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W RPO WŁ 2014-2020 wprowadzono zmiany m.in. w ramach:
Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka:
o w PI 3c – rozszerzenie celu szczegółowego i typu projektu, w celu wsparcia
MŚP negatywnie dotkniętych skutkami COVID-19;
Osi Priorytetowej III Transport:
o w sekcji 2.A.2 Uzasadnienie utworzenia osi priorytetowej obejmującej więcej
niż jedną kategorię regionu, więcej niż jeden cel tematyczny lub więcej niż
jeden fundusz (w stosownych przypadkach) wprowadzono zmiany wartości
środków UE na OP III i PI 7d w związku z przesunięciami alokacji;
Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych:
o w PI 9a – zmiana opisu przedsięwzięć, głównych typów beneficjentów
i kierunkowych zasad wyboru operacji, w celu umożliwienia realizacji
projektów pozakonkursowych przez Województwo Łódzkie oraz ujęcia
odstępstw od dotychczasowych wymogów realizacji projektów, takich jak
konieczność ich uzgodnienia z Komitetem Sterującym ds. koordynacji
interwencji EFSI w sektorze zdrowia, zgodność z mapami potrzeb
zdrowotnych, demarkacja z POIŚ;
Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie:
o w PI 8i – uzupełnienie uzasadnienia celu szczegółowego o działania mające
na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia w związku epidemią COVID-19,
dodanie nowego typu projektu (dotyczącego dofinansowania do
wynagrodzenia oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na
ubezpieczenia społeczne lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
skierowane do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie) i poszerzenie katalogu głównych grup
docelowych o podmioty, które odczuły negatywne skutki epidemii COVID-19, a
także zmiana nazwy wskaźnika rezultatu w ślad za zmianą jaka została
dokonana przy wcześniejszej zmianie RPO WŁ i PO WER;
Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne:
o w PI 9iv – dodanie do celu szczegółowego i typów projektów wsparcia
bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie województwa łódzkiego, rozszerzenie
katalogu typów beneficjentów i głównych grup docelowych, dopisanie
w kierunkowych zasadach wyboru operacji możliwości realizacji projektów
w trybie pozakonkursowym i w trybie nadzwyczajnym;
o w PI 9v – uzupełnienie uzasadnienia celu szczegółowego i opisu
przedsięwzięć o wsparcie służące przeciwdziałaniu skutkom wystąpienia
COVID-19, dodanie nowego typu projektu dotyczącego tzw. „mechanizmu
zakupów interwencyjnych” oraz poszerzenie katalogu głównych grup
docelowych;
Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie:
o w PI 8iv – zmiana wartości wskaźników produktu w związku z wyższymi niż
pierwotnie zakładano kosztami utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3;
o w PI 8vi – zmiana opisu przedsięwzięć i kierunkowych zasad wyboru operacji
w celu ujęcia odstępstw od dotychczasowych wymogów realizacji projektów,

takich jak konieczność ich uzgodnienia z Komitetem Sterującym ds.
koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia w przypadku projektów
służących przeciwdziałaniu COVID-19 oraz dodanie możliwości realizacji
projektów w trybie pozakonkursowym w związku z występującym stanem
epidemii;
 Osi XII Pomoc techniczna:
o skorygowano źródło danych i jednostkę pomiaru we wskaźnikach rezultatu;
 Sekcji 4. Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego:
o zmniejszenie alokacji w ramach zintegrowanych działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich związane z przesunięciem
części środków dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym;
 Wspólne zmiany wprowadzone w RPO WŁ 2014-2020:
o sekcja 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej: wprowadzono przesunięcia
alokacji w Osiach I-XI;
o sekcja 2 Osie priorytetowe, podsekcja 2.A.9 Kategorie interwencji w Tabelach
7-11 w Osiach II-IV, VI-XII: wprowadzono przesunięcia alokacji;
o sekcja 3 Plan finansowy: wprowadzono przesunięcia alokacji w Tabeli 18a
Plan finansowy programu (EUR), Tabeli 18c Plan finansowy w podziale na
osie priorytetowe, fundusze, kategorie regionu i cele tematyczne (EUR), Tabeli
19 Szacunkowa kwota wsparcia, która ma być wykorzystana na cele związane
ze zmianami klimatu (EUR);
o dodano nowe wskaźniki produktu ze względu na potrzebę monitorowania
wsparcia związanego z pandemią COVID-19;
o zmiana wartości w "Wyjaśnieniach adekwatności wskaźnika produktu”
w ramach wykonania w związku z przesunięciami środków;
o zmiana wartości wskaźników finansowych w ramach wykonania na 2023 r.
w związku z przesunięciami środków;
o zmiany wartości wskaźników produktu lub rezultatu w związku
z przesunięciami alokacji.

