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RAPORT 

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW 

OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA ŁODZI DOFINANSOWANYCH Z 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA LATA 20141 -20202 

(Stan na 31 maja 2022 roku) 

 

Przy opracowaniu dokumentu zastosowano dobre praktyki z zakresu dostępności cyfrowej 

na podstawie: „Dostępność cyfrowa. Poradnik, Łódź 2020” oraz „Informacja dla wszystkich. 

Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia”. 

 

 

 
CZĘŚĆ I WSTĘP 
 

 

 

Niniejszy dokument został opracowany na potrzeby śródokresowego 

podsumowania wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata  

2014 – 2020 (EFS) oraz realizacji projektów dedykowanych na obszar rewitalizacji Miasta 

Łodzi i skierowanych do osób zamieszkujących obszar rewitalizacji lub przeniesionych  

w związku z tym procesem. 

 

Obszar rewitalizacji miasta Łodzi obejmuje cały obszar Śródmieścia oraz fragmenty: 

Bałut, Widzewa, Górnej, Polesia i wykracza swoim zasięgiem poza granice Strefy 

Wielkomiejskiej. Jest on niejednorodny zarówno pod względem pełnionych funkcji, 

występujących zjawisk kryzysowych jak i potencjałów. Powierzchnia obszaru wynosi 1783 ha 

                                                           
1 Pierwszy konkurs na obszar rewitalizacji Miasta Łodzi został zorganizowany w 2016 roku. Szczegółowy opis 
konkursów znajduje się w części II Raportu. 
2 Zasada n+3 - jest to zasada odnosząca się do okresu programowania Unii Europejskiej, która określa 
dodatkowy okres na realizację i rozliczenie projektów i programów współfinansowanych z Funduszy 
Europejskich. W praktyce oznacza to, że projekty współfinansowane z funduszy w ramach perspektywy 
finansowej 2014-2020 należy rozliczyć do końca 2023 roku. 
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co stanowi 6,08% całkowitej powierzchni Łodzi. W chwili wyznaczania obszaru zamieszkiwało 

go 152 292 osób, co stanowiło 22,83% populacji mieszkańców miasta.3 

 

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawowym dokumentem uchwalonym 

przez gminę, umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na 

wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. 

GPR, na podstawie wyników szczegółowej diagnozy określa cele rewitalizacji oraz kierunki 

działań, za pośrednictwem których wskazany obszar ma zostać wyprowadzony ze stanu 

kryzysu, w którym się aktualnie znajduje, a także zawiera opis przedsięwzięć, które będą 

realizowane na obszarze rewitalizacji. 

Gminny Program Rewitalizacji miasta Łodzi został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej 

XXXV/916/16 w dniu 28 września 2016. Został zaktualizowany w 2018 roku (Uchwała Rady 

Miejskiej Nr LXXIII/1980/18 z dnia 5 lipca 2018 r.), a następnie w 2020 roku i w tej wersji 

obowiązuje do chwili obecnej (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/1122/20 z dnia 24 grudnia 

2020 roku). 

Na podstawie dokumentu „Ustalenia dotyczące podziału alokacji na rzecz rewitalizacji 

w ramach RPO WŁ na lata 2014-20204 dla miasta Łodzi dokonane pomiędzy IZ RPO WŁ na 

lata 2014-2020 a Miastem Łódź” z dnia 26 listopada 2015 r. określono kwotę dla miasta Łodzi 

w wysokości 138,45 mln EUR z czego 99,5 mln EUR w ramach EFRR i 38,95 mln EUR  

w ramach EFS. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy Urzędem Miasta Łodzi  

a Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Miastu zostały dedykowane 

następujące Poddziałania w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI): 

a) VIII.2.2 Wsparcie aktywizacji zawodowej osób po 29 roku życia – OSI m. Łódź –  

z alokacją 7 500 000 EUR; 

b) VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - OSI m. Łódź –  

7 500 000 EUR; 

c) IX.1.3 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym - OSI m. Łódź – 5 450 000 EUR; 

d) XI.1.3 Edukacja przedszkolna - OSI m. Łódź- 4 000 000 EUR; 

                                                           
3Program Rewitalizacji Łodzi 2026+ Gminny Program Rewitalizacji Łodzi  
4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 13.01.2022 r. (Załącznik do 
Uchwały nr 24/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 stycznia 2022 r.). 
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e) XI.1.4 Kształcenia ogólne - OSI m. Łódź – 5 500 000 EUR; 

f) XI.2.2 Kształcenie osób dorosłych - OSI m. Łódź – 1 000 000 EUR; 

g) XI.3.2 Kształcenie zawodowe - OSI m. Łódź – 8 000 000 EUR. 

 

W związku z Aneksem z dnia 13 sierpnia 2019 roku do ustaleń dotyczących podziału alokacji 

na rzecz rewitalizacji w ramach RPO WŁ 2014 – 2020 dla miasta Łodzi, poczynionych w dniu 

26 listopada 2015 roku, zmniejszono alokacje w ramach Poddziałań do kwot:  

a) VIII.2.2 Wsparcie aktywizacji zawodowej osób po 29 roku życia – OSI m. Łódź – 

6 996 000 EUR (zmniejszenie kwoty o 504 000 EUR); 

b) VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - OSI m. Łódź – 

7 500 000 EUR (bez zmian); 

c) IX.1.3 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym - OSI m. Łódź – 5 083 760 EUR (zmniejszenie kwoty o 366 240 EUR); 

d) XI.1.3 Edukacja przedszkolna - OSI m. Łódź- 3 731 200 EUR (zmniejszenie kwoty  

o 268 800 EUR); 

e) XI.1.4 Kształcenia ogólne - OSI m. Łódź – 5 500 000 EUR (bez zmian); 

f) XI.2.2 Kształcenie osób dorosłych - OSI m. Łódź – 932 800 EUR (zmniejszenie o kwotę 

67 200 EUR); 

g) XI.3.2 Kształcenie zawodowe - OSI m. Łódź – 7 462 400 EUR (zmniejszenie o kwotę 

537 600 EUR). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Aneksu z dnia 13 sierpnia 2019 roku do ustaleń dotyczących 

podziału alokacji na rzecz rewitalizacji w ramach RPO WŁ 2014 – 2020 dla miasta Łodzi poczynionych w dniu  

26 listopada 2015 roku 
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CZĘŚĆ II OPIS PODDZIAŁAŃ RPO WŁ NA LATA 2014 – 2020 dedykowanych 

na obszar rewitalizacji miasta Łodzi i jego mieszkańcom 

 
 

Dedykowane dla miasta Łodzi Poddziałania RPO WŁ na lata 2014 – 2020 można 

pogrupować w trzy obszary tematyczne: 

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

 

 
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

I ZATRUDNIENIE 
 

 

EDUKACJA 

 

 

 

Poniżej przedstawiony został opis najważniejszych założeń w poszczególnych 

Poddziałaniach (na podstawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) obejmujący datę 

ogłoszonych konkursów, cele, działania (główne elementy) i grupy docelowe.  

Wsparcie w ramach tych Poddziałań skierowane jest do mieszkańców obszaru rewitalizacji 

lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji. Zaznaczono także, 

które z Przedsięwzięć wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi  

realizowane są z wykorzystaniem opisywanych funduszy. 

 

 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
 
 
Poddziałanie VIII.3.4 RPO WŁ 2014-2020  

Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź 
 
Przedsięwzięcie 31 GPR - Program zwiększania liczby trwałych, nowopowstałych 

przedsiębiorstw (start-up’ów) 

 
1.03.2017 r – 15.03.2017 r. Konkursy: 

30.07.2018 r. – 10.08.2018 r. 
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20.05.2019 r. – 24.06.2019 r. 

6.04.2020 r. – 6.05.2020 r. 

Cel: Zwiększenie liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw (start-

upów). 

Działania: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej, obejmujące:  

1. Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej. 

2. Finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących 

wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

3. Wsparcie szkoleniowo-doradcze: 

a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, 

b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu, 

c) doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych  

z prowadzoną działalnością. 

Grupa docelowa: 1. Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne 

i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej, znajdujące się  

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:  

 osoby w wieku 50 lat i więcej, 

 osoby długotrwale bezrobotne, 

 kobiety, 

 osoby z niepełnosprawnościami, 

 osoby o niskich kwalifikacjach. 

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do 

grup wymienionych w pkt. 1 (udział tej grupy nie może 

przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych 

wsparciem). 
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Poddziałanie VIII.2.2 RPO WŁ 2014-2020 

Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź 
 
Przedsięwzięcie 30 GPR - Program wzrostu zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych 

zawodowo i poszukujących pracy 

 
1.03.2017 r. – 15.03.2017 r. 

30.10.2018 r. – 13.11.2018 r. 

31.03.2019 r. – 30.04.2019 r. 

28.02.2020 r. – 31.03.2020 r. (I runda)  

7.09.2020 r. – 9.10.2020 r. (II runda) 

22.03.2021 r. – 23.04.2021 r. 

Konkursy 

2.05.2022 r. – 31.05.2022 r. 

Cel: Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. 

Działania: Programy aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy 

osób, którym udzielane jest wsparcie:  

1. Instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu 

zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót 

na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz 

indywidualizację wsparcia:  

a) pośrednictwo pracy,  

b) poradnictwo zawodowe,  

c) identyfikacja potrzeb.  

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu 

kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich 

lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez 

wysokiej jakości szkolenia. 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia 

zawodowego:  

a) staże,  

b) praktyki zawodowe,  
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c) subsydiowane zatrudnienie (konkursy od 2020 roku nie 

umożliwiają realizacji tego działania),  

d) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.  

Programy aktywizacji zawodowej mogą być uzupełnione o instrumenty 

aktywnej integracji o charakterze społecznym. 

Grupa docelowa: 1. Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne 

i bierne zawodowo), które znajdują się  

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:  

 osoby w wieku 50 lat i więcej, 

 osoby długotrwale bezrobotne, 

 kobiety  osoby z niepełno sprawnościami, 

 osoby o niskich kwalifikacjach. 

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do 

grup wymienionych w pkt. 1 (udział tej grupy nie może 

przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych 

wsparciem). 

 
Poddziałanie IX.1.3 RPO WŁ 2014-2020 

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym – miasto Łódź 

 
Przedsięwzięcie 27 GPR - Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

 

1.07.2017 r. – 7.08.217 r. 

17.12.2018 r. – 11.01.2019 r. 

26.11.2019 r. – 16.12.2019 r. 

12.10.2020 r. – 2.11.2020 r. 

Konkursy 

1.12.2021 r. – 16.12.2021 r. (projekty w trakcie kompletowania 

załączników do umów o dofinasowanie). 

Cel: Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. 
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Działania: 1. Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za 

pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, 

edukacyjnej:  

a) instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na 

przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról 

społecznych, w tym praca socjalna, 

b) instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na 

podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie 

wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania 

zatrudnienia, 

c) instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na 

poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących 

kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny. 

2. Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów 

integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji 

społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ. 

Grupa docelowa: 1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności 

wymagają aktywizacji społecznej. 

2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). 

 
EDUKACJA 

 
 
Poddziałanie XI.1.3 RPO WŁ 2014-2020  

Edukacja przedszkolna – miasto Łódź 
 
Przedsięwzięcie 23 GPR - Program podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej 

 
Konkursy 14.11.2016 r. – 23.11.2016 r.  
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31.03.2019 r. – 10.04.2019 r. 

30.09.2020 r. – 12.10.2020 r. 

27.12.2021 r. – 10.01.2022 r. (projekty w trakcie zbierania załączników 

do umów o dofinasowanie). 

Cel: Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej. 

Działania: 1. Upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

świadczonej w ośrodkach wychowania przedszkolnego (w tym 

również w innych funkcjonujących formach wychowania 

przedszkolnego), w szczególności w przedszkolach specjalnych  

i integracyjnych, obejmujące:  

a) wsparcie istniejących lub nowo utworzonych ośrodków 

wychowania przedszkolnego w zakresie generowania  

i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych, 

b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania 

przedszkolnego do potrzeb dzieci  

z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej 

oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 

dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu 

przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu 

wynikającego z niepełnosprawności, 

c) rozszerzanie oferty ośrodków wychowania 

przedszkolnego o organizację i prowadzenie 

dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększania 

szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania 

stwierdzonych deficytów, 

d) kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji 

kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy, 

e) doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie 

umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy  
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z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, 

f) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form 

organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu u dzieci 

kompetencji kluczowych oraz umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 

Grupa docelowa: 1. Dzieci w wieku przedszkolnym. 

2. Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni zatrudnieni  

w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym  

w przedszkolach specjalnych i integracyjnych. 

3. Ośrodki wychowania przedszkolnego (w tym przedszkola 

specjalne i integracyjne) oraz inne funkcjonujące formy 

wychowania przedszkolnego. 

 
Poddzialanie XI.1.4 RPO WŁ 2014-2020 

Kształcenie ogólne – miasto Łódź 
 
Przedsięwzięcie 24  GPR - Program podnoszenia jakości nauczania w zakresie kształcenia 

ogólnego 

 
30.06.2017 r. – 17.07.2017 r.  

31.12.2019 r. – 31.01.2020 r. 

Konkursy 

28.02.2021 r. – 10.03.2021 r. 

Cel: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie 

indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

Działania: 1. Wsparcie szkół i placówek w zakresie przygotowania uczniów do 

zatrudnienia lub kontynuacji nauki obejmujące:  

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form 
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organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu  

i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz 

umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, 

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji 

kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy. 

2. Tworzenie w szkołach i placówkach warunków dla nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu obejmujące:  

a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do 

nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych,  

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów 

przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do 

prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu, 

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-

przyrodniczych uczniów.  

3. Wsparcie szkół i placówek w zakresie korzystania z technologii 

informacyjno - komunikacyjnych obejmujące:  

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty  

w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do 

realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie 

odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, 

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli 

wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania  

z zakupionych narzędzi TIK oraz włączania narzędzi TIK 

do nauczania przedmiotowego, 

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 

uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa  

w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń. 

4. Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę 
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systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym 

wsparcie ucznia młodszego obejmujące łącznie:  

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty  

w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do 

rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych  

i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania 

rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, 

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu 

indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia 

młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów  

i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych  

w pracy, 

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć 

uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu 

oświaty. 

Grupa docelowa: Uczniowie szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego  

(z wyłączeniem uczniów szkół dla dorosłych). 

 
Poddziałanie XI.2.2 RPO WŁ 2014-2020 

Kształcenie osób dorosłych – miasto Łódź 
 
Przedsięwzięcie 25 GPR - Program podniesienia kluczowych kompetencji osób dorosłych 

znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w obszarze TIK  

i języków obcych 

 
15.12.2018 r. – 21.01.2019 r. 

29.11.2019 r. – 13.12.2019 r. 

Konkursy 

30.12.2020 r. – 11.01.2021 r. 
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Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych osób dorosłych znajdujących się  

w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w obszarze TIK  

i języków obcych. 

Działania: Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej 

inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 

podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych  

i językowych. 

Grupa docelowa: Osoby dorosłe w wieku 18 lat i więcej, uczestniczące z własnej 

inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności osoby o niskich 

kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia. 

 
Poddziałanie XI.3.2 RPO WŁ 2014-2020 

Kształcenie zawodowe – miasto Łódź 
 
PRZEDSIĘWZIĘCIE 26 GPR - Program poprawy zdolności do zatrudnienia absolwentów 

kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia  

i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym 

30.04.2018 r. – 25.05.2018 r.  

28.06.2019 r. – 19.08.2019 r. 

31.10.2022 r. – 9.11.2020 r. 

27.09.2021 r. – 4.10.2021 r. 

Konkursy 

31.03.2022 r. – 10.04.2022 r. (wnioski w trakcie oceny) 

Cel: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia  

i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia  

i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy  

z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Działania: 1. Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych 

przysposabiających do pracy) w zakresie realizacji programów 

kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, obejmujące:  
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a) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie 

kwalifikacji zawodowych przez uczniów  

i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz 

wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia,  

w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży  

i praktyk zawodowych, a także dodatkowych zajęć 

specjalistycznych, 

b) doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji 

nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego  

i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych  

z kierunkiem kształcenia zawodowego, w tym poprzez 

poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli, 

c) wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów 

szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego  

w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne 

zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające 

realizację podstawy programowej kształcenia 

zawodowego, 

d) modernizację oferty kształcenia zawodowego  

i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, 

w szczególności poprzez współpracę przedsiębiorcami 

włączającą ich w proces kształcenia zawodowego  

i egzaminowania, 

e) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego,  

w szczególności poprzez tworzenie Szkolnych Punktów 

Informacji i Kariery (SPInKa). 

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację 

pozaszkolnych form kształcenia zawodowego (kwalifikacyjne 

kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), 

w tym w celu przeciwdziałania brakom kadrowym w kształceniu 

zawodowym. 
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3. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów 

kształcenia zawodowego i ustawicznego we współpracy  

z pracodawcami, w zakresie:  

a) przygotowania szkół i placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia 

funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania 

CKZiU dla określonej branży/zawodu, 

b) wsparcia realizacji zadań dla określonych branż przez 

CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU. 

4. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe 

w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych  

i umiejętności uniwersalnych obejmujące:  

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 

nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form 

organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu  

i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz 

umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, 

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji 

kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 

niezbędnych na rynku pracy. 

5. Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego 

organizowanych w miejscu pracy. 

Grupa docelowa: 1. Uczniowie lub słuchacze publicznych i niepublicznych szkół lub 

placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 

(w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy). 

2. Nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego  

i instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 

3. Publiczne i niepubliczne szkoły lub placówki systemu oświaty 

prowadzące kształcenie zawodowe (w tym szkoły specjalne 

przysposabiające do pracy). 

4. Instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego publicznych  
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i niepublicznych szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem dużych 

przedsiębiorstw). 

5. Osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, 

uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji 

zawodowych. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 
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CZĘŚĆ III PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ (Urząd Miasta Łodzi 

i jednostki podległe) skierowane do mieszkańców zamieszkujących na 

obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi 

 
 

Poniżej zaprezentowany został szczegółowy opis działań podejmowanych przez Urząd 

Miasta Łodzi oraz jednostki podległe w zakresie realizacji projektów współfinansowanych 

przez EFS w ramach przedstawionych w części II Poddziałań RPO WŁ na lata 2014-2020. 

 

W ramach wszystkich ogłoszonych konkursów na działania społeczne w latach 

2016-2022 dedykowanych na obszar rewitalizacji (OSI) zrealizowanych bądź  

w trakcie realizacji jest 156 projektów o łącznej wartości 186 612 180,84 PLN 

(wartość dofinansowania – 171 920 180,93 PLN)5. 

W sumie wsparciem objętych zostanie 17 796 osób. 

(stan danych na 31.05.2022 r.) 

 

W ramach Poddziałania VIII 2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – 

miasto Łódź zostało zrealizowanych bądź jest w trakcie realizacji 18 projektów: 

 

1. Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną – realizator HRP Group  

Sp. z o.o. i Urząd Miasta Łodzi (Biuro Strategii Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji6), 

2. Aktywni na rynku pracy - realizator Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział  

w Łodzi i Urząd Miasta Łodzi (Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności 

Gospodarczej), 

3. Łódzka rewitalizacja społeczna – realizator Fundacja Inkubator i Urząd Miasta Łodzi 

(Biuro Strategii Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji/Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa7), 

                                                           
5 Wartości mogą ulegać zmianie ze względu na ostateczne rozliczenia zakończonych projektów lub zmiany 
podejmowane w trakcie realizacji.  
6 W trakcie realizacji projektu nastąpiła reorganizacja w Urzędzie Miasta Łodzi (Zarządzenie Nr 1743/VIII/19 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu 
organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi). Wobec powyższego Zespół osób prowadzących projekty 
rewitalizacyjne został przeniesiony z Biura Strategii Miasta do Biura ds. Rewitalizacji. Szczegółowy opis w części 
IV Raportu. 



 
Strona 18 z 42 

4. Szansa dla Ciebie - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta 

Łodzi - realizator Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych  

Sp. z o.o. i Urząd Miasta Łodzi (Biuro Strategii Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji/ Biuro 

Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

5. Aktywni Łodzianie - realizator Fundacja Inicjatyw Regionalnych i Urząd Miasta Łodzi 

(Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej), 

6. Szansa dla Ciebie - II edycja – realizator Studium Nowoczesnych Technologii 

Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o. i Urząd Miasta Łodzi (Biuro ds. Rewitalizacji/ 

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

7. Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta 

Łodzi - realizator Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych Sp. z o.o. i Urząd Miasta 

Łodzi (Biuro ds. Rewitalizacji/ Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

8. Czas na zmiany II – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta 

Łodzi - realizator Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych Sp. z o.o. i Urząd Miasta 

Łodzi (Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

9. Szansa dla Ciebie - III edycja - edycja – realizator Studium Nowoczesnych Technologii 

Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o. i Urząd Miasta Łodzi (Biuro Rewitalizacji  

i Mieszkalnictwa), 

10. Łódzka rewitalizacja społeczna II - realizator Fundacja Inkubator i Urząd Miasta Łodzi 

(Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

11. Czas na zmiany III - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta 

Łodzi - realizator Europejski Instytut Nauka Społeczno – Ekonomicznych Sp. z o.o.  

sp. k. i Urząd Miasta Łodzi (Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

12. Łódzka rewitalizacja społeczna III – realizator Fundacja Inkubator i Urząd Miasta Łodzi 

(Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

13. Szansa dla Ciebie - IV edycja – realizator Studium Nowoczesnych Technologii 

Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o. i Urząd Miasta Łodzi (Biuro Rewitalizacji  

i Mieszkalnictwa), 

                                                                                                                                                                                     
7 W trakcie realizacji projektu nastąpiła reorganizacja w Urzędzie Miasta Łodzi (Zarządzenie Nr 4172/VIII/20 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu 
organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi). Wobec powyższego Zespół osób prowadzących projekty 
rewitalizacyjne został przeniesiony z Biura ds. Rewitalizacji do Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa. Szczegółowy 
opis w części IV Raportu. 
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14. Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi - realizator Polskie 

Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi i Urząd Miasta Łodzi (Biuro Rewitalizacji  

i Mieszkalnictwa), 

15. Aktywizacja – rewitalizacja – realizator HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian 

Nowak Spółka Cywilna Łodzi i Urząd Miasta Łodzi (Biuro Rewitalizacji  

i Mieszkalnictwa), 

16. Łódź stawia na aktywność! – realizator Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska  

i Urząd Miasta Łodzi (Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

17. Czas na zmiany IV – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta 

Łodzi - Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych Sp. z o.o. sp.k i Urząd Miasta Łodzi 

(Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

18. Szansa dla Ciebie - V edycja – realizator Studium Nowoczesnych Technologii 

Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o. i Urząd Miasta Łodzi (Biuro Rewitalizacji  

i Mieszkalnictwa), 

 

Całkowita wartość powyższych projektów to 33 986 685,69 PLN, a kwota dofinansowania 

to 30 833 212,03 PLN. 

 

W ramach Poddziałania programami aktywizacji zawodowej (m.in. pośrednictwem pracy, 

poradnictwem zawodowym) oraz usługami rynku pracy (m.in. stażami, praktykami 

zawodowymi, subsydiowanym zatrudnieniem) objętych łącznie zostało/zostanie 1 544 

mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi. 

 

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na  

2022 rok (wersja z dnia 14 marca 2022 r.) opublikowanego na stronie 

https://rpo.lodzkie.pl/images/2022/93-aktualizacja-harmonogramu/harmonogram-

14032022-nr.pdf w 2022 roku nie zaplanowano kolejnego konkursu, co oznacza, że 

wyczerpano całkowicie alokację (ostatni konkurs maj 2022 r.). 
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W ramach Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - 

miasto Łódź miasto zrealizowało bądź jest w trakcie realizacji 14 projektów: 

 

1. Łódzka Rewita – realizator Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa i Urząd Miasta Łodzi 

(Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej), 

2. Mój biznes - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi – 

realizator Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi i Urząd Miasta Łodzi 

(Biuro Strategii Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji/ Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

3. Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji – realizator Studium Nowoczesnych 

Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o. i Urząd Miasta Łodzi (Biuro 

Strategii Miasta/ Biuro ds. Rewitalizacji/ Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

4. Łódzka Rewita II – realizator Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa i Urząd Miasta 

Łodzi (Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej), 

5. Zysk z Przedsiębiorczości - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji 

Miasta Łodzi – realizator Fundacja Innowacja i Wiedza i Urząd Miasta Łodzi (Biuro 

Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej), 

6. BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi – realizator Łódź Art Center i Urząd Miasta Łodzi (Biuro 

ds. Rewitalizacji/Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

7. Łódzka droga do przedsiębiorczości – realizator Fundacja AKME i Urząd Miasta Łodzi 

(Biuro ds. Rewitalizacji/Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

8. Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja – realizator Studium 

Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o i Urząd Miasta 

Łodzi (Biuro ds. Rewitalizacji/Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

9. Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji 

miasta Łodzi – realizator Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. i Urząd 

Miasta Łodzi (Biuro ds. Rewitalizacji/Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

10. Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi – 

realizator Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi i Urząd Miasta Łodzi 

(Biuro ds. Rewitalizacji/Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

11. Przepis na Biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Miasta Łodzi – realizator HRP Group sp. z.o.o i Urząd Miasta Łodzi (Biuro  

ds. Rewitalizacji/Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 
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12. Łódzka Rewita III - realizator Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa i Urząd Miasta 

Łodzi (Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej), 

13. Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja - realizator Studium 

Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o. i Urząd Miasta 

Łodzi (Biuro Strategii Miasta/ Biuro ds. Rewitalizacji), 

14. Nowa firma, nowa Łódź – realizator Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych 

Ziemi Łódzkiej (Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej). 

 

Całkowita wartość tych projektów 39 924 887,14 PLN, a kwota dofinansowania to 

38 720 873,75 PLN. 

 

W ramach Poddziałania zaplanowano objęcie wsparciem 860 osób ( z czego dla ok. 80%  

z tej grupy zostały zarezerwowane środki na otworzenie działalności gospodarczej). 

W ramach projektów zaplanowano środki finansowe8 na: 

- jednorazową dotację –  do kwoty 27 737,04 PLN na osobę; 

- wsparcie pomostowe – do kwoty 2 800,00 PLN (na okres od 6 do 12 miesięcy). 

 

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 

rok (wersja z dnia 14 marca 2022 r.) opublikowanego na stronie 

https://rpo.lodzkie.pl/images/2022/93-aktualizacja-harmonogramu/harmonogram-

14032022-nr.pdf w 2022 roku nie zaplanowano żadnego konkursu, co oznacza, że  

wyczerpano całkowicie alokację. 

                                                           
8 Wartość zaplanowanej dotacji i wsparcia pomostowego różni się w zależności od założeń zaplanowanych  
w projektach oraz zapisów dokumentacji konkursowej. 
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W ramach Poddziałania IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - miasto Łódź zostało zrealizowanych bądź jest  

w trakcie realizacji 17 projektów (oraz 4 projekty w trakcie podpisywania umów  

o dofinansowanie): 

 

1. RAZEM ŁATWIEJ - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa – realizator Polskie 

Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologów  

i Terapeutów, Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego i Urząd Miasta 

Łodzi (Biuro Strategii Miasta/ Biuro ds. Rewitalizacji/Biuro Rewitalizacji i 

Mieszkalnictwa), 

2. RE-START!  Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w ramach Rewitalizacji  

m. Łodzi – realizator Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków i Urząd Miasta 

Łodzi (Biuro Strategii Miasta/ Biuro ds. Rewitalizacji/Biuro Rewitalizacji  

i Mieszkalnictwa), 

3. Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi – realizator Fundacja 

Uwolnienie i Urząd Miasta Łodzi (Biuro Strategii Miasta/ Biuro ds. Rewitalizacji/Biuro 

Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

4. Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji – 

realizator Fundacja Centrum Praw Kobiet i Urząd Miasta Łodzi (Biuro Promocji 

Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej), 

5. Aktywna Łódź – realizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, 

6. Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi – realizator Fundacja Uwolnienie oraz 

Restan Łukasz Stańczyk, MIND Małgorzata Stańczyk i Urząd Miasta Łodzi (Biuro 

Strategii Miasta/ Biuro ds. Rewitalizacji/Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

7. Nowa Łódź - Nowe Szanse – realizator Fundacja Inkubator i Urząd Miasta Łodzi (Biuro 

Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej), 

8. Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM  

im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego - realizator Fundacja Służby 

Rodzinie "Nadzieja" i Urząd Miasta Łodzi (Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

9. Sukces z miasta Łodzi pochodzi - realizator Fundacja Kamelot i Urząd Miasta Łodzi 

(Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 
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10. RE-START! Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach rewitalizacji miasta 

Łodzi – II - realizator Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków i Urząd Miasta 

Łodzi (Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

11. RAZEM ŁATWIEJ II - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - realizator 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi i Urząd Miasta Łodzi (Biuro 

Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

12. Czysta Karta - życie od nowa - realizator Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus  

i Urząd Miasta Łodzi (Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

13. Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGiS) - realizator Polski 

Związek Głuchych Oddział Łódzki i Urząd Miasta Łodzi (Biuro Rewitalizacji  

i Mieszkalnictwa), 

14. Sukces z miasta Łodzi pochodzi II - realizator Fundacja Kamelot i Urząd Miasta Łodzi 

(Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

15. Rewitalizacja po łódzku - realizator Fundacja Inkubator i Urząd Miasta Łodzi (Biuro 

Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

16. Zakład Aktywności Zawodowej "Dobry start" – Zielona Pracownia – realizator 

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych i Urząd Miasta Łodzi (Oddział ds. Osób 

Niepełnosprawnych), 

17. Zakład Aktywności Zawodowej "Zdrowa kuchnia" – realizator Stacja Zero  i Urząd 

Miasta Łodzi (Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych). 

 

Całkowita wartość tych projektów to 21 664 385,16 PLN, a kwota dofinansowania to 

20 409 434,95 PLN. 

 

W ramach Poddziałania programami służącymi aktywizacji społeczno – zawodowej objęto 

773 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (m.in. osoby długotrwale 

bezrobotne, w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich 

kwalifikacjach, 50+, byli więźniowie, wychowankowie pieczy zastępczej). 

 

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 

rok (wersja z dnia 14 marca 2022 r.) opublikowanego na stronie 
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https://rpo.lodzkie.pl/images/2022/93-aktualizacja-harmonogramu/harmonogram-

14032022-nr.pdf w 2022 roku nie zaplanowano żadnego konkursu, co oznacza, że 

wyczerpano całkowicie alokację. 

 

W ramach Poddziałania XI.1.3 Edukacja przedszkolna - miasto Łódź zostało zrealizowanych 

bądź jest w trakcie realizacji 20 projektów (4 projekty w trakcie podpisywania umów  

o dofinasowanie): 

 

1. Inni - tacy sami – realizator Przedszkole Specjalne nr 1 w Łodzi, 

2. Krok w przód - rozwój i terapia – realizator Przedszkole Miejskie nr 114 Integracyjne  

w Łodzi, 

3. Inni ale tacy sami – realizator Przedszkole Miejskie nr 137 – Integracyjne w Łodzi, 

4. PM 185 w Łodzi - przedszkole specjalnych możliwości – realizator Przedszkole 

Miejskie Nr 185 w Łodzi, 

5. Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat – realizator Przedszkole Miejskie  

nr 202 w Łodzi, 

6. Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy – realizator Przedszkole Miejskie Nr 206  

z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, 

7. Na dobry start – realizator Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 128 w Łodzi, 

8. Bez granic – realizator Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168 w Łodzi, 

9. Zaradny Przedszkolak III - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami – realizator Szkoła Podstawowa Specjalna  

nr 194 w Łodzi, 

10. Magiczne Elfy – realizator Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 4 w Łodzi, 

11. Poznajemy, doświadczamy – realizator Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy  

nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi, 

12. Kreatywność i przygoda – realizator Przedszkole Miejskie nr 36 Integracyjne w Łodzi, 

13. Mali, ale doskonali – realizator Przedszkole Miejskie nr 137 Integracyjne w Łodzi, 

14. Tacy sami - Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi, 

15. Podróż poza horyzonty – realizator Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Łodzi, 
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16. Równe szanse – realizator Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Łodzi, 

17. Razem aktywni – realizator Przedszkole Miejskie nr 221 Integracyjne w Łodzi, 

18. Akademia pod dębem – realizator Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

nr 4 w Łodzi, 

19. Bliżej Nas – realizator Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi, 

20. Poprawa jakości kształcenia w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej 

Specjalnej nr 194 - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 im. Kazimierza Kirejczyka  

w Łodzi. 

 

Całkowita wartość tych projektów to 15 306 813,81 PLN, a kwota dofinansowania to 

12 991 848,02 PLN. 

 

W sumie projekty skierowano do 1 283 osób: 

-1 036 dzieci (formy wsparcia to m.in. zajęcia dodatkowe, zajęcia specjalistyczne, wsparcie 

dla dzieci z niepełnosprawnościami), 

- 247 nauczycieli/nauczycielek (formy wsparcia m.in. kursy, szkolenia, studia podyplomowe). 

Wsparciem objęto 13 ośrodków wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto 

Łódź (doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt meble, prace 

modernizacyjne, itp.). 

 

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na  

2022 rok (wersja z dnia 14 marca 2022 r.) opublikowanego na stronie 

https://rpo.lodzkie.pl/images/2022/93-aktualizacja-harmonogramu/harmonogram-

14032022-nr.pdf w 2022 roku nie zaplanowano kolejnego konkursu, co oznacza, że 

wyczerpano całkowicie alokację (ostatni konkurs maj 2022 r.). 
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W ramach Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne - miasto Łódź zostało zrealizowanych bądź 

jest w trakcie realizacji 47 projektów: 

 

1. Przyszłość z Czwórką – realizator Szkoła Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Łodzi, 

2. Moja szkoła - moją szansą - realizator Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Stefana 

Batorego w Łodzi, 

3. Klucz do sukcesu - realizator Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego 

w Łodzi, 

4. Z pasją w przyszłość - realizator Szkoła Podstawowa nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny 

w Łodzi, 

5. Otwarci na wiedzę - realizator Szkoła Podstawowa nr 24 im. Hanki Sawickiej w Łodzi, 

6. Laboratorium szans - droga do sukcesu - realizator Szkoła Podstawowa nr 26 im. 

Armii „Łódź” w Łodzi, 

7. Otwarci na świat - realizator Szkoła Podstawowa nr 36 im. Zenona Wasilewskiego  

w Łodzi, 

8. Lepsze perspektywy - realizator Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi, 

9. Szkoła na miarę XXI wieku - realizator Szkoła Podstawowa nr 46 im. Józefa 

Chełmońskiego w Łodzi, 

10. Rewitalizacja naszą szansą - realizator Szkoła Podstawowa nr 54 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Łodzi, 

11. Z nami wygrasz wyścig do przyszłości - realizator Szkoła Podstawowa nr 70  

im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi, 

12. Na skrzydłach wiedzy i umiejętności - realizator Szkoła Podstawowa nr 111 w Łodzi, 

13. Mali odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi - realizator Szkoła Podstawowa nr 113 im. Adolfa 

Dygasińskiego w Łodzi, 

14. 152 pomysły na rozwój - realizator Szkoła Podstawowa nr 152 im. Elizy Orzeszkowej  

w Łodzi, 

15. Akademia młodych naukowców - realizator Szkoła Podstawowa nr 160  

im. Powstańców Śląskich w Łodzi, 

16. Dobry start w dorosłość - realizator Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoń  

w Łodzi, 
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17. Inwestuję w siebie - realizator Szkoła Podstawowa nr 173 im. I Dywizji 

Kościuszkowskiej w Łodzi, 

18. 175 SPosobów n@ wiedzę - realizator Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla  

w Łodzi, 

19. Szkoła Kompetencji i Sukcesu - realizator Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Łodzi, 

20. Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów - realizator Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi, 

21. Nowoczesna edukacja szansą na sukces - realizator Zespół Szkół Gastronomicznych 

im. I Armii Wojska Polskiego w Łodzi, 

22. TIK dla ZSS2 - Wierzę w Ciebie komputerze - realizator Zespół Szkół Specjalnych  

nr 2 w Łodzi, 

23. Też potrafię! - realizator Szkoła Podstawowa Specjalna nr 176 (Zespół Szkół 

Specjalnych nr 6) w Łodzi,  

24. Kompetentna Jedynk@ - realizator Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza  

w Łodzi, 

25. Otwarci na wiedzę II – realizator Szkoła Podstawowa nr 24 im. Hanki Sawickiej  

w Łodzi, 

26. Lepsze perspektywy II – realizator Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi, 

27. Z 70dziesiatką do przyszłości leć wyżej i dalej – realizator Szkoła Podstawowa  

nr 70 im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi, 

28. W drodze po sukces – realizator Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  

nr 111 w Łodzi, 

29. Moc jest w nas - realizator Szkoła Podstawowa nr 173 im. I Dywizji Kościuszkowskiej  

w Łodzi, 

30. Razem dla terapii i usprawniania w ZSS2 – realizator Zespół Szkół Specjalnych  

nr 2 w Łodzi, 

31. Równe szanse- różne możliwości – realizator IV Liceum Ogólnokształcące im. Emilii 

Sczanieckiej w Łodzi, 

32. Trzynastk@kluczdoprzyszłości – realizator XIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii 

Piotrowiczowej w Łodzi, 
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33. IT- kluczem do przyszłości – realizator IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej 

w Łodzi,  

34. Czwórka na szóstkę – realizator Szkoła Podstawowa nr 4 w Łodzi, 

35. Mali odkrywcy – realizator Szkoła Podstawowa nr 10 w Łodzi, 

36. Otwarci na wiedzę III – realizator Szkoła Podstawowa nr 24 w Łodzi, 

37. Cyfrowy świat – realizator Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi, 

38. Z 70dziesiatką polecisz nawet na koniec sieci – realizator Szkoła Podstawowa  

nr 70 w Łodzi, 

39. Cyfrowa Stojedenastka – realizator Szkoła Podstawowa nr 111 w Łodzi, 

40. Multimedialna podróż ku przyszłości – realizator Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli 

Krzywoń w Łodzi,  

41. Cyfrowi – kreatywni – realizator Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi,  

42. Cybernauci z SP 175 – realizator Szkoła Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla w Łodzi,  

43. Nowoczesne i innowacyjne VIII LO w Łodzi – realizator VIII Liceum Ogólnokształcące  

w Łodzi, 

44. TIK? TAK! Multimedialn@Trzynastka – realizator XIII Liceum Ogólnokształcące  

im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi, 

45. Wirtualna Edukacja – realizator Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 (Szkoła 

Podstawowa nr 26) w Łodzi,  

46. TIK I WIDZĘ WIĘCEJ – realizator Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, 

47. Boska szkoła umiejętności cyfrowych. Zakup sprzętu, oprogramowania, 

nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz zapewnienie możliwości podniesienia 

kompetencji cyfrowych u nauczycieli w Zespole Szkół Salezjańskich im. Ks. Bosko  

w Łodzi – realizator Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria (Prowincja) św. S.Kostki  

w Warszawie / Zespół Szkół Salezjańskich im. ks. Bosko w Łodzi. 

 

Całkowita wartość tych projektów to 30 143 935,45 PLN, a kwota dofinansowania to 

28 006 442,64 PLN. 

 

W ramach Poddziałania wsparciem objęto 7 537 osób: 

- 6 364 uczniów/uczennic (formy wsparcia to m.in. zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, 
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doradztwo zawodowe, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),  

- 1 173 nauczycieli/nauczycielek (formy wsparcia m.in. kusy, szkolenia, studia 

podyplomowe). 

W projektach objęto wsparciem 28 podmiotów (m.in. nowoczesne pomoce dydaktyczne 

oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania oraz zapewniana jest 

odpowiednia infrastruktura sieciowo-usługowa, tworzone są warunki do nauczania metodą 

eksperymentu). 

  

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na  

2022 rok (wersja z dnia 14 marca 2022 r.) opublikowanego na stronie 

https://rpo.lodzkie.pl/images/2022/93-aktualizacja-harmonogramu/harmonogram-

14032022-nr.pdf w 2022 roku nie zaplanowano żadnego konkursu, co oznacza, że 

wyczerpano całkowicie alokację. 

 

W ramach Poddziałania XI.2.2 Kształcenie osób dorosłych - miasto Łódź jest w trakcie 

realizacji 6 projektów: 

 

1. Płyń Łodzią po morzu języków – realizator Centrum Szkoleniowe PROGRES Jagóra  

i Nordyński Spółka jawna i Urząd Miasta Łodzi (Biuro Strategii Miasta/Biuro ds. 

Rewitalizacji/Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

2. Płyń Łodzią po morzu języków – II edycja – realizator Centrum Szkoleniowe PROGRES 

Jagóra i Nordyński Spółka jawna i Urząd Miasta Łodzi (Biuro Rewitalizacji  

i Mieszkalnictwa), 

3. Cyfrowa Rewitalizacja – realizator HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak 

Spółka Cywilna i Urząd Miasta Łodzi (Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

4. Angielski bez barier – rewitalizacja – realizator Jarosław Patrzyk EURODIALOG i Urząd 

Miasta Łodzi (Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 

5. Językowa akademia rewitalizacyjna - realizator Jarosław Patrzyk EURODIALOG i Urząd 

Miasta Łodzi (Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa), 
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6. Płyń Łodzią po morzu języków - III edycja  – realizator Centrum Szkoleniowe PROGRES 

Jagóra i Nordyński Spółka jawna i Urząd Miasta Łodzi (Biuro Rewitalizacji  

i Mieszkalnictwa). 

 

Całkowita wartość tych projektów to 5 249 265,95 PLN, a kwota dofinansowania to 

4 671 846,66 PLN. 

 

W ramach Poddziałania w kursie z języka angielskiego, niemieckiego  

i francuskiego oraz szkoleniach cyfrowych (podniesienie/zdobycie kwalifikacji  

i kompetencji potwierdzone egzaminem TELC) wezmą udział 2 152 osoby.  

 

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na  

2022 rok (wersja z dnia 14 marca 2022 r.) opublikowanego na stronie 

https://rpo.lodzkie.pl/images/2022/93-aktualizacja-harmonogramu/harmonogram-

14032022-nr.pdf w 2022 roku nie zaplanowano żadnego konkursu, co oznacza, że 

wyczerpano całkowicie alokację. 

 

W ramach Poddziałania XI.3.2 Kształcenie zawodowe - miasto Łódź jest trakcie realizacji  

34 projektów (4 projekty zostały złożenie na konkurs): 

 

1. Profesjonalny instalator – realizator Technikum nr 3 w Łodzi, 

2. Profesjonalny logistyk - realizator Technikum nr 3 w Łodzi, 

3. Od szkolenia do zatrudnienia - realizator Technikum nr 3 w Łodzi, 

4. Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja - realizator Technikum nr 3 w Łodzi, 

5. Mistrzowie gastronomii - realizator Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska 

Polskiego w Łodzi, 

6. Dobry zawód - lepszy start - realizator Technikum nr 22 w Zespole Szkół 

Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi, 

7. Budowniczy przyszłości- realizator Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 15 im. dra Stefana Kopcińskiego w Łodzi, 
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8. Kreatywni w Centrum - realizator Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Łodzi, 

9. Zawody przyszłości - realizator Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Łodzi, 

10. Energia przyszłości - energią Twojej kariery - realizator Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 

11. Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery - realizator Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 

12. Nowoczesna szkoła zawodowa – realizator Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Łodzi, 

13. Projekt – zawód – realizator Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Łodzi, 

14. Nowy start – realizator Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, 

15. Siła kompetencji – realizator Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Łodzi, 

16. Budowniczy Przyszłości II - Zespół Szkół Budowlano - Technicznych im. Dr. Stefana 

Kopcińskiego w Łodzi, 

17. Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 – realizator Strefa Edukacji Sp. z o.o. /Technikum 

automatyki i Robotyki w Łodzi, 

18. Moja pasja – Gastronomia – realizator Zespół Szkół Gastronomicznych im. I Armii 

Wojska Polskiego w Łodzi, 

19. Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 – realizator Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 

20. Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0 – realizator 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 

21. Nowe kwalifikacje - nowe szanse – realizator Technikum nr 3 w Łodzi, 

22. Praktyka czyni mistrza w Technikum nr 3 – realizator Technikum nr 3 w Łodzi, 

23. Akademia kulinarna – realizator Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi, 

24. Przepis na sukces - realizator Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi, 

25. Zmotywowani i wykwalifikowani – realizator Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Łodzi,  
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26. Akademia sukcesu – realizator Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Łodzi,  

27. Wyższe kwalifikacje - większe możliwości - realizator Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi,  

28. Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0. Edycja druga – realizator Strefa Edukacji Sp. z o.o. 

(lider)/ Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, 

29. Kreatywny zawodowiec – realizator Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi, 

30. Nowoczesna szkoła – realizator Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi, 

31. Budujemy naszą przyszłość – realizator Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych  

im. Dra Stefana Kopcińskiego,  

32. Akademia IT – realizator Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi,  

33. Klucz do sukcesu – realizator Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Łodzi, 

34. Kreatywne zawody - trafny wybór – realizator Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Łodzi. 

 

Całkowita wartość tych projektów to 40 336 207,64 PLN, a kwota dofinansowania to 

36 286 361,88 PLN. 

 

Liczba osób objętych działaniami w Poddziałaniu - 2 989, w tym: 

- 2 665 uczniów/uczennic (formy wsparcia to m.in. szkolenia i kursy zawodowe, dodatkowe 

zajęcia edukacyjne, staże), 

- 324 nauczycieli/nauczycielek (formy wsparcia to m.in. kursy, szkolenia, studia 

podyplomowe).  

W ramach Poddziałania wsparciem objęto 7 podmiotów (wyposażenie/doposażenie 

pracowni i warsztatów szkolnych, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

organizowanie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, wsparcie kształcenia 

ustawicznego). 

 

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na  

2022 rok (wersja z dnia 14 marca 2022 r.) opublikowanego na stronie 
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https://rpo.lodzkie.pl/images/2022/93-aktualizacja-harmonogramu/harmonogram-

14032022-nr.pdf w 2022 roku nie zaplanowano kolejnego konkursu, co oznacza, że 

wyczerpano całkowicie alokację (ostatni konkurs kwiecień 2022 r.). 

 

 

CZĘŚĆ IV ODDZIAŁ DS. ROZWOJU SPOŁECZNEGO Biura Rewitalizacji  

i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu 
 

 
 

Pracownicy Oddziału ds. Rozwoju Społecznego pełnią funkcje Koordynatorów  

z ramienia Miasta Łodzi, jako Partnera projektu i realizują projekty skierowane do osób 

zamieszkujących obszar rewitalizacji. 

 

Oddział ds. Rozwoju Społecznego został powołany Zarządzeniem Nr 2541/VIII/19 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie 

nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi. Wcześniej, od 2016 roku pod 

nazwą Oddział Projektów Społecznych funkcjonował w Biurze Strategii Miasta, a od sierpnia 

2019 roku w Biurze ds. Rewitalizacji.  

W związku z Zarządzeniem 4172/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja  

2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Urzędowi Miasta Łodzi 

Oddział ds. Rozwoju Społecznego od 1 czerwca 2020 r. realizuje swoje zadania jako Oddział 

w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa. 

 

Do głównych zadań Oddziału (zgodnie z Zarządzeniem Nr 5995/VIII/20 Prezydenta Miasta 

Łodzi z dnia 17 grudnia 2020 roku) należy m.in:  

 Opracowywanie, wspólnie z Oddziałem ds. Monitorowania GPR i Przygotowania 

Projektów, propozycji projektów społecznych związanych z rewitalizacją Miasta Łodzi, 

realizujących założenia GPR, ubiegających się o dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych; 
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 Analiza i opiniowanie możliwości współfinansowania projektów miasta Łodzi ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności projektów 

związanych z rewitalizacją Miasta Łodzi; 

 Wsparcie merytoryczne dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi  

i miejskich jednostek organizacyjnych w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej 

projektów społecznych, w szczególności projektów związanych  

z rewitalizacją Miasta Łodzi, ubiegających się o współfinansowanie ze środków 

zewnętrznych, w tym projektów międzynarodowych; 

 Monitorowanie oraz prowadzenie statystyk związanych z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego projektów rewitalizacyjnych przeznaczonych 

dla Miasta Łodzi i partnerów społecznych w partnerstwie z Miastem Łódź 

realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020; 

 Doradztwo dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek 

organizacyjnych w zakresie społecznych projektów rewitalizacyjnych możliwych 

do współfinansowania ze środków zewnętrznych; 

 Opiniowanie projektów dokumentów programowych programów operacyjnych 

współfinansowanych ze środków funduszy europejskich w zakresie projektów 

społecznych; 

 Przygotowywanie i współrealizacja partnerskich projektów społecznych,  

w szczególności związanych z rewitalizacją Miasta Łodzi (dofinansowywanych  

z Europejskiego Funduszu Społecznego); 

 Inne. 

 

Obecnie Oddział jest w trakcie realizacji i rozliczania 42 projektów z RPO WŁ 2014-2020,  

a także rozpocznie w 2022 roku realizację 8 nowych projektów (4 w trakcie podpisywania 

umów na realizację i 4 złożone na konkurs 8.2.2).  

Stan danych na 31.05.2022 r. 

 

1. Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi – realizator Fundacja Uwolnienie, 
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2. Szansa dla Ciebie – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta 

Łodzi - realizator Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo – Wdrożeniowych 

Sp. z o.o., 

3. Szansa dla Ciebie II edycja - realizator Studium Nowoczesnych Technologii 

Szkoleniowo – Wdrożeniowych Sp. z o.o., 

4. Razem łatwiej – rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa – realizator Polskie 

Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Polskie Stowarzyszenie Psychologów  

i Terapeutów oraz Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego, 

5. Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi – realizator Studium 

Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo – Wdrożeniowych Sp. z o.o., 

6. Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi – realizator Fundacja 

Uwolnienie, 

7. Płyń Łodzią po morzu języków - realizator Centrum Szkoleniowe PROGRES Jagóra  

i Nordyński Spółka jawna, 

8. Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi – 

realizator Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 

9. Łódzka rewitalizacja społeczna – realizator Fundacja Inkubator, 

10. Czas na zmiany – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta 

Łodzi – realizator Instytut Nauk Społeczno – Ekonomicznych Sp. z o.o., 

11. RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach Rewitalizacji  

M. Łodzi – realizator Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, 

12. BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi – realizator Łódź Art Center, 

13. Łódzka droga do przedsiębiorczości - realizator Fundacja AKME, 

14. Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja - realizator Studium 

Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z .o.o., 

15. Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji 

miasta Łodzi - realizator Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o., 

16. Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi - 

realizator Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 

17. Przepis na Biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Miasta Łodzi - realizator HRP Group Sp. z.o.o., 
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18. Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji III edycja - realizator Studium 

Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z .o.o., 

19. Płyń Łodzią po morzu języków - II edycja – realizator Centrum Szkoleniowe PROGRES 

Jagóra i Nordyński Spółka jawna, 

20. Cyfrowa Rewitalizacja – realizator HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak 

Spółka Cywilna, 

21. Angielski bez barier – rewitalizacja – realizator Jarosław Patrzyk EURODIALOG, 

22. Czas na zmiany II - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta 

Łodzi -  realizator Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa, 

23. Łódzka rewitalizacja społeczna II – realizator Fundacja Inkubator, 

24. Czas na zamiany III – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji 

miasta Łodzi – realizator Europejski Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa, 

25. Szansa dla Ciebie - III edycja – realizator Studium Nowoczesnych Technologii 

Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o., 

26. Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM  

im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego – realizator Fundacja Służby 

Rodzinie "Nadzieja”, 

27. Sukces z miasta Łodzi pochodzi – realizator Fundacja Kamelot, 

28. Czysta Karta - życie od nowa – realizator Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus, 

29. RAZEM ŁATWIEJ II - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa – realizator 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 

30. Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGiS) – realizator Polski 

Związek Głuchych Oddział Łódzki, 

31. RE-START! Program aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach rewitalizacji Miasta 

Łodzi – II -realizator Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, 

32. Płyń Łodzią po morzu języków - III edycja – realizator Centrum Szkoleniowe PROGRES 

Jagóra i Nordyński Spółka jawna, 

33. Językowa akademia rewitalizacyjna - realizator Jarosław Patrzyk EURODIALOG, 

34. Rewitalizacja po łódzku – realizator Fundacja Inkubator, 
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35. Szansa dla Ciebie - IV edycja – realizator Studium Nowoczesnych Technologii 

Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o., 

36. Szansa dla Ciebie - V edycja – realizator Studium Nowoczesnych Technologii 

Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o., 

37. Łódzka rewitalizacja społeczna III – realizator Fundacja Inkubator, 

38. Sukces z miasta Łodzi II - realizator Fundacja Kamelot, 

39. Aktywizacja zawodowa na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi – realizator Polskie 

Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi,  

40. Aktywizacja – rewitalizacja – realizator HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian 

Nowak Spółka Cywilna,  

41. Łódź stawia na aktywność! – realizator Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska, 

42. Czas na zmiany IV – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta 

Łodzi – realizator Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością-Spółka komandytowa. 

 

33 z powyższych projektów będą realizowane w latach 2022 i 20239. 

 

W ramach Poddziałania IX.1.3 – 4 projekty w trakcie podpisywania umów na realizację 

projektów: 

 

1. Nowy start II - aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji 

miasta Łodzi – realizator Instytut Nauk Społeczno - Ekonomicznych Sp. z o.o. Sp.k., 

2. Rewitalizacja po łódzku II – realizator Fundacja Inkubator, 

3. Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno -zawodowa osób z obszaru 

rewitalizacji Miasta Łodzi – realizator Studium Nowoczesnych Technologii 

Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o. oraz Fundacja Ktoś, 

4. Razem Łatwiej III - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa – realizator Polskie 

Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi. 

 

                                                           
9 Zasada n+3 - jest to zasada odnosząca się do okresu programowania Unii Europejskiej, która określa 
dodatkowy okres na realizację i rozliczenie projektów i programów współfinansowanych z Funduszy 
Europejskich. W praktyce oznacza to, że projekty współfinansowane z funduszy w ramach perspektywy 
finansowej 2014-2020 należy rozliczyć do końca 2023 roku. 
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W 2021 roku rozpoczęła się także realizacja projektu „Biznes dla młodych” 

współfinansowanego w ramach POWER10 Poddziałanie 1.2.111 Wsparcie udzielane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresatami projektu są osoby bezrobotne 

niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo w wieku 18-29 lat  

z terenu miasta Łodzi, które utraciły zatrudnienie po 1.03.2020 r. z powodu pandemii COVID-

19. 

 

Pracownicy Oddziału wspierają organizacyjnie, technicznie i merytorycznie na etapie 

aplikowania, negocjacji i realizacji projektów miejskie placówki edukacyjne samodzielnie 

realizujące projekty w ramach Poddziałań XI.1.1, XI.1.2, XI.1.3, XI.1.4, XI.3.1 oraz XI.3.2. 

 

W sumie w latach 2016 – 2022 Oddział uczestniczył w 50 konkursach.  

 

                                                           
10 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - wersja obowiązująca z dnia 8 września 2021 r. 
11 Oś I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. 
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JAKA JEST EFEKTYWNOŚĆ PROJEKTÓW? 

 

Przykładowe wskaźniki efektywności osiągnięte w ramach projektów zrealizowanych przez 

Oddział (wyższe nie zakładała to dokumentacja konkursowa): 

1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w zakończonych projektach VIII.2.2: 

a) Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli – zostań opiekunką medyczną – wskaźnik na poziomie 

83%, 

b) Szansa dla Ciebie – aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta 

Łodzi – wskaźnik na poziomie 48%, 

c) Łódzka rewitalizacja społeczna – wskaźnik na poziomie 51%. 

2. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w zakończonych projektach IX.1.3: 

a) RAZEM ŁATWIEJ - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa – wskaźnik na 

poziomie 35%, 

b) RE-START!  Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w ramach Rewitalizacji  

M. Łodzi – wskaźnik na poziomie – 55%, 

c) Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi – wskaźnik na poziome 44%. 

 

W ramach projektu RE-START! Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w ramach 

Rewitalizacji M. Łodzi utworzone zostały, z zasobów miasta (na podstawie umowy 

użyczenia), 2 lokale aktywizacyjne, w których w ramach jednego cyklu przebywać może  

10 osób w kryzysie bezdomności lub zagrożonych bezdomnością: 

1. ul. Mielczarskiego 28/30 m.15 – 2 pokoje, pow. lokalu: 74,65 m2. 

2. ul. POW 32 m.8 – 4 pokoje, pow. lokalu: 92,05 m2. 

Użyczenie lokali jest kontynuowane w kolejnej edycji: RE-START! Program aktywizacji 

społeczno-zawodowej w ramach rewitalizacji Miasta Łodzi – II . 

W ramach projektu Czysta Karta – życie od nowa utworzone zostały, z zasobów miasta (na 

podstawie umowy użyczenia), 2 lokale aktywizacyjne dla osób opuszczających zakłady karne 

lub z zasądzonym ograniczeniem wolności przez System Dozoru Elektronicznego (SDE),  

w których w ramach jednego cyklu przebywać może 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn): 

1. ul. Próchnika 5 lok. 9U – 1 pokój, pow. lokalu 71,97 m2 (+ pomieszczenie siłowania) – 

lokal przeznaczony dla mężczyzn, 
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2. ul. Żeromskiego 99 lok. 3/3a – 4 pokoje, pow. lokalu 113 m2 – lokal przeznaczony dla 

kobiet. 

Udostępnienie wskazanych lokali aktywizacyjnych wraz z organizacją kompleksowego 

wsparcia udzielanego uczestnikom/uczestniczkom projektów ma na celu wyjście  

z bezdomności i przywrócenie ich do pełnienia prawidłowych ról społecznych (w tym trwały 

powrót na rynek pracy).  

 

W ramach projektów aktualnie realizowanych przez Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa  

i Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej powstało lub powstanie  

w sumie 456 działalności gospodarczych. 

L.p. Nazwa projektu Liczba 
otwartych/ 
istniejących 
działalności 

Liczba 
działalności 
zaplanowanych 
do otworzenia 

1. Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na 
obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi - 
realizator Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 
Oddział w Łodzi 

26 7 

2. Przepis na Biznes - wsparcie 
przedsiębiorczości mieszkańców obszaru 
rewitalizacji Miasta Łodzi - realizator HRP 
Group Sp. z.o.o. 

80 112 

3. Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji 
III edycja - realizator Studium Nowoczesnych 
Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. 
z .o.o. 

19 19 

4. Łódzka droga do przedsiębiorczości - 
realizator Fundacja AKME 

32 20 

5. Firma 30+ edycja V - wsparcie 
przedsiębiorczości mieszkańców obszaru 
rewitalizacji miasta Łodzi - realizator Instytut 
Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. 

88 0 

6. Łódzka Rewita III – realizator Łódzka Izba 
Przemysłowo - Handlowa 

25 0 

7. Nowa firma, nowa Łódź- realizator  
Regionalny Związek Pracodawców 
Prywatnych Ziemi Łódzkiej 

28 0 

 Suma: 298 158 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji otrzymanych od Liderów realizujących projekty w ramach 

Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź. 
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W ramach zakończonych już projektów na rozpoczęcie działalności gospodarczej:  

(Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji, Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji 

II edycja - realizator Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych  

Sp. z .o.o., BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi – realizator Łódź Art Center, Łódzka Rewita, Łódzka 

Rewita II, Zysk z Przedsiębiorczości - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji 

Miasta Łodzi, Mój biznes - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi) 

aktywnych pozostaje 166 firm, co daje 70 % efektywności. 

Głównymi rodzajami otwieranych działalności było m.in. działalność kreatywna i artystyczna 

(agencja reklamowa, działalność muzyczna, rękodzieło), usługi gastronomiczne, usługi 

fotograficzne, prowadzenie sprzedaży odzieży (stacjonarnie i online),  usługi remontowe, 

prawnicze, księgowe czy warsztat samochodowy oraz biuro architektoniczne.  

 

Dodatkowo w projekcie „Biznes dla młodych” powstanie 58 działalności gospodarczych 

(aktualnie trwa ostatnia tura rekrutacji). 

 

Ponadto w 2021 roku pracownicy Oddziału brali także udział w dwóch projektach 

współfinansowanych w ramach projektu grantowego: „Ścieżki współpracy - wsparcie dla 

podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. Był to międzynarodowy projekt 

realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW), w którym realizatorzy projektów 

standardowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego mogli otrzymać 

dofinansowanie na rozszerzenie rezultatów i produktów tego projektu o komponent 

międzynarodowy. Celem projektu „Ścieżki współpracy” realizowanego w ramach IV Osi 

Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, było zachęcenie polskich 

projektodawców do nawiązywania współpracy międzynarodowej, w efekcie której powstaną 

nowatorskie rozwiązania, które w lepszy, bardziej efektywny czy skuteczny sposób 

odpowiedzą na zdiagnozowane w projektach krajowych problemy.  

Realizowane projekty: 

1. „Płyń Łodzią po morzu języków – nowoczesne metody nauczania osób w wieku 50+”  

w odpowiedzi na działania podejmowane w projekcie standardowym „Płyń Łodzią po 

morzu języków - II edycja” - realizator Centrum Szkoleniowe PROGRES Jagóra  

i Nordyński Spółka jawna. 
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2. „RAZEM ŁATWIEJ - doskonalenie modelu aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” w odpowiedzi na działania 

podejmowane w projekcie standardowym „RAZEM ŁATWIEJ II - rewitalizacja 

społeczna i aktywizacja zawodowa” - realizator Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 

Oddział w Łodzi. 

 

 

W roku 2022 i 2023 pracownicy Oddziału będę dalej realizować przedstawione projekty 

zgodnie z ich harmonogramem realizacji, projekty, których realizacja uległa wydłużeniu ze 

względu na pandemię Covid-19 oraz projekty złożone w konkursach z końca 2021 roku oraz  

z 2022 roku. 
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