
   

 
 
 

Załącznik nr 9  
do Umowy Operacyjnej nr 2/RPLD/4722/2022/0/DIF/Z/501  

  

 
KARTA PREFERENCJI 

 
 

I. Oddziaływanie Projektu na Obszary Strategicznej Interwencji  

Ocenie podlega, czy Inwestycja realizowana jest na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) oraz 
czy projekt wpisuje się w strategiczne kierunki działań wskazane w Strategii Rozwoju Województwa 
Łódzkiego 2020. Do OSI należą: 
 

 Typy Obszarów Obszary Strategicznej Interwencji 

1 Łódź i jej obszar funkcjonalny 

m. Łódź, m. Ozorków, Ozorków, Parzęczew, m. Zgierz, Zgierz, 
m. gm. Aleksandrów Łódzki, Lutomiersk, m. Konstantynów 
Łódzki, m. Pabianice, Pabianice, Dobroń, Ksawerów, Dłutów, 
m. gm. Tuszyn, m. gm. Rzgów, Brójce, Andrespol, m. gm. 
Koluszki, m. Brzeziny, Brzeziny, Jeżów, Rogów, Dmosin, 
Nowosolna, m. gm. Stryków, m. Głowno, Głowno. 

2 
ośrodki subregionalne – miasta 
powiatowe powyżej 20 tys. 
mieszk. i ich obszary funkcjonalne 

m. Kutno, Kutno, Krzyżanów, m. Łowicz, Łowicz; m. 
Skierniewice, Skierniewice, Bolimów, Maków, m. Zgierz, 
Zgierz, m. gm. Aleksandrów Łódzki, m. Pabianice, Pabianice, 
Dobroń, Ksawerów, m. Sieradz, Sieradz, m. Zduńska Wola, 
Zduńska Wola, Zapolice, m. Tomaszów Mazowiecki, 
Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia, m. gm. Wolbórz, 
Moszczenica, Grabia, m. Piotrków Trybunalski, m. gm. 
Sulejów, Wola Krzysztoporska, m. Bełchatów, Bełchatów, m. 
gm. Opoczno; m. gm. Wieluń, Czarnożyły, m. Radomsko, 
Ładzice, Dobryszyce, Radomsko. 

3 
miasta powiatowe tracące 
funkcje społeczno-gospodarcze 

m. Łowicz, m. Łęczyca, m. gm. Poddębice, m. Zgierz, m. 
Pabianice, m. gm. Łask; m. Zduńska Wola, m. Tomaszów 
Mazowiecki, m. gm. Wieruszów, m. gm. Wieluń. 

4 
obszary wiejskie o słabej 
dostępności do usług publicznych 

Łanięta, Oporów, Bedlno, Zduny, Bielawy, Godzianów, 
Wróblew, Czerniewice, Rzeczyca, Poświętne, Kluki, 
Aleksandrów, Paradyż, Białaczów, Rozprza, Łęki Szlacheckie, 
Gorzkowice, Gomunice, Kodrąb, Siemkowice, Pątnów, Lgota 
Wielka, Strzelce Wielkie, Nowa Brzeźnica 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Strategia Rozwoju WŁ 2020” (dane wg. stanu na 2010 r.).  

[źródło: http://www.strategia.lodzkie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=11] 
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II. Realizacja Projektu na obszarze wiejskim 

Położenie realizowanej Inwestycji na obszarze wiejskim weryfikowane jest na podstawie rejestru TERYT 
dostępnego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. O spełnieniu przedmiotowego 
Kryterium, tj. czy Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze wiejskim, świadczy ostatnia cyfra 
identyfikatora będąca jednocześnie symbolem rodzaju jednostki, tj.: 

- w gminie wiejskiej cyfra ”2” lub 
- na obszarze wiejskim w gminie miejsko - wiejskiej cyfra ”5”. 

Przykład: gmina Krzyżanów (powiat kutnowski) jest gminą wiejską – identyfikator 1002052. 

[źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/teryt/lista] 

 

III. Realizacja Projektu na obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego 

Ocenie podlega lokalizacja Inwestycji w gminie, dla której poziom wskaźnika przedsiębiorczości (liczba 
podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 1.000 mieszkańców) jest niższy, niż średnia wojewódzka, 
określona dla województwa łódzkiego na podstawie ostatnich dostępnych na dzień ogłoszenia Przetargu 
danych GUS. 
 

Podmioty Gospodarki Narodowej w 2015 roku na 1.000 mieszkańców 
(średnia dla Województwa Łódzkiego - 97). 

Wskaźnik 
przedsiębiorczości 

Obszary o najniższym  
poziomie rozwoju gospodarczego 

poniżej 97 

Aleksandrów (gm. wiejska), Bedlno (gm. wiejska), Bełchatów (gm. miejska), 
Bełchatów (gm. wiejska), Będków (gm. wiejska), Biała (gm. wiejska), Biała Rawska 
(gm. miejsko-wiejska), Białaczów (gm. wiejska), Bielawy (gm. wiejska), Błaszki (gm. 
miejsko-wiejska), Błaszki (m.), Bolesławiec (gm. wiejska), Bolimów (gm. wiejska), 
Brąszewice (gm. wiejska), Brzeziny (gm. wiejska), Brzeźnio (gm. wiejska), Buczek 
(gm. wiejska), Budziszewice (gm. wiejska), Burzenin (gm. wiejska), Chąśno (gm. 
wiejska), Cielądz (gm. wiejska), Czarnocin (gm. wiejska), Czarnożyły (gm. wiejska), 
Czastary (gm. wiejska), Czerniewice (gm. wiejska), Dalików (gm. wiejska), Daszyna 
(gm. wiejska), Dąbrowice (gm. wiejska), Dmosin (gm. wiejska), Dobroń (gm. 
wiejska), Dobryszyce (gm. wiejska), Domaniewice (gm. wiejska), Drużbice (gm. 
wiejska), Drzewica (gm. miejsko-wiejska), Drzewica (m.), Działoszyn (gm. miejsko-
wiejska), Galewice (gm. wiejska), Gidle (gm. wiejska), Głowno (gm. miejska), 
Głowno (gm. wiejska), Głuchów (gm. wiejska), Godzianów (gm. wiejska), 
Gomunice (gm. wiejska), Gorzkowice (gm. wiejska), Goszczanów (gm. wiejska), 
Góra Świętej Małgorzaty (gm. wiejska), Grabica (gm. wiejska), Grabów (gm. 
wiejska), Inowłódz (gm. wiejska), Jeżów (gm. wiejska), Kamieńsk (gm. miejsko-
wiejska), Kamieńsk (m.), Kiełczygłów (gm. wiejska), Kiernozia (gm. wiejska), 
Kleszczów (gm. wiejska), Klonowa (gm. wiejska), Kluki (gm. wiejska), Kobiele 
Wielkie (gm. wiejska), Kocierzew Południowy (gm. wiejska), Kodrąb (gm. wiejska), 
Koluszki (gm. miejsko-wiejska), Konopnica (gm. wiejska), Kowiesy (gm. wiejska), 
Krośniewice (gm. miejsko-wiejska), Krośniewice (m.), Krzyżanów (gm. wiejska), 
Kutno (gm. wiejska), Lgota Wielka (gm. wiejska), Lipce Reymontowskie (gm. 
wiejska), Lubochnia (gm. wiejska), Lutomiersk (gm. wiejska), Lututów (gm. 
wiejska), Ładzice (gm. wiejska), Łanięta (gm. wiejska), Łęczyca (gm. miejska), 
Łęczyca (gm. wiejska), Łęki Szlacheckie (gm. wiejska), Łowicz (gm. wiejska), Łubnice 
(gm. wiejska), Łyszkowice (gm. wiejska), Maków (gm. wiejska), Masłowice (gm. 
wiejska), Mniszków (gm. wiejska), Mokrsko (gm. wiejska), Moszczenica (gm. 
wiejska), Nieborów (gm. wiejska), Nowa Brzeźnica (gm. wiejska), Nowe Ostrowy 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/teryt/lista
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(gm. wiejska), Nowy Kawęczyn (gm. wiejska), Opoczno (gm. miejsko-wiejska), 
Opoczno (m.), Oporów (gm. wiejska), Osjaków (gm. wiejska), Ostrówek (gm. 
wiejska), Ozorków (gm. miejska), Ozorków (gm. wiejska), Paradyż (gm. wiejska), 
Parzęczew (gm. wiejska), Pątnów (gm. wiejska), Pęczniew (gm. wiejska), Piątek 
(gm. wiejska), Poddębice (gm. miejsko-wiejska), Poświętne (gm. wiejska), 
Przedbórz  (gm. miejsko-wiejska), Radomsko (gm. wiejska), Rawa Mazowiecka 
(gm. wiejska), Regnów (gm. wiejska), Ręczno (gm. wiejska), Rogów (gm. wiejska), 
Rokiciny (gm. wiejska), Rozprza (gm. wiejska), Rusiec (gm. wiejska), Rząśnia (gm. 
wiejska), Rzeczyca (gm. wiejska), Sadkowice (gm. wiejska), Sędziejowice (gm. 
wiejska), Siemkowice (gm. wiejska), Sieradz (gm. wiejska), Skierniewice (gm. 
wiejska), Skomlin (gm. wiejska), Sławno (gm. wiejska), Słupia (gm. wiejska), 
Sokolniki (gm. wiejska), Stryków (gm. miejsko-wiejska), Strzelce (gm. wiejska), 
Strzelce Wielkie (gm. wiejska), Sulejów (gm. miejsko-wiejska), Sulejów 
(m.),Sulmierzyce (gm. wiejska), Szadek (gm. miejsko-wiejska), Szadek (m.), 
Szczerców (gm. wiejska), Świnice Warckie (gm. wiejska), Tomaszów  Mazowiecki 
(gm. miejska), Tomaszów Mazowiecki (gm. wiejska), Ujazd (gm. wiejska), Uniejów 
(gm. miejsko-wiejska), Warta (gm. miejsko-wiejska), Warta (m.), Wartkowice (gm. 
wiejska), Widawa (gm. wiejska), Wielgomłyny (gm. wiejska), Wierzchlas (gm. 
wiejska), Witonia (gm. wiejska), Wodzierady (gm. wiejska), Wola Krzysztoporska 
(gm. wiejska), Wolbórz (gm. miejsko-wiejska), Wróblew (gm. wiejska), Zadzim (gm. 
wiejska), Zapolice (gm. wiejska), Zduny (gm. wiejska), Zduńska Wola (gm. wiejska), 
Zelów (gm. miejsko-wiejska), Zelów (m.), Złoczew (gm. miejsko-wiejska), Złoczew 
(m.), Żarnów (gm. wiejska), Żelechlinek (gm. wiejska), Żychlin (gm. miejsko-
wiejska), Żychlin (m.), Żytno (gm. wiejska). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji GUS (dane wg. stanu na 31.12.2015 r.).  

[źródło: http://lodz.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/powiaty-909/finanse-podmioty-gospodarcze-dane-powiatowe-2016/]  

 

IV. Realizacja Projektu dla branż w ramach inteligentnych specjalizacji regionalnych 
zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS  

Ocenie podlega wsparcie udzielone w ramach Inteligentnych specjalizacji regionalnych, zgodnie  
z „Wykazem Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”, 
przyjętym Uchwałą nr 1281/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 listopada 2015 r. 
 

[źródło: http://www.rpo.lodzkie.pl/images/konkurs_2.3.1_cop_28122015/Wykaz_Regionalnych_Inteligentnych_Specjalizacji.pdf] 

 

V. Realizacja Projektu z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych 
(TIK) 

Ocenie podlega zastosowanie w działalności gospodarczej TIK, tj. czy wsparcie przeznaczone jest na: 
-     rozwój współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne 

(B2B),  
-    rozwój e-handlu, 
- rozwój procesów informatyzacji wewnętrznej oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć 

technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych w MŚP (B2E), 
-    wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą, a klientem końcowym (B2C). 

 

http://lodz.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/powiaty-909/finanse-podmioty-gospodarcze-dane-powiatowe-2016/
http://www.rpo.lodzkie.pl/images/konkurs_2.3.1_cop_28122015/Wykaz_Regionalnych_Inteligentnych_Specjalizacji.pdf

