Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych
Nazwa i nr osi priorytetowej

Nr działania

Działanie I.1 Rozwój infrastruktury
badań i innowacji

Nr poddziałania (jeśli dotyczy)

Cel tematyczny

1.a udoskonalanie infrastruktury badań i
innowacji i zwiększenie zdolności do
osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i
innowacji oraz wspieranie ośrodków
kompetencji, w szczególności tych, które
leżą w interesie Europy

Nie dotyczy

Poddziałanie I.2.1
Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Oś priorytetowa I: Badania, rozwój
i komercjalizacja wiedzy

1 Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji
Działanie I.2 Inwestycje
przedsiębiorstw w badania
i innowacje

Poddziałanie I.2.2
Projekty B+R przedsiębiorstw

Oś priorytetowa II Innowacyjna i
konkurencyjna gospodarka

Działanie II.1 Otoczenie biznesu

Poddziałanie II.1.1 Tereny
inwestycyjne
Poddziałanie II.1.2 Profesjonalizacja
usług biznesowych

Priorytet inwestycyjny

3 Wzmacnianie konkurencyjności
MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu
do EFRROW) oraz sektora
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1.b promowanie inwestycji przedsiębiorstw
w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i
synergii między przedsiębiorstwami,
ośrodkami badawczo-rozwojowymi i
sektorem szkolnictwa wyższego, w
szczególności promowanie inwestycji w
zakresie rozwoju produktów i usług,
transferu technologii, innowacji społecznych,
ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie
usług publicznych, tworzenia sieci,
pobudzania popytu, klastrów i otwartych
innowacji poprzez inteligentną specjalizację,
oraz wspieranie badań technologicznych i
stosowanych, linii pilotażowych, działań w
zakresie wczesnej walidacji produktów,
zaawansowanych zdolności produkcyjnych i
pierwszej produkcji w szczególności w
dziedzinie kluczowych technologii
wspomagających, oraz rozpowszechnianie
technologii o ogólnym przeznaczeniu
3a promowanie przedsiębiorczości, w
szczególności poprzez ułatwianie
gospodarczego wykorzystywania nowych
pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych
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Nazwa i nr osi priorytetowej

Nr działania

Nr poddziałania (jeśli dotyczy)

Cel tematyczny

Priorytet inwestycyjny

rybołówstwa i akwakultury (w
odniesieniu do EFMR)

firm, w tym również poprzez inkubatory
przedsiębiorczości

Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe
MŚP
Działanie II.2 Internacjonalizacja
przedsiębiorstw

3b opracowywanie i wdrażanie nowych
modeli biznesowych dla MŚP, w
szczególności w celu umiędzynarodowienia

Poddziałanie II.2.2 Promocja
gospodarcza regionu
Poddziałanie II.2.3 Promocja
gospodarcza regionu – miasto Łódź

Działanie II.3 Zwiększenie
konkurencyjności MŚP

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP

3c wspieranie tworzenia i poszerzania
zaawansowanych zdolności w zakresie
rozwoju produktów i usług

Poddziałanie II.3.2 Instrumenty
finansowe dla MŚP
Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny
transport miejski - ZIT

Działanie III.1 Niskoemisyjny transport
miejski

Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny
transport miejski

4 Wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich
sektorach

Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny
transport miejski – miasto Łódź
Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie
Działanie III.2 Drogi
Oś priorytetowa III - Transport

Działanie III.3 Transport multimodalny

7b zwiększenie mobilności regionalnej
poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i
trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w
tym z węzłami multimodalnymi

Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne

Nie dotyczy

4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajów terytoriów, w
szczególności dla obszarów miejskich, w
tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań
adaptacyjnych mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany klimatu

7 Promowanie zrównoważonego
transportu i usuwanie niedoborów
przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej
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7c rozwój i usprawnienie przyjaznych
środowisku ( w tym o obniżonej emisji
hałasu) i niskoemisyjnych systemów
transportu, w tym śródlądowych dróg
wodnych i transportu morskiego, portów,
połączeń multimodalnych oraz infrastruktury
portów lotniczych, w celu promowania
zrównoważonej mobilności regionalnej i
lokalnej

Strona 2

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Nazwa i nr osi priorytetowej

Nr działania

Działanie III.4 Transport kolejowy

Działanie IV.1 Odnawialne źródła
energii

Nr poddziałania (jeśli dotyczy)

Cel tematyczny

7d rozwój i rehabilitacja kompleksowych,
wysokiej jakości i interoperacyjnych
systemów transportu kolejowego ora
propagowanie działań służących
zmniejszeniu hałasu

Nie dotyczy

Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła
energii - ZIT

4a wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła
energii
Poddziałanie IV.2.1
Termomodernizacja budynków - ZIT

Działanie IV.2 Termomodernizacja
budynków

Oś priorytetowa IV Gospodarka
niskoemisyjna

Poddziałanie IV.2.2
Termomodernizacja budynków
Poddziałanie IV.2.3
Termomodernizacja budynków w
oparciu o zastosowanie instrumentów
finansowych

4 Wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich
sektorach

Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza
- ZIT

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza

Nie dotyczy

4c wspieranie efektywności energetycznej,
inteligentnego zarządzania energią i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w infrastrukturze publicznej, w tym w
budynkach publicznych, i w sektorze
mieszkaniowym

4e promowanie strategii niskoemisyjnych dla
wszystkich rodzajów terytoriów, w
szczególności dla obszarów miejskich, w
tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań
adaptacyjnych mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany klimatu

Działanie IV.3 Ochrona powietrza

Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń

Priorytet inwestycyjny

6 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego oraz wspieranie
efektywnego gospodarowania
zasobami
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6e podejmowanie przedsięwzięć mających
na celu poprawę stanu jakości środowiska
miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację
i dekontaminację terenów poprzemysłowych
(w tym terenów powojskowych),
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
oraz propagowanie działań służących
zmniejszaniu hałasu
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Nazwa i nr osi priorytetowej

Nr działania

Działanie V.1 Gospodarka wodna i
przeciwdziałanie zagrożeniom

Działanie V.2 Gospodarka odpadami

Oś priorytetowa V Ochrona środowiska

Nr poddziałania (jeśli dotyczy)
Poddziałanie V.1.1 Gospodarka wodna
i zarządzanie ryzykiem
Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Priorytet inwestycyjny

5 Promowanie dostosowania do zmian
klimatu, zapobiegania ryzyku i
zarządzania ryzykiem

5b wspieranie inwestycji ukierunkowanych
na konkretne rodzaje zagrożeń przy
jednoczesnym zwiększeniu odporności na
klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów
zarządzania klęskami i katastrofami
6a inwestowanie w sektor gospodarki
odpadami celem wypełnienia zobowiązań
określonych w dorobku prawnym Unii w
zakresie środowiska oraz zaspokojenie
wykraczających poza te zobowiązania
potrzeb inwestycyjnych określonych przez
państwa członkowskie

Nie dotyczy

Poddziałanie V.3.1 Gospodarka
wodno-kanalizacyjna – ZIT
Działanie V.3 Gospodarka wodnokanalizacyjna

Cel tematyczny

Poddziałanie V.3.2 Gospodarka
wodno-kanalizacyjna

6 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego oraz wspieranie
efektywnego gospodarowania
zasobami

Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody
Działanie V.4 Ochrona przyrody

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i
infrastruktura kultury
Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i
potencjał endogeniczny regionu
Działanie VI.2 Rozwój gospodarki
turystycznej

6d ochrona i przywrócenie różnorodności
biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby
oraz wspieranie usług ekosystemowych,
także poprzez program "Natura 2000" i
zieloną infrastrukturę

Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie
degradacji środowiska
Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo
kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT
Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo
kulturowe i infrastruktura kultury
Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki
turystycznej
Poddziałanie VI.2.2 Rozwój gospodarki
turystycznej – miasto Łódź

6b inwestowanie w sektor gospodarki
wodnej celem wypełnienia zobowiązań
określonych w dorobku prawnym Unii
zakresie środowiska oraz zaspokojenia
wykraczających poza te zobowiązania
potrzeb inwestycyjnych określonych przez
państwa członkowskie

6 Zachowanie i ochrona środowiska
naturalnego oraz wspieranie
efektywnego gospodarowania
zasobami

6c zachowanie, ochrona, promowanie i
rozwój dziedzictwa naturalnego i
kulturowego

8 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcia
mobilności pracowników

8b wspieranie wzrostu gospodarczego
sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój
potencjału endogenicznego jako elementu
strategii terytorialnej dla określonych
obszarów, w tym poprzez przekształcenie
upadających regionów przemysłowych i
zwiększenia dostępu do określonych
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zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich
rozwój

Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój
potencjału społeczno-gospodarczego

Działanie VII.1
Technologie informacyjnokomunikacyjne

Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony
zdrowia

Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla
usług społecznych

Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i
rozwój potencjału społecznogospodarczego - ZIT
Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i
rozwój potencjału społecznogospodarczego
Poddziałanie VI.3.3
Rewitalizacja i rozwój potencjału
społeczno-gospodarczego - miasto
Łódź
Poddziałanie VII.1.1 Technologie
informacyjno-komunikacyjne - ZIT
Poddziałanie VII.1.2 Technologie
informacyjno-komunikacyjne
Poddziałanie VII.1.3
Technologie informacyjnokomunikacyjne – miasto Łódź

9 Promowanie włączenia społecznego,
walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

9b wspieranie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej i społecznej ubogich
społeczności na obszarach miejskich i
wiejskich

2 Zwiększenie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości TIK

2c wzmocnienie zastosowań TIK dla eadministracji, e-uczenia się, e-włączenia
społecznego, e-kultury i e-zdrowia

9 Promowanie włączenia społecznego,
walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją

9a inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i
społeczną, które przyczynią się do rozwoju
krajowego, regionalnego i lokalnego,
zmniejszania nierówności w zakresie stanu
zdrowia, promowanie włączenia
społecznego poprzez lepszy dostęp do
usług społecznych, kulturalnych i
rekreacyjnych, oraz przejścia z usług
instytucjonalnych na usługi na poziomie
społeczności lokalnych

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie oraz szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

10a inwestowanie w kształcenie, szkolenie
oraz szkolenie zawodowe na rzecz
zdobywania umiejętności i uczenia się przez
całe życie poprzez rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej

Nie dotyczy

Działanie VII.3 Infrastruktura opieki
społecznej

Nie dotyczy

Działanie VII.4 Edukacja

Podziałanie VII.4.1 Kształcenie
zawodowe i ustawiczne
Poddziałanie VII.4.2 Edukacja
przedszkolna
Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna
Poddziałanie VII.4.4
Kształcenie zawodowe i ustawiczne –
miasto Łódź
Poddziałanie VII.4.5

Załącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Strona 5

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Edukacja ogólna – miasto Łódź
Działanie VIII.1
Wsparcie aktywności zawodowej osób
po 29. roku życia przez powiatowe
urzędy pracy
Działanie VIII.2
Wsparcie aktywności zawodowej osób
po 29. roku życia

Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie

Działanie VIII.3
Wsparcie przedsiębiorczości

Oś priorytetowa IX Włączenie
społeczne

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

Nie dotyczy
Poddziałanie VIII.2.1
Wsparcie aktywności zawodowej osób
po 29 roku życia
Poddziałanie VIII.2.2
Wsparcie aktywności zawodowej osób
po 29 roku życia – miasto Łódź
Poddziałanie VIII.3.1
Wsparcie przedsiębiorczości w
formach bezzwrotnych
Poddziałanie VIII.3.2
Wsparcie przedsiębiorczości w
formach zwrotnych
Poddziałanie VIII.3.3
Wsparcie przedsiębiorczości w
formach bezzwrotnych – ZIT
Poddziałanie VIII.3.4
Wsparcie przedsiębiorczości w
formach bezzwrotnych – miasto Łódź
Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym – ZIT
Poddziałanie IX.1.3 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym – miasto
Łódź

PI 8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób
poszukujących pracy i osób biernych
zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych
oraz oddalonych od rynku pracy, także
poprzez lokalne inicjatywy na rzecz
zatrudnienia oraz wspieranie mobilności
pracowników
8 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników
PI 8iii - Praca na własny rachunek,
przedsiębiorczość i tworzenie
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

9 Wspieranie włączenia społecznego i
walka z ubóstwem
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PI 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o
promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie.
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Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym

Działanie IX.3 Rozwój ekonomii
społecznej

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i
zdrowotne

PI 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych
cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości
usług, w tym opieki zdrowotnej i usług
socjalnych świadczonych w interesie
ogólnym
PI 9v - Wspieranie przedsiębiorczości
społecznej i integracji zawodowej w
przedsiębiorstwach społecznych oraz
ekonomii społecznej i solidarnej w celu
ułatwiania dostępu do zatrudnienia

Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i
zdrowotne - ZIT
Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w
sektorze ekonomii społecznej
Poddziałanie IX. 3.2 Koordynacja
ekonomii społecznej

PI 8 iv
Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich
dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia,
rozwój kariery, godzenie życia zawodowego
i prywatnego oraz promowanie równości
wynagrodzeń za taką samą pracę

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

Działanie X.2 Rozwój pracowników i
przedsiębiorstw
Oś priorytetowa X Adaptacyjność
pracowników i przedsiębiorstw w
regionie

Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i
przywrócenie zdrowia

Oś priorytetowa XI Edukacja,
Kwalifikacje, Umiejętności

Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność
przedsiębiorstw i ich pracowników
Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie
programów typu outplacement
Poddziałanie X.3.1 Programy z
uwzględnieniem rehabilitacji
medycznej ułatwiające powroty do
pracy oraz umożliwiające wydłużenie
aktywności zawodowej
Poddziałanie X.3.2 Programy
profilaktyczne dotyczące chorób
będących istotnym problemem
zdrowotnym regionu
Poddziałanie X.3.3 Działania
uzupełniające populacyjne programy
profilaktyczne w kierunku wczesnego
wykrywania nowotworu jelita grubego,
piersi i szyjki macicy
Poddziałanie XI.1.1. Edukacja
przedszkolna

PI 8v
Przystosowanie pracowników,
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
8 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników

PI 8vi
Aktywne i zdrowe starzenie się

10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie oraz szkolenie zawodowe na
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PI 10i ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej
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Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne
Poddziałanie XI.1.3 Edukacja
przedszkolna – miasto Łódź

rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie

Poddziałanie XI.1.4 Kształcenie ogólne
– miasto Łódź
Poddziałanie XI.2.1 Kształcenie osób
dorosłych
Działanie XI.2 Kształcenie osób
dorosłych

Poddziałanie XI.2.2. Kształcenie osób
dorosłych – miasto Łódź

Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie
zawodowe

Poddziałanie XI.3.2 Kształcenie
zawodowe – miasto Łódź
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

Poddziałanie XI.3.3 Program
stypendialny dla uczniów zdolnych
szkół prowadzących kształcenie
zawodowe
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oraz zapewnianie równego dostępu do
dobrej jakości wczesnej edukacji
elementarnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych
ścieżek kształcenia umożliwiających
ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
PI 10iii wyrównywanie dostępu do uczenia
się przez całe życie o charakterze
formalnym, nieformalnym i pozaformalnym
wszystkich grup wiekowych, poszerzanie
wiedzy, podnoszenie umiejętności i
kompetencji siły roboczej oraz promowanie
elastycznych ścieżek kształcenia, w tym
poprzez doradztwo zawodowe i
potwierdzanie nabytych kompetencji
PI 10iv lepsze dostosowanie systemów
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku
pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu
kształcenia do etapu zatrudnienia oraz
wzmacnianie systemów kształcenia i
szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym
poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów
nauczania oraz tworzenia i rozwoju
systemów uczenia się poprzez praktyczną
naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami
PI 10iv lepsze dostosowanie systemów
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku
pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu
kształcenia do etapu zatrudnienia oraz
wzmacnianie systemów kształcenia i
szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym
poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów
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nauczania oraz tworzenia i rozwoju
systemów uczenia się poprzez praktyczną
naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami
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