
Opis zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 (wersja 10.0) 

 

W RPO WŁ 2014-2020 wprowadzono następujące zmiany: 
o w sekcji 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej: wprowadzono przesunięcia 

alokacji w Osiach I-IV, VI, VII, IX, XI oraz zwiększono wysokość środków w 
osiach XIII i XIV; 

o w sekcji 2 Osie priorytetowe: 
o w Osiach I-IV, VI, VII, IX, XI-XIV podsekcji 2.A.9 Kategorie interwencji 

w Tabelach 7-11: wprowadzono zmiany w alokacji;  
o w Osi priorytetowej III Transport w uzasadnieniu utworzenia osi 

(podsekcja 2.A.2) wprowadzono zmiany wartości środków w związku z 
przesunięciami alokacji; 

o w Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, priorytecie inwestycyjnym 
9v uzupełniono uzasadnienie celu szczegółowego (podsekcja 2.A.5) 
oraz opis przedsięwzięć (podsekcja 2.A.6) o planowane wykorzystanie 
potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych w celu realizacji wsparcia dla osób przybyłych do 
województwa łódzkiego w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na 
Ukrainę; 

o uzupełniono opis przedsięwzięć (podsekcja 2.A.6) o wsparcie dla osób 
uciekających z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, w 
tym ujęto odpowiedni wskaźnik produktu: 

 w Osi priorytetowej VIII Zatrudnienie, priorytecie inwestycyjnym 
8i; 

 w Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, priorytecie 
inwestycyjnym 9i, 9iv, 9v; 

 w Osi priorytetowej X Adaptacyjność pracowników  
i przedsiębiorstw w regionie, priorytecie inwestycyjnym 8iv, 8v; 

 w Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, 
priorytetach inwestycyjnych 10i, 10iii, 10iv;  

o zmieniono wartości w "Wyjaśnieniach adekwatności wskaźnika 
produktu” w ramach wykonania (podsekcja 2.A.8) w związku ze 
zmianami w alokacji; 

o zmieniono wartości wskaźnika finansowego w ramach wykonania na 
2023 r. (podsekcja 2.A.8): w związku z przesunięciami środków; 

o zmieniono wartości wskaźników produktu w związku z przesunięciami 
alokacji; 

o w sekcji 3 Plan finansowy: wprowadzono przesunięcia alokacji w Tabeli 17  
przedstawiającej całkowitą kwotę środków finansowych przewidzianych jako 
wkład każdego z funduszy do programu, w podziale na lata i kategorie regionów 

ze wskazaniem wysokości rezerwy wykonania (EUR), 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 w sekcji 12.2 Ramy wykonania programu operacyjnego wprowadzono zmiany 
tożsame z korektami w podsekcjach 2.A.8. 
 

 


