
Projekt 

Uchwała Nr 3/22 

Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 

 na lata 2014-2020  

z dnia 10 lutego 2022 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr 4/21 Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 15 stycznia 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Na podstawie art. 110 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 

2013.347.320, zm. Dz. Urz. UE L z 2013.347.470, Dz. Urz. UE L z 2013.347.259, Dz. Urz. UE 

L 2015.270.1, Dz. Urz. UE L z 2016.338.34, Dz. Urz. UE L z 2017.129.1, Dz. Urz. UE L z 

2017.176.1, Dz.Urz.UE.L.2017.335.1, Dz.Urz.UE.L.2018.193.1, Dz.Urz.UE.L.2018.291.5, 

Dz.Urz.UE.L.2019.123.1, Dz.U.UE.L.2020.99.5, Dz.U.UE.L.2020.130.1, 

Dz.U.UE.L.2020.231.4, Dz.U.UE.L.2020.356.1, DZ.U.UE.L.2020.437.30), art. 14 ust. 10 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818), 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 uchwala, co następuje:  

§ 1. Zmienia się § 1 uchwały nr 4/21 Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie 

zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego 

(zmienionej Uchwałami Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr 7/21 z dnia 17 marca 2021 r., nr 9/21 z dnia 8 

kwietnia 2021 r., nr 12/21 z dnia 28 maja 2021 r., nr 14/21 z dnia 4 sierpnia 2021 r., nr 15/21 

z dnia 1 października 2021 r. oraz nr 16/21 z dnia 3 listopada 2021 r.), w ten sposób, że 

zatwierdza się kryteria wyboru projektów dla: 

1) Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, 

2) Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne,  

3) Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 

w regionie,  

4) Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,  

5) Osi Priorytetowej XII Pomoc Techniczna, 



 

oraz 

6) Kryteria wyboru podmiotu, który wdraża instrumenty finansowe, 

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata  

2014-2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 
 

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

    
   

Przewodniczący 
Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

 
 

 Grzegorz Schreiber 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Uzasadnienie 

 
Zgodnie z art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, kryteria 

wyboru projektów podlegają zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący.   

Przedmiotowa uchwała wprowadza zmiany w załączniku uchwały nr 4/21 Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (zmienionej Uchwałami Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

nr 7/21 z dnia 17 marca 2021 r., nr 9/21 z dnia 8 kwietnia 2021 r., nr 12/21 z dnia 28 maja 

2021 r., nr 14/21 z dnia 4 sierpnia 2021 r., nr 15/21 z dnia 1 października 2021 r. oraz nr 16/21 

z dnia 3 listopada 2021 r.). 

Zmiany w załączniku polegają na: 

 zmianie kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, dla 

poddziałania VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia. Zmiany 

polegają m.in. na usunięciu kryterium dotyczącego minimalnego wkładu własnego oraz 

ujednoliceniu zapisu kryterium „Data zakończenia realizacji projektu” zgodnie 

z brzmieniem kryterium w poddziałaniu IX.1.1. 

 zmianie kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, dla 

poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. Zmiany polegają m.in.: na usunięciu kryteriów 

odnoszących się do KIS, ZAZ, WTZ w związku z rezygnacją z ujmowania w konkursie 

typu projektu nr 2, usunięciu kryterium pn. „Uczestnikami projektów są osoby bierne 

zawodowo” z uwagi na osiągnięcie wskaźników, wydłużeniu okresu realizacji projektu 

do sierpnia 2023 r., czy doprecyzowaniu zapisów kryteriów. 

 zmianie kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej X Adaptacyjność 

pracowników i przedsiębiorstw w regionie, dla poddziałania X.3.1 Programy 

z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz 

umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej. Zmiany polegają na dodaniu 

kryteriów dla Regionalnego Programu Zdrowotnego pt.: „Program rehabilitacji 

leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego” w związku z planowanym 

konkursem. 

 zmianie kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności, w tym: 

o dla poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna i XI.1.3 Edukacja przedszkolna 

– miasto. Z uwagi na ogłoszenie konkursu na wszystkie typy operacji usunięto 

oddzielne kryteria dla typu operacji 1b i dodano adekwatne kryteria, dotyczące 

tego typu wsparcia. Ponadto, usunięto kryteria premiujące i pozostawiono 

jedynie kryterium dotyczące typu wnioskodawcy, tak by zachęcić do 

korzystania z pozostałych środków jednostki sektora finansów publicznych. 

Dodatkowo doprecyzowano brzmienie kryteriów, by w wyniku proponowanego 

wsparcia poza tworzeniem dodatkowych miejsc przedszkolnych zwiększeniu 

uległa także liczba dzieci korzystających ze wsparcia. 

o dla poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne i poddziałania XI.1.4 Kształcenie 

ogólne – miasto Łódź. Zmieniono kryteria dotyczące terminu zakończenia 

projektów oraz usunięto kryteria premiujące, aby nie ukierunkowywać wsparcia 



 

na określone obszary i wnioskodawców. Dodatkowo w Poddziałaniu XI.1.2 

w typie 3 doprecyzowano brzmienie kryteriów, tak by ze wsparcia skorzystały 

podmioty, które nie otrzymały dofinansowania w konkursie ogłoszonym 

w 2021 r. 

o dla poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe. W kryteriach ustalono 

maksymalną wartość projektu biorąc pod uwagę dotychczasowe 

doświadczenia we wdrażaniu tego typu operacji, a także zrezygnowano 

z dotychczasowych kryteriów premiujących oraz wprowadzono kryterium 

premiujące dotyczące wsparcia szkół i placówek, które nie korzystały ze 

środków EFS. 

o dla poddziałania XI.3.2 Kształcenie zawodowe – miasto Łódź. Zmiany polegają 

m.in. na zmianie w nazwie i definicji kryteriów odnoszących się do 1 i 3 typu 

projektu, usunięciu kryterium ograniczającego wsparcie jedynie do 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kryterium określone dla osiągnięcia 

wskaźnika programowego dotyczącego liczby nauczycieli objętych wsparciem, 

czy rezygnacji z kryteriów premiujących. 

 wprowadzeniu w dokumencie zmian o charakterze redakcyjnym i stylistycznym. 

Projekt zmiany kryteriów wyboru projektów w zakresie EFS w ramach RPO WŁ  

2014-2020 został przyjęty przez ZWŁ uchwałą nr 68/22 z dnia 27 stycznia 2022 r.  


