014 

Poddziałanie nr VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe  
i infrastruktura kultury 

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem szt. - -  15 SL2014 

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem szt. - - 3 SL2014 

Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej  

Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI01) 
przedsiębiors

twa 
- - 15 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI02) 
przedsiębiors

twa 
- - 15 SL2014 

Liczba wybudowanej infrastruktury turystycznej szt. - - 36 SL2014 

Liczba przebudowanej infrastruktury turystycznej szt. - - 16 SL2014 

Długość utworzonych szlaków turystycznych km   161 SL2014 

Długość odnowionych szlaków turystycznych km   9 SL2014 

Liczba produktów regionalnych objętych wsparciem szt. - - 3 SL2014 

Liczba istniejących obiektów przystosowanych do pełnienia funkcji 
turystycznych 

szt. - - 33 SL2014 

Poddziałanie VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – 
miasto Łódź 

Liczba wybudowanej infrastruktury turystycznej szt. - - 0 SL2014 

Liczba przebudowanej infrastruktury turystycznej szt. - - 0 SL2014 

Długość utworzonych szlaków turystycznych km - - 0 SL2014 

Długość odnowionych szlaków turystycznych km - - 0 SL2014 

Liczba istniejących obiektów przystosowanych do pełnienia funkcji 
turystycznych 

szt. - - 0 SL2014 

Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału 
społeczno-gospodarczego 

 

Poddziałanie nr VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój 
potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha - 0 28 SL2014 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach 

szt. - - 14 SL2014 

Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CI40)  
jednostki 

mieszkalne 
- - 390 SL2014 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha -  0 12 SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Kategoria 

 regionu1 

Wartość 

pośrednia  

(2018)2 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

Poddziałanie nr VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój 
potencjału społeczno-gospodarczego 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach 

szt. - - 9 SL2014 

Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CI40)  
jednostki 

mieszkalne 
- - 197 SL2014 

Poddziałanie VI.3.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału 
społeczno-gospodarczego – miasto Łódź 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha -  0 15 SL2014 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach 

szt. - - 11 SL2014 

Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CI40)  
jednostki 

mieszkalne 
- - 833 SL2014 

Nazwa osi priorytetowej VII  Infrastruktura dla usług społecznych 

Działanie VII.1 Technologie informacyjno-
komunikacyjne 

 

Poddziałanie nr VII.1.1 Technologie informacyjno-
komunikacyjne - ZIT 

Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne 

szt. - 0 1 SL2014 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – 
dwustronna interakcja  

szt. - - 7 SL2014 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co 
najmniej 4 - transakcja 

szt. - -  5 SL2014 

Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)  szt. - - 1 SL2014 

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego szt. - - 4 SL2014 

Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora  
publicznego 

szt. - - 140 SL2014 

Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego 

szt. - - 50 SL2014 

Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu 
cyfrowego 

szt. - -  1 SL2014 

Liczba rejestrów publicznych objętych wsparciem szt. - - 1 SL2014 

Poddziałanie nr VII.1.2 Technologie informacyjno-
komunikacyjne  

Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne 

szt. - 0 4 SL2014 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – 
dwustronna interakcja 

szt. - - 52 SL2014 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co 
najmniej 4 - transakcja 

szt. - -  189 SL2014 

Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) szt. - - 28 SL2014 

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego szt. - - 18 SL2014 

Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora  szt. - -  SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Kategoria 

 regionu1 

Wartość 

pośrednia  

(2018)2 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

publicznego 653 000 
 

Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego 

szt. - - 
972 660 

 
SL2014 

Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu 
cyfrowego 

szt. - -  1 SL2014 

Liczba rejestrów publicznych objętych wsparciem szt. - - 115 SL2014 

Poddziałanie VII.1.3 Technologie informacyjno-
komunikacyjne – miasto Łódź 

Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne 

szt. - 0 1 SL2014 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – 
dwustronna interakcja 

szt. - - 2 SL2014 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co 
najmniej 4 - transakcja 

szt. - - 0 SL2014 

Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt. - 1 10 SL2014 

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej  PLN - - 
85 942 000 

 
SL2014 

      

      

      

      

      

      

      

Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej (całkowity koszt 
publiczny) (CV 1) 

PLN - - 
 

29 200 000 
SL2014 

Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt publiczny) (CV 2) PLN - - 
 

52 500 000 
 

SL2014 

Wartość  zakupionych leków związanych z testowaniem i leczeniem COVID-19 
(całkowity koszt publiczny) (CV 3) 

PLN - - 0 SL2014 

Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi 
na COVID-19 (całkowity koszt publiczny) (CV 4) 

PLN - - 
4 039 000 

 
SL2014 

Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi 
na COVID-19 dla sektora ochrony zdrowia (całkowity koszt publiczny) (CV 4b) 

PLN - - 
4 039 000 

 
SL2014 

Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej (CV 6) szt. - - 
854 000 

 
SL2014 

Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 (CV 7) szt. - - 80 SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Kategoria 

 regionu1 

Wartość 

pośrednia  

(2018)2 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

Dodatkowa przestrzeń łóżkowa stworzona dla pacjentów chorych na COVID-
19 (CV 8) 

szt. - - 110 SL2014 

Liczba laboratoriów, które zostały nowowybudowane, nowowyposażone lub o 
zwiększonych możliwościach testowania COVID-19 (CV 9) 

szt. - - 2 SL2014 

Zdolność przeprowadzania testów oraz diagnozowania COVID-19 (CV 10) szt. - - 0 SL2014 

Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania 
kryzysowego (CV 11) 

szt. - - 35 SL2014 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 
(CV 12) 

szt. - - 
 

11 
SL2014 

Liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią COVID-19 (CV 13) szt. - - 
 
2 
 

SL2014 

Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą 
genetyczną/molekularną w związku z pandemią COVID-19 (CV 14) 

szt. - - 1 SL2014 

Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania 
koronawirusa i respiratory (CV 15) 

szt. - -  6 500 SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane 
z pandemią COVID-19 (CV 29) 

PLN - - 116 866 000 SL2014 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 (CV 31) 

osoby - - 
  
1 000 000 

SL2014 

Działanie VII.3 Infrastruktura opieki  społecznej 

Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne szt. - - 15 SL2014 

Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej 

szt. - - 3 SL2014 

Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej 

szt. - - 2 SL2014 

Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi szt. - -  15 SL2014 

Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia szt. - -  2 SL2014 

Działanie VII.4 Edukacja  

Podziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i 
ustawiczne 

      

Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego szt. - - 12 SL2014 

Poddziałanie VII.4.2 Edukacja przedszkolna 
      

Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej szt. - - 8 SL2014 

Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna 
      

Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej szt. - - 5 SL2014 

Poddziałanie VII.4.4 Kształcenie zawodowe i 
ustawiczne – miasto  Łódź 

      

Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego szt. - - 4 SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Kategoria 

 regionu1 

Wartość 

pośrednia  

(2018)2 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź 
      

Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej szt. - - 2 SL2014 

Nazwa osi priorytetowej:  VIII Zatrudnienie 

Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób 
po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie  

osoby - 

5 625 w 
tym:  

2 813 M, 2 
812K 

24122 w 
tym:  

12 061 M,  
12 061 K 

SL2014 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach  objętych wsparciem w programie osoby - - 
  

15 438 
SL2014 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie  osoby - - 
  

11 579 
SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie osoby - - 
  

11 579 
SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie  osoby - - 
  

1 930 
SL2014 

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

osoby - - 3 881 SL2014 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 (CV 31) 

osoby - - 2 274 SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z 
pandemią COVID-19 (CV 30) 

PLN - - 59 844 251 SL2014 

Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób 
po 29 roku życia 

 

Działanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej 
osób po 29 roku życia 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie  

osoby - 
938  

w tym: 493 
M, 445K 

866 w tym:  
522 M,  
344 K 

SL2014 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach  objętych wsparciem w programie osoby - - 
  

1 629 
SL2014 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie  osoby - - 
  

1 222 
SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie osoby - - 
  

1 222 
SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie  osoby - - 
 

204 
SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Kategoria 

 regionu1 

Wartość 

pośrednia  

(2018)2 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie  osoby - - 
1 679  

w tym: 751 
M, 928 K 

SL2014 

Poddziałanie VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej 
osób po 29. roku życia – miasto Łódź 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie  

osoby - 
215 w tym: 

113 M, 
102 K 

922 w tym: 
485 M, 437 

K 
SL2014 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie osoby - - 
 

874 
SL2014 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie osoby - - 
 

655 
SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie osoby - - 
 

655 
SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie osoby - - 
 

109 
SL2014 

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie osoby - - 
444 w tym: 
198 M, 246 

K 
SL2014 

Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości  

Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w 
formach bezzwrotnych 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie  

osoby - 
269,  

w tym: 117 
M,  152 K 

1 135,  
w tym:  494 
M,  641 K 

SL2014 

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej w programie 

osoby - n/d 1 095 SL2014 

Poddziałanie VIII.3.2 Wsparcie przedsiębiorczości w 
formach zwrotnych 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie  

osoby - 
121, w 

tym: 52 M, 
69 K 

275, w tym: 
120 M, 155 

K 
SL2014 

Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów 
zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie 

osoby - - 295 SL2014 

Podziałanie VIII.3.3  Wsparcie przedsiębiorczości w 
formach bezzwrotnych - ZIT 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie  

osoby - 
53, w tym: 
22 M, 31 K 

486, w tym: 
212 M, 274 

K 
SL2014 

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej w programie 

osoby - - 469 SL2014 

Poddziałanie VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w 
formach bezzwrotnych –  miasto Łódź 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie 

osoby - 
107, w 

tym: 46 M, 
61 K 

417, w tym: 
182 M, 235K 

SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Kategoria 

 regionu1 

Wartość 

pośrednia  

(2018)2 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej w programie 

osoby - - 403 SL2014 

Nazwa osi priorytetowej  IX Włączenie społeczne 

Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

osoby - 
  

3 361 
16 964 SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie  osoby - - 4 240 SL2014 

Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym- ZIT 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  objętych 
wsparciem w programie 

osoby - 
 

396 
 1 246 SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie osoby - - 312 SL2014 

Poddziałanie IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym – miasto Łódź 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

osoby - 
 

243 
1 695 SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie  osoby - - 424 SL2014 

Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi  świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

osoby - - 14 159 SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w 
programie 

osoby - - 
do 

monitorowan
ia 

SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie 

osoby - - 
do 

monitorowan
ia 

SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie 

osoby - - 
do 

monitorowan
ia 

SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi w programie 

osoby - - 2 600 SL2014 

Liczba dzieci objętych programami zdrowotnymi w programie osoby - - 9 000 SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane 
z pandemią COVID-19. (CV 30) 

PLN - - 
32 007 
804,40 

SL2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (CV 33)  

szt. - - 10 SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Kategoria 

 regionu1 

Wartość 

pośrednia  

(2018)2 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 (CV 31) 

osoby - - 500 000 SL2014 

Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi  świadczonymi w interesie ogólnym w programie 

osoby - - 1 153 SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w 
programie 

osoby - - 
do 

monitorowan
ia 

SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie 

osoby - - 
do 

monitorowan
ia 

SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie 

osoby - - 
do 

monitorowan
ia 

SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi w programie 

osoby - - 3 749 SL2014 

Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej  

Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze 
ekonomii społecznej 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

osoby - 
 

300 
597 SL2014 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem szt. - - 531 SL2014 

Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej Liczba regionalnych raportów o rozwoju ekonomii społecznej szt. - - 6 SL2014 

 Liczba interesariuszy ekonomii społecznej objętych wsparciem szt. - - 400 SL2014 

Nazwa osi priorytetowej:  X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób 
sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w 
programie 

osoby - 1 462 4 872 SL2014 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 szt. - - 4 872 SL2014 

Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw  

Poddziałanie nr X.2.1 Konkurencyjność 
przedsiębiorstw i ich pracowników 

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych  usługami 
rozwojowymi w programie 

szt. - - 7063 SL2014 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, objętych wsparciem w programie  (C) 

osoby - 4056 25 688 SL2014 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 

osoby - - 8 111 SL2014 

Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie 

osoby - - 10 815 SL2014 
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 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Kategoria 

 regionu1 

Wartość 

pośrednia  

(2018)2 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

Poddziałanie nr X.2.2 Wdrożenie programów typu 
outplacement 

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie 

osoby - - 1 492 SL2014 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, objętych wsparciem w programie(C) 

osoby - - 1 350 SL2014 

Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie 
zdrowia 

 

Poddziałanie X.3.1 Programy z uwzględnieniem 
rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy 
oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS osoby - - 6 339 SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie osoby - - 3 803 SL2014 

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia 
potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców 

szt. - - 4 SL2014 

Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące 
chorób będących istotnym problemem zdrowotnym 
regionu 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS osoby - - 11 752 SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie osoby - - 7 051 SL2014 

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia 
potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców 

szt. - - 6 SL2014 

Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające 
populacyjne programy profilaktyczne w kierunku 
wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, 
piersi i szyjki macicy 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS osoby - - 19 238 SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie osoby - - 14 107 SL2014 

Nazwa osi priorytetowej: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji  

Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna 

 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie szt. - - 1 875 SL2014 

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 

osoby - - 1 875 SL2014 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie osoby - - 40 SL2014 

Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne 

 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie osoby - - 1 149 SL2014 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone  
w programie 

szt. - - 202 SL2014 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu  
w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

szt. - 87 202 SL2014 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie osoby - - 1085 SL2014 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie  

osoby - - 4 515 SL2014 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie szt. - - 803 SL2014 
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Poddziałanie XI.1.3 Edukacja przedszkolna – miasto  

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 

osoby - - 803 SL2014 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie osoby - - 18 SL2014 

Poddziałanie XI.1.4 Kształcenie ogólne – miasto Łódź 

 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie 

osoby - - 1 935 SL2014 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone  
w programie 

szt. - - 87 SL2014 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu  
w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

szt. - 0 87 SL2014 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie osoby - - 163 SL2014 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie osoby - - 41 SL2014 

Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych  

Poddziałanie XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych 

 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie  osoby - - 5 004 SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie  osoby - - 4 831 SL2014 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie  osoby - - 1 099 SL2014 

Poddziałanie XI.2.2 Kształcenie osób dorosłych – 
miasto Łódź 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie  osoby - - 883 SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie  osoby - - 853 SL2014 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie  osoby - - 194 SL2014 

Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe  

Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe 

 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących  
w stażach i praktykach u pracodawcy 

osoby - 3365 10 616 SL2014 

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia  
w programie  

osoby - - 3659 SL2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie 
w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego 

szt. - 68 214 SL2014 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu objętych wsparciem w programie 

osoby - - 2 262 SL2014 

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego  
i ustawicznego objętych wsparciem w programie 

szt. - - 15 SL2014 

 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie 

osoby - - 1396 SL2014 

 

Poddziałanie XI.3.2Kształcenie zawodowe – miasto 
Łódź 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących  
w stażach i praktykach u pracodawcy 

osoby - 0 599 SL2014 

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia  
w programie  

osoby - - 453 SL2014 
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Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie 
w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego 

szt. - 0 12 SL2014 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu objętych wsparciem w programie 

osoby - - 119 SL2014 

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i 
ustawicznego objętych wsparciem w programie 

szt. - - 2 SL2014 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie 

osoby - - 173 SL2014 

Poddziałanie XI.3.3  

Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe 

Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie osoby - -   3 821 SL2014 

Nazwa osi priorytetowej:  XII Pomoc Techniczna 

Działanie XII.1 Potencjał instytucji 

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej szt. - - - IZ 

Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji osoby - - - IZ 

Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy szt. - - - IZ 

Działanie XII.2 System realizacji  

Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. - - - IZ 

Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych 
ciał angażujących partnerów 

szt. 
- - - 

IZ 

Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów szt. - - - IZ 

Liczba opracowanych ekspertyz szt. - - - IZ 

Liczba użytkowników systemów informatycznych osoby - - - IZ 

Działanie XII.3 Potencjał beneficjentów 
Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów osoby - - - IZ 

Liczba projektów objętych wsparciem szt. - - - IZ 

Działanie XII.4 Informacja i promocja 
Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu szt. - - - IZ 

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego szt. - - - IZ 

 

 


