
Opis zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzonych Uchwałą Zarządu Województwa 
Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

 

Modyfikacje wprowadzone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 związane są 
z aktualizacją: 

 treści SZOOP RPO WŁ 2014-2020: 

o w Osi priorytetowej VIII Zatrudnienie dokonano przesunięcia środków 

z działania VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez 

powiatowe urzędy pracy do poddziałania VIII.2.1 Wsparcie aktywności 

zawodowej osób po 29 roku życia;  

o w Osi priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie: 

 działaniu X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad 

dziećmi w wieku do lat 3 dokonano zmiany maksymalnego % poziomu 

dofinansowania oraz minimalnego wkładu własnego beneficjenta; 

 działaniu X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia dokonano 

przesunięć środków między podziałaniami, dokonano zmiany 

maksymalnego % poziomu dofinansowania oraz minimalnego wkładu 

własnego beneficjenta oraz dodano zapisy w zakresie projektów 

pozakonkursowych dotyczących regionalnego programu zdrowotnego 

wsparcia rehabilitacji osób, które przeszły COVID-19; 

o w Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, poddziałaniu XI.3.1 

Kształcenie zawodowe oraz w Słowniczku pojęć i skrótów dokonano zmiany 

nazewnictwa Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. 

 części III. Indykatywny plan finansowy – dokonano zmian w związku z przeniesieniem 

środków budżetu państwa z poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do poddziałania VIII.3.1 Wsparcie 

przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu 

dofinansowania. Ponadto dokonano zmian w związku z ww. przesunięciami środków. 

 Załącznika nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, 

działań i poddziałań– zaktualizowano treść załącznika w związku z podjętymi w dniu 4 

sierpnia 2021 r. uchwałami nr 13/21 (EFRR) i 14/21 (EFS) Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dotyczącymi 

zmian w zatwierdzonych kryteriach wyboru projektów; 

 Załącznika nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach 

trybu pozakonkursowego, w którym dodano projekty w ramach poddziałania IV.1.1 

Odnawialne źródła energii – ZIT oraz dokonano autokorekt w ramach projektu 

w poddziałaniu X.3.1. Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające 

powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej. 

 

 


