
Opis zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzonych Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego 

z dnia 4 marca 2020 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, który został 

zatwierdzony w dniu 19 listopada 2019 roku uchwałą Zarząd Województwa Łódzkiego Nr 1517/19, a następnie 

przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 20 lutego 2020 r. decyzją C(2020) 1100 final. 

 

Najważniejsze zmiany w SZOOP RPO WŁ 2014-2020: 

Treść SZOOP RPO WŁ 2014-2020 i Załącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR): 

 w całym dokumencie zamiana sformułowania „szkoły wyższe” na „uczelnie” oraz „osoby niepełnosprawne” na 

„osoby z niepełnosprawnościami”; 

 w części I. Ogólny opis programu operacyjnego i głównych warunków realizacji – zaktualizowano alokacje dla 

poszczególnych osi (zwiększenie alokacji w ramach osi III, IV, VII, X, XI, XII; zmniejszenie alokacji w ramach 

osi I, II, V, VI, VIII, IX) i wprowadzono korekty techniczne w opisie zasad wyboru projektów, 

 we wszystkich osiach priorytetowych 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; 

 w Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka: 

o w poddziałaniu II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych – zastąpienie „IOB” „podmiotami działającymi 

na rzecz wsparcia przedsiębiorczości” (zmianę wprowadzono również w załączniku nr 5), rozszerzenie 

katalogu beneficjentów o uczelnie i specjalne strefy ekonomiczne oraz stosowne doprecyzowanie zapisów 

w tym zakresie; 

o w poddziałaniu II.1.1 Tereny inwestycyjne – uwzględnienie wymogu dostosowania nośności dróg do 

standardu 11,5 tony na oś; 

 w Osi Priorytetowej III Transport: 

o w działaniu III.1 Niskoemisyjny transport miejski – wprowadzenie możliwości, w uzasadnionych 

przypadkach, zakupu pojazdów z silnikami hybrydowymi łączącymi paliwo diesel (spełniające normę Euro-

6) oraz napęd elektryczny; 

o w działaniu III.2 Drogi uwzględnienie wymogu dostosowania nośności dróg do standardu 11,5 tony na oś; 

 w Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska: 

o w działaniu V.2 Gospodarka odpadami – doprecyzowanie zakresu inwestycji wynikających z planu 

inwestycyjnego; 

o w działaniu V.4 Ochrona przyrody doprecyzowanie typów projektów; 



 w Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu,  w działaniu VI.1 Dziedzictwo kulturowe 

i infrastruktura kultury – wprowadzono limit maksymalnej wartości dofinansowania projektu z EFRR do 10 mln 

EUR; 

 w Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie: w działaniach VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku 

życia przez powiatowe urzędy pracy, VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia i VIII.3 

Wsparcie przedsiębiorczości dostosowano zapisy do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020; 

 w Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne: w działaniu IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym i poddziałaniu IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej 

dostosowano zapisy do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020; 

 w Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie: w poddziałaniu X.2.2 

Wdrożenie programów typu outplacement dostosowano zapisy do Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 

przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020; 

 w Osi Priorytetowej XII Pomoc Techniczna: usunięcie zapisu o konieczności monitorowania stopy zwrotu 

z inwestycji w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji; 

 zaktualizowano Słowniczek pojęć i skrótów/ 

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

zaktualizowano. 

Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 – zaktualizowano w związku z zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: Komitet) uchwałą nr 2/20 z dnia 2 marca 

2020 r. zmiany w kryteriach wyboru projektu. 

Załącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu 

pozakonkursowego: 

 usunięto projekty w ramach poddziałań III.1.1, IV.2.1, VI.1.1; 

 zmieniono wartości wskaźników dla projektu w ramach poddziałania VI.1.1. 

 


