Fundusze Europejskie
w Województwie Łódzkim

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
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Unijne dotacje
to nie tylko inwestycje w biznes
i infrastrukturę. Fundusze Europejskie
są przede wszystkim dla ludzi.
Województwo Łódzkie dysponowało ponad 10,2 miliardami PLN na
wdrożenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020. W roku 2020 podpisano 654 umowy,
w których wkład UE wyniósł ponad 1,2 mld PLN, co pozwoliło na koniec
tego roku (od początku wdrażania Programu) osiągnąć poziom 82,6%
zakontraktowanych środków UE. Na koniec 2020 r. zostało zakończonych
1 699 projektów, co stanowi około trzykrotny wzrost względem 2019 r.
Za rozdysponowanie środków w ramach RPO WŁ odpowiada Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Przyznawane w formie
dofinansowań dotacje mają służyć poprawie jakości życia mieszkańców
regionu i podniesieniu jego konkurencyjności. Pieniądze z obu funduszy
RPO WŁ (EFRR i EFS) wspierają różne gałęzie gospodarki, ochronę
środowiska, działania rewitalizacyjne i prozdrowotne, a także edukację
i integrację społeczną.
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Fundusze przeciw COVID-19
W 2020 roku część alokacji Funduszy
Europejskich
została
przeznaczona
na zwalczanie negatywnych skutków
pandemii COVID-19
Zarząd Województwa Łódzkiego jako jeden z pierwszych w kraju
wynegocjował z Komisją Europejską przeznaczenie dodatkowych
środków z programu regionalnego na walkę z pandemią COVID-19.
W ramach zmian RPO WŁ 2014-2020 dokonanych w 2020 r.
na

ochronę

zdrowia

przeznaczono

dodatkowo

ponad

25,8 mln EUR (w tym 19,7 mln EUR z EFRR oraz 6,1 mln EUR
z EFS), a w zakresie przedsiębiorczości 38,3 mln EUR (w tym
ponad 37,3 mln EUR z EFRR i 1 mln EUR z EFS).
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W zakresie zdrowia
NA WALKĘ Z COVID-19
Wartość dofinansowania UE
w projektach wyniosła 120,6 mln PLN
Zakupiono ambulanse, respiratory
i inne sprzęty dla placówek
medycznych
Zakupiono środki ochrony osobistej
dla placówek medycznych oraz
maseczki ochronne dla mieszkańców
województwa łódzkiego
Udzielono wsparcia dla
zatrudnienia medycznego w pięciu
placówkach medycznych na terenie
województwa łódzkiego

W zakresie przedsiębiorczości
NA WALKĘ Z COVID-19
Wartość dofinansowania UE w projektach wyniosła 299,6 mln PLN
Udzielono wsparcia na łagodzenie negatywnych skutków
wystąpienia epidemii COVID-19, m.in. na finansowanie kapitału
obrotowego, dofinansowanie wynagrodzeń dla przedsiębiorców
i organizacji pozarządowych, dotacje na przebranżowienie się firm
oraz wsparcie w ramach pożyczek z Instrumentów Finansowych

5

Fundusze na badania, rozwój
i komercjalizację wiedzy
Spośród wszystkich 202 projektów
zrealizowano już około 30%
Dofinansowaniem objęto ponad 50
przedsiębiorstw
Środki finansowe przeznaczono
na rozwój infrastruktury
badawczo-rozwojowej dla szkół
wyższych i jednostek rozwojowych

Fundusze na innowacyjną
i konkurencyjną gospodarkę
Spośród wszystkich 685 projektów
zrealizowano już ponad połowę
Podpisano 287 zagranicznych
kontraktów handlowych
ponad 1 200 przedsiębiorstw
otrzymało wsparcie w formie
pożyczki na prowadzenie swojej
działalności gospodarczej

Fundusze na transport
Spośród wszystkich 64 projektów
zrealizowano już ponad połowę
Przebudowano lub zmodernizowano
blisko 100 km dróg
Zakupiono 114 autobusów
i tramwajów
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Fundusze na gospodarkę
niskoemisyjną
Spośród wszystkich 409 projektów
zrealizowano już prawie połowę
330 budynków poddano
termomodernizacji
Wybudowano 1 455 instalacji
umożliwiających wytwarzanie energii
elektrycznej z OZE

Fundusze na ochronę
środowiska
Spośród wszystkich 82 projektów
zrealizowano już ponad połowę
Wsparciem objęto budowę prawie
100 km kanalizacji sanitarnej, co
stanowiło przyrost względem roku
2019 o 62%

Fundusze na rewitalizację
i potencjał endogeniczny
regionu
Spośród wszystkich 125 projektów
zrealizowano już około 40%
Wybudowano 62 obiekty
infrastruktury turystycznej
Wsparto 17 zabytków
Zrewitalizowano powierzchnię 41 ha
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Fundusze na infrastrukturę
dla usług społecznych
Spośród wszystkich 166 projektów
zrealizowano już prawie połowę
Uruchomionych zostało prawie 60
systemów teleinformatycznych
Wsparciem objęto także 15
podmiotów leczniczych
Wsparto 15 obiektów świadczących
usługi społeczne

Fundusze na zatrudnienie
Spośród wszystkich 272 projektów
zrealizowano już około 60%
Wsparciem objęto ponad 26 tys.
osób bezrobotnych
Utworzono blisko 7,5 tys. miejsc
pracy

Fundusze na włączenie
społeczne
Spośród wszystkich 441 projektów
zrealizowano już około 40%
Wsparciem objęto ponad 1,2 tys.
podmiotów ekonomii społecznej
Wsparciem objęto również ponad
15 tys. osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
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Fundusze na adaptacyjność
pracowników i przedsiębiorstw
w regionie
Spośród wszystkich 310 projektów
zrealizowano już ponad połowę
Wsparciem objęto ponad 4 tys. osób
opiekujących się dziećmi w wieku do
lat 3 oraz ponad 35 tys. osób
pracujących

Fundusze na edukacje,
kwalifikacje, umiejętności
Spośród wszystkich 669 projektów
zrealizowano już prawie połowę
Wsparcie otrzymały 234 szkoły
i placówki kształcenia zawodowego
i ponad 16 tys. ich uczniów

Fundusze na pomoc
techniczną
Przeszkolono ponad 19 tys.
beneficjentów i potencjalnych
beneficjentów
Zrealizowano szereg działań
informacyjno-promocyjnych za
ponad 3 mln PLN
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Co przyniósł rok 2020
dla Łódzkiego?
PRZYKŁADY PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH
W RAMACH RPO WŁ NA LATA 2014-2020

Projekt “Strefa RozwoYou”
Dofinansowanie UE:

20,00 mln PLN
Przyczynienie się do wzrostu
kompetencji i kwalifikacji 2 000
przedsiębiorców i pracowników
MMŚP
Wsparcie polegało na przekazaniu
MMŚP dofinansowania w postaci
bonów na szkolenia lub doradztwo

10

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 726
Dofinansowanie UE:

9,07 mln PLN
Rozbudowano drogę wojewódzką
nr 726 na odcinku Opoczno – Żarnów
wraz z budową obwodnicy o długości
0,72 km w miejscowości Wąglany
Zakres robót objął dodatkowo m.in.
budowę skrzyżowań, chodników czy
oświetlenia drogowego

Projekt zagospodarowania przestrzeni
publicznej zabytkowego parku w Chorzenicach
Dofinansowanie UE:

1,95 mln PLN
W zakres działań weszło
urządzenie terenów zieleni (np.
przygotowanie ścieżek i traktów
przyrodniczych, ogrodzenie, liczne
nasadzenia zieleni) oraz montaż
elementów małej architektury
Wsparto tereny unikatowych siedlisk
roślinnych o powierzchni 2,66 ha
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Tak wiele dofinansowań w ciągu roku!
Dzięki Funduszom Europejskim realizowane są tysiące projektów,
które wspierają nasze codzienne życie. Na każdym kroku spotykamy
pozytywne zmiany: nowe firmy, innowacyjne produkty, nowoczesne
szkoły, przedszkola, żłobki, a także muzea.
Dodatkowo w roku 2020 dzięki szybkiej reakcji i dobrej współpracy
zaangażowanych instytucji i beneficjentów, ponad 420 mln PLN
dofinansowania UE przeznaczono na walkę z negatywnymi skutkami
pandemii.

Od początku wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
odbyło się ponad 500 konkursów/naborów.
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Od początku wdrażania Programu Beneficjenci złożyli ponad 8,1 tys.
poprawnie formalnych wniosków na realizację swoich pomysłów.
Z tego blisko 51% zatwierdzono do dofinansowania. Zarząd
Województwa Łódzkiego podpisał blisko 3,5 tys. umów, w których
wkład dofinansowania UE wyniósł prawie 8,5 miliardów PLN.
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Masz pytania?
Nasi konsultanci udzielą Ci odpowiedzi – bezpłatnie!
Punkty Informacyjne
Funduszy Europejskich

Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy

Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich:

Łódź - ul. Moniuszki 7/9, 90-101
tel.: 42 230 15 50
e-mail: cop@cop.lodzkie.pl

Łódź - ul. Moniuszki 7/9, 90-101
tel.: 42 663 31 07

Wojewódzki Urząd Pracy

Lokalne Punkty Informacyjne
Funduszy Europejskich:

Łódź - ul. Wólczańska 49, 90-608
tel.: 42 632 01 12
e-mail: rpo@wup.lodz.pl

Bełchatów - ul. Kościuszki 17, 97-400
tel.: 44 633 34 63
Sieradz - ul. Rynek 14, 98-200
tel.: 43 678 40 80
Łowicz - ul. Świętojańska 1, 99-400
tel.: 46 837 52 67

Łowicz
Łowicz

Łódź

Sieradz

Bełchatów
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Jesteśmy dla Was!
Bądź zawsze na bieżąco
– wybierz ulubiony kanał i obserwuj nas!

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

@LodzkieRPO

W 2021 roku nadal są ogłaszane konkursy o dofinansowanie projektów.
To ostatni moment na skorzystanie z szansy na milionowe dotacje.

Gotowi na więcej?
Koniecznie śledźcie nasze kanały i stronę www.rpo.lodzkie.pl
RPO.LODZKIE.PL
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Notatki
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#zmieniamyŁódzkie
rpo.lodzkie.pl

Opracowano przez:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Promocji
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
promocja.rpo@lodzkie.pl

