
Uchwała Nr     /15 

Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 

z dnia ..………………….. 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

w sprawie: zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zmienionej 

Uchwałą nr 8/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 września 2015 r. 

 

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 ustanawiające 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(tj. Dz. Urz. UE L 2013.347.320, zm. Dz. Urz. UE L z 2013.347.470, Dz. Urz. UE 

L z 2013.347.259), 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 2014 r., poz. 1146, z 2015 r., poz. 378, poz. 1130, poz. 1240) oraz 

Uchwały Nr 208/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie 

powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020, 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W § 1 Uchwały nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: 

zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 8/15 Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

z dnia 28 września 2015 r., zmienia numerację z formy punktowej („•”) na liczbową 

odpowiednio od numerów 1 do 10.  

§ 2. Zatwierdza kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, rozwój 

i komercjalizacja wiedzy, dla Działania I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zmienia § 1 Uchwały nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: 

zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 



 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 8/15 Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

z dnia 28 września 2015 r., w ten sposób, że dodaje się punkt 11) w brzemieniu o treści: 
 

11) Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy – dla Działania I.2 

Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, w brzmieniu stanowiącym 

załącznik nr 11 do niniejszej uchwały, 
 

 

§ 4.1 Zmienia załącznik nr 8 Uchwały nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

w sprawie: zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 8/15 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 z dnia 28 września 2015 r., w ten sposób, że w szczegółowych kryteriach 

dostępu dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi 

w wieku do lat 3, usuwa się kryterium nr 6 w brzmieniu: 

    

2. W związku z usunięciem kryterium nr 6, o którym mowa w ust. 1, dotychczasowe 

kryterium nr 7 o nazwie „W projekcie właściwie uzasadniono inwestycje w infrastrukturę 

ramach cross-financingu” ww. załącznika otrzymuje nr 6. 

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Z upoważnienia Przewodniczącego  
          Komitetu Monitorującego  

                                                                     Regionalny Program Operacyjny 
                                                                  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 
         Członek  

                                                                          Komitetu Monitorującego  
                                                                     Regionalny Program Operacyjny 

                                                                  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 
   

   Dominik Patora 

Projekt zakłada 
minimalny poziom 
efektywności 
zatrudnieniowej  

W stosunku do ogółu uczestników 
projektu objętych aktywizacją zawodową 
projekt zakłada na zakończenie jego 
realizacji:  
1. wskaźnik liczby osób pracujących, 
które powróciły na rynek pracy po 
przerwie związanej z 
urodzeniem/wychowaniem dziecka - na 
poziomie 100%,  
2. wskaźnik liczby osób pozostających 
bez pracy, które znalazły pracę lub 
poszukują pracy po opuszczeniu 
programu - na poziomie minimum 40%.  
Spełnienie powyższego kryterium 
będzie weryfikowane w okresie realizacji 
projektu i po jego zakończeniu.  

Kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie 
treści wniosku o 
dofinansowanie projektu, w 
szczególności zaplanowanej 
wartości wskaźników.  
Weryfikacja polega na 
przypisaniu wartości 
logicznych „tak” albo „nie”.  
Projekty niespełniające 
przedmiotowego kryterium 
są odrzucane.  



 

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 do załączników Uchwały nr 7/15 Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

zmienionej Uchwałą nr 8/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 września 2015 r. Zmiany polegają na: 

1) wprowadzeniu kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej I Badania, 

rozwój i komercjalizacja wiedzy, dla Działania I.2 Inwestycje przedsiębiorstw 

w badania i innowacje; 

2) zmianie kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej X Adaptacyjność 

pracowników i przedsiębiorstw w regionie, dla Działania X.1 Powrót na rynek 

pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Wprowadzenie zmiany, o której mowa w punkcie 2 jest konieczne z uwagi na brak 

możliwości realizacji szczegółowego kryterium dostępu nr 6 dla Działania X.1 Powrót na 

rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w jego obecnym 

brzmieniu, w świetle zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

(dalej: Wytyczne) oraz otrzymanej w dniu 1 października 2015 r. opinii MIR w sprawie 

założeń dotyczących realizacji projektów w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.  

Zgodnie z opinią MIR w przypadku osób opiekujących się dziećmi, którym w okresie 

opieki kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących 

będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub 

wychowawczym, interwencja w zakresie utworzenia nowego miejsca opieki lub 

dostosowania takiego miejsca do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, ma skutkować 

poprawą dostępu do usług opieki i umożliwić rodzicom/opiekunom połączenie pracy z opieką 

nad dzieckiem. Co do zasady w przypadku tej grupy nie jest wymagane wsparcie 

aktywizacyjne, a jedynie zapewnienie odpowiednich miejsc opieki. 

Ponadto, w Wytycznych w Podrozdziale 3.2 Sposób i metodologia mierzenia 

kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie zostało wskazane, że: „efektywność 

zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia 

udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, 

z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły 

naukę w formach szkolnych lub otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej” 

oraz, że „kryterium efektywności zatrudnieniowej odnosi się do odsetka osób, które podjęły 

pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyły udział 

w projekcie”. 

W związku z powyższym kryterium efektywności zatrudnieniowej powinno dotyczyć 

jedynie osób bezrobotnych i biernych zawodowo objętych aktywizacją zawodową, nie zaś 

osób pracujących, którym udzielono wsparcia w zakresie udostępnienia miejsca opieki nad 

dzieckiem. Oznacza to, że nie można zastosować w/w kryterium wobec wszystkich 

beneficjentów uprawnionych do uzyskania wsparcia w ramach Działania X.1. 

Ponadto, obecne brzmienie kryterium komplikuje wsparcie z uwagi na fakt, iż osoby 

pracujące nie mogą być objęte aktywizacją zawodową oraz, iż wskaźnik osób pracujących 



 

nie może być brany pod uwagę przy liczeniu efektywności zatrudnieniowej. Zastosowanie 

przedmiotowego kryterium miałoby poważne konsekwencje na etapie realizacji projektów, 

gdyż Beneficjenci nie mieliby możliwości zmierzenia efektywności zatrudnieniowej wśród 

osób pracujących. 


