
Opis zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzonych Uchwałą nr 563/21 Zarządu 
Województwa Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2021 r. 

 

Modyfikacje wprowadzone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 związane są przede wszystkim z koniecznością 
jego dostosowania do aktualnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020. 

 

Najważniejsze zmiany w SZOOP RPO WŁ 2014-2020: 

 w związku ze zmianami alokacji w RPO WŁ dokonano przesunięć środków w: 

o części I. Ogólny opis programu operacyjnego i głównych warunków realizacji – zaktualizowano 
alokacje dla poszczególnych osi (zwiększenie alokacji w ramach osi III, IX, X; zmniejszenie 
alokacji w ramach osi II, IV, VI, VII, VIII, XI); 

o części II. Opis poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań dokonano przesunięć 
alokacji między poddziałaniami / działaniami / osiami, a w związku z tym zmiany wprowadzono 
także w części III. Indykatywny plan finansowy i IV. Wymiar terytorialny prowadzonej 
interwencji. Dokonano zmian w zakresie wskaźników rezultatu bezpośredniego i wskaźników 
produktu w związku z aktualizacją Załącznika nr 2; 

 w Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych: 

o działaniu VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia – w pkt 6 dodano zapis, że realizacja projektu 
skierowanego na poprawę sytuacji epidemiologicznej w regionie, co do którego możliwe jest 
odstępstwo od wymogu uzgodnienia z Komitetem Sterującym ds. koordynacji interwencji EFSI 
w sektorze zdrowia, musi stanowić natychmiastową odpowiedź na COVID-19; 

 w Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne: 

o poddziałaniu IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne – w typie projektu 5 (projekty związane z 
COVID-19) w pkt 10 dodano „związki pracodawców” do katalogu beneficjentów, w pkt 17 
dodano nadzwyczajny tryb wyboru projektów; 

o poddziałaniu IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej – w pkt 9 dodano typ 
projektu czwarty dotyczący tzw. „mechanizmu zakupów interwencyjnych”, wprowadzono spójne 
z nim zmiany w pkt 6 i w pkt 11; 

 w Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałaniu X.3.1 
Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające 
wydłużenie aktywności zawodowej: 

o w pkt 6 dodano zapis dotyczący wpływu przebytego COVID-19 na sytuację osób na rynku 
pracy; 

o w pkt 9 dodano zapis dotyczący rehabilitacji w związku z COVID-19; 
o w pkt 17 dodano pozakonkursowy tryb wyboru projektów w przypadku RPZ dotyczącego 

wsparcia rehabilitacji osób, które przeszły COVID-19; 

 zaktualizowano Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań 
i poddziałań.  

Ponadto dokonano aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w zakresie: 

 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, poddziałaniu IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii 
społecznej – w pkt 25 i pkt 26 dodano zapisy dotyczące środków na tzw. „mechanizm zakupów 
interwencyjnych”, umożliwiające dofinansowanie projektów z budżetu państwa na poziomie 15%; 

 załącznika nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 w zakresie EFS w związku z zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uchwałą Nr 12/21 z dnia 
28 maja 2021 r. zmian w kryteriach wyboru projektów; 



 załącznika nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu 
pozakonkursowego: 

o usunięto projekt w ramach poddziałania III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT; 
o zmieniono wartość docelową wskaźnika w ramach poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie; 
o dodano projekt w ramach poddziałania X.3.2 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji 

medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności 
zawodowej; 

o dodano czwarty projekt w poddziałaniu XI.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy 
profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki 
macicy w ramach „Programu stypendialnego dla uczniów zdolnych szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe”; 

 załącznika nr 5 Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) w Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, 
działaniu V.2 Gospodarka odpadami – dokonano autokorekty w związku z brakiem definicji prawnej 
„sortowania odpadów u źródła”. 

 


