Opis zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzonych Uchwałą Nr 1674/16 Zarządu Województwa
Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2016 r.

W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 wprowadzono zmiany w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób
sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, w związku
z nowelizacją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. W dokumencie dokonano również korekt związanych
przede wszystkim z koniecznością uzupełnienia i doprecyzowania jego zapisów dotyczących m.in. wskaźników
(część II SZOOP RPO WŁ oraz Załącznik nr 2) i opisu celu szczegółowego Działania V.3 Gospodarka wodnokanalizacyjna.
Ponadto w związku z podjętą w dniu 15 grudnia 2016 r. uchwałą nr 11/16 Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dotyczącą zmian w już zatwierdzonych
kryteriach wyboru projektów, uzupełniono treść Załącznika nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych
osi priorytetowych, działań i poddziałań.
W uszczegółowieniu dokonano również aktualizacji Załącznika nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez
właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego w związku z podjętą w dn. 16 grudnia 2016 r. przez
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1673/16 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do aktualizacji
Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).
Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań


Zmiany w zatwierdzonych kryteriach dla:
o

Poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP,

o

Poddziałania II.1.3 Tereny inwestycyjne – miasto Łódź,

o

Działania IV.2 Termomodernizacja budynków,

o

Działania IV.3 Ochrona powietrza,

o

Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej,

o

Poddziałania VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – miasto Łódź

o

Poddziałanie VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź

o

Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym,

o

Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym – ZIT,

o

Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3,

o

Poddziałania X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement,

o

Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna.

