
Opis zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzonych Uchwałą Zarządu Województwa 
Łódzkiego nr 786/20 z dnia 18 sierpnia 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 18 sierpnia 2020 roku uchwałą Zarząd Województwa 
Łódzkiego. 

 

Najważniejsze zmiany w SZOOP RPO WŁ 2014-2020: 

 w związku ze zmianami alokacji w RPO WŁ dokonano przesunięć środków w: 

o części I. Ogólny opis programu operacyjnego i głównych warunków realizacji – 
zaktualizowano alokacje dla poszczególnych osi (zwiększenie alokacji w ramach osi II, VIII; 
zmniejszenie alokacji w ramach osi I, IV, V, VI, VII, IX); 

o części II. Opis poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań 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, w poddziałaniu II.3.1 Innowacje 
w MŚP: 

o w pkt 9 dodano typ projektu czwarty służący wsparciu utrzymania działalności mikro 
i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego 
niedoboru lub braku płynności finansowej; 

o w pkt 10 i 11 wskazano, iż czwarty typ projektu jest skierowany do mikro i małych 
przedsiębiorstw; 

o w pkt 18 i 22 dodano stawkę jednostkową na finansowanie kapitału obrotowego; 

o w pkt 22 dodano zapis o maksymalnej wartość zaliczki w typie projektu czwartym do 100% 
kwoty dofinansowania; 

o w pkt 23 uzupełniono podstawę prawną udzielania pomocy publicznej w ramach 
instrumentów finansowych; 

o w pkt 24 i 25 dodano zapis o 100% maksymalnego % poziomu dofinansowania dla typu 
projektu czwartego; 

 w Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, działaniu VII.2 Infrastruktura ochrony 
zdrowia uzupełniono pkt 22 o wskazanie, iż maksymalna wartość zaliczki w wysokości do 100% 
dofinansowania dotyczy typu projektu 3 (projekty związane z COVID-19), a dla typów 1 i 2 zaliczka 
wynosi do 80% dofinansowania; 

 w Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, działaniu VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku 
życia przez powiatowe urzędy pracy przeformułowano typ projektu w pkt 9 i opis grup docelowych / 
ostatecznych odbiorców wsparcia w pkt 11; 

 w Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, poddziałaniu IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne dodano 
w celu szczegółowym (pkt 6) zapis dotyczący zgodności realizowanych w działań z ideą 
deinstytucjonalizacji; 

 w Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności dokonano przesunięcia 550 000 EUR 
z poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe do poddziałania XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów 
zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe; 

 zaktualizowano Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań 
i poddziałań i wprowadzono spójne z nim zmiany w opisie poszczególnych osi w pkt 7 Lista 
wskaźników rezultatu bezpośredniego i 8 Lista wskaźników produktu; 



 zaktualizowano Załącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR): 

o w podrozdziale 1.2 Zamówienia w ramach projektów – usunięto wymóg dokonywania 
zamówień o wartości poniżej 20 tys. PLN netto na podstawie badania rynku (zmiana 
zgodna z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020); 

o uzupełniono podrozdział 1.3 Uproszczone metody rozliczania wydatków w związku 
z dodaniem w poddziałaniu II.3.1 stawki jednostkowej; 

o dodano katalog wydatków kwalifikowalnych dla typu projektu 4 w poddziałaniu II.3.1 
Innowacje w MŚP.  

W związku z zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: Komitet) uchwałą Nr 12/20 z dnia 14 sierpnia 2020 r. 
zmiany w kryteriach wyboru projektów zachodzi konieczność aktualizacji Załącznika nr 3 – Kryteria wyboru 
projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
w zakresie EFRR w celu zachowania jego spójności z przyjętymi przez Komitet kryteriami. 

Ponadto w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu 
pozakonkursowego stanowiącym Załącznik nr 4: 

− zaktualizowano listę projektów w związku z podjęciem w dniu 11 sierpnia 2020 roku przez Zarząd 
Województwa Łódzkiego uchwały nr 783/20 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do aktualizacji 
Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT). Zmiany polegały na 
dodaniu nowych projektów w ramach Poddziałań: III.1.1, IV.2.1, V.3.1, VI.1.1, VI.3.1 i korekcie 
wartości kwot i wskaźników w projekcie w Poddziałaniu IV.2.1; 

− usunięto projekty w ramach Poddziałań III.1.1, IV.1.1, VI.1.1, VI.3.1; 

− dodano trzeci projekt w poddziałaniu XI.3.3 w ramach „Programu stypendialnego dla uczniów 
zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe”. 

 


