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Wykaz zmian  
w  

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  
na lata 2014 – 2020 (SZOOP RPO WL 2014-2020) 

 
1) Jeżeli kolumna „Treść przed zmianą” jest pusta oznacza to, iż w dokumencie dopisano treść wskazaną w kolumnie „Treść po zmianie”. 
2) Jeżeli kolumna „Treść po zmianie” jest pusta oznacza to, iż w dokumencie wykreślono treść wskazaną w kolumnie „Treść przed zmianą”. 
3) Tabela odnosi się do numeracji stron i punktów istniejących w dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  w jego brzmieniu sprzed zmian. Ostateczną numerację (po zmianach) 
ustalono w załączniku do uchwały ZWL tj. w tekście ujednoliconym SZOOP RPO WL 2014-2020. 

4) Numeracja przypisów w Wykazie zmian oraz w tekście jednolitym SZOOP RPO WL 2014-2020 mogą się od siebie różnić. Treść przypisów 

jest natomiast tożsama. 

I. Ogólny opis RPO WL 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji  

I.1. Status RPO WL 2014-2020 
Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

I.2 Opis RPO WL 2014-2020 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

I.3 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

I.4 Opis systemu wyboru projektów 
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Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

II. Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WL 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań 
II.1. Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

II.2 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

II.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

II.4 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

92/19 4. Projekty dotyczące wyłącznie modernizacji źródeł opar-
tych o energię wody kwalifikują się do wsparcia, jeśli są 
usytułowane wyłącznie na już istniejących budowlach pię-
trzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jed-
noczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla 
przemieszczeń fauny wodnej. 

W tym przypadku, zastosowanie będą miały warunki doty-
czące projektów, mogących mieć wpływ na stan wód 
zgodnie z Działaniem 6.2. 

 

1. W ramach Działania brak jest możliwości budowy nowych obiektów – 
małych elektrowni wodnych - dopuszczona jest jedynie modernizacja już 
istniejących. Projekty dotyczące wyłącznie modernizacji źródeł opartych o 
energię wody kwalifikują się do wsparcia, jeśli są usytułowane wyłącznie 
na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroe-
lektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla 
przemieszczeń fauny wodnej. 

W tym przypadku, zastosowanie będą miały warunki dotyczące projektów, 
mogących mieć wpływ na stan wód zgodnie z Działaniem 6.2. 

92/19  Dodano przypis nr 32 o treści: Przez modernizację rozumie się trwałe ulep-
szenie prowadzące do zwiększenia wartości użytkowej (np. remont, rozbudo-
wa, przebudowa). 

93/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie 
ma: 

- program pomocowy przygotowany przez ministra wła-
ściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania 
pomocy inwestycyjnej w zakresie odnawialnych źródeł 

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej zastosowanie ma: 

- program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej w zakresie odna-
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energii wysokosprawnej kogeneracji oraz infrastruktury 
energetycznej w ramach regionalnych programów opera-
cyjnych 

(na podstawie art. 40 Pomoc na inwestycje w układy wyso-
kosprawnej kogeneracji, art. 48 Pomoc inwestycyjna na 
infrastrukturę energetyczną Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w za-
stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

 

wialnych źródeł energii wysokosprawnej kogeneracji oraz infrastruktury ener-
getycznej w ramach regionalnych programów operacyjnych 

(na podstawie art. 40 Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogene-
racji, art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odna-
wialnych, art. 48 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną Rozpo-
rządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego nie-
które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu). 

Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana 
jest na podstawie: 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 

II.5 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka  niskoemisyjna 
Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

113/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charak-
ter pomocy publicznej zastosowanie ma:  

- program pomocowy przygotowany przez ministra wła-
ściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania 
pomocy inwestycyjnej w zakresie efektywności energe-
tycznej w ramach regionalnych programów operacyjnych 

(na podstawie art. 39 Pomoc inwestycyjna na projekty 
wspierające efektywność energetyczną Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznają-
cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we-
wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

 

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej zastosowanie ma: 

- program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej w zakresie efek-
tywności energetycznej w ramach regionalnych programów operacyjnych 

(na podstawie art. 38 Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność 
energetyczną, art. 39 Pomoc inwestycyjna na projekty wspierające efektyw-
ność energetyczną Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerw-
ca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we-
wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

 

119/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charak-
ter pomocy publicznej zastosowanie mają: 

- program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania 
pomocy inwestycyjnej w zakresie efektywności 
energetycznej w ramach regionalnych programów 
operacyjnych  

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej zastosowanie mają: 

- program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej w zakresie 
efektywności energetycznej w ramach regionalnych programów operacyjnych 
 (na podstawie art. 38 Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność 
energetyczną, art. 39 Pomoc inwestycyjna na projekty wspierające 
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(na podstawie art. 39 Pomoc inwestycyjna na projekty 
wspierające efektywność energetyczną Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) 
 

efektywność energetyczną Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) 

 

125, 126,127/19  6. Projekty związane z transportem miejskim powinny spełniać łącznie 
wszystkie następujące przesłanki: 

- kryterium celowościowe 1: szersze wykorzystanie bardziej efektywnego 
transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego indywidualnego, 
- kryterium celowościowe 2: zmniejszenie wykorzystania samochodów oso-
bowych, 
- kryterium celowościowe 3: lepsza integracja gałęzi transportu, 
- kryterium celowościowe 4: niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu 
oraz niższe zatłoczenie, 
- kryterium celowościowe 5: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
W efekcie, podejmowane działania muszą być zintegrowane i kompleksowe. 

Warunki bezwględnie obowiązujące 

W ramach Działania kwalifikowane będą projekty kompleksowe, związane z 
transportem miejskim, które:  
- realizują rozwój transportu publicznego w sposób kompleksowy, obejmując 
zestaw właściwych elementów: tabor, infrastrukturę, Inteligentne Systemy 
Transportowe, o ile jest to uzasadnione, w jednym lub w kilku projektach. W 
żadnym przypadku elementy drogowe, o których mowa w pkt 4c) poniżej, nie 
mogą stanowić samodzielnego projektu – muszą być częścią kompleksowego 
projektu, bezpośrednio związanego  z transportem publicznym. 

- spełniają wszystkie wyżej określone kryteria celowościowe, od 1 do 5, a 
zwłaszcza czynią transport publiczny bardziej atrakcyjnym a jednocześnie 
transport indywidualny zmotoryzowany - mniej atrakcyjnym dla użytkowni-
ków, przez nadanie transportowi publicznemu priorytetu w ruchu na głów-
nych miejskich trasach i  skrzyżowaniach. 

Przykłady projektów dotyczących infrastruktury transportu publicznego w 
ramach Działania 
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Zintegrowane i kompleksowe projekty w ramach Działania mogą zawierać 
następujące elementy: 

1. tabor niskoemisyjny – typ taboru powinien wynikać z wielokryterialnej 
analizy przechodzenia na czystszy tabor, liczba pojazdów powinna wynikać 
z analizy zrównoważonej mobilności miejskiej (wchodzącej w skład Strate-
gii ZIT, PGN lub równoważnego dokumentu); 

2. infrastruktura nie-drogowego transportu publicznego (np. tramwaj, me-
tro, P&R) lub infrastruktura niezmotoryzowanego transportu indywidual-
nego, w tym elementy drogowe niezbędne do poprawy funkcjonowania 
tego transportu, w tym łańcuchy EkoMobilności -  bezpieczne ciągi ruchu 
pieszego lub rowerowego służące poprawie dostępności transportu pu-
blicznego; 

3. Inteligentne Systemy Transportowe – powinny zapewniać lepszą dostęp-
ność transportu publicznego w zakresie planowania podróży, informacji 
zarządzania ruchem, zarządzania popytem, zintegrowanego biletu, zinte-
growanych systemów bazodanowych, itp., 

4. infrastruktura drogowego transportu publicznego (autobus, trolejbus, 
P&R): 

a) elementy drogowe przeznaczone wyłącznie dla transportu publicznego 
lub nadające priorytet transportowi publicznemu, np.: buspasy, obiekty 
przeznaczone dla transportu autobusowego (tunele, wiadukty), (wydatki 
poza limitem mniejszości), 

b) przebudowa skrzyżowań w celu ułatwienia i/lub nadania priorytetu trans-
portowi publicznemu w ruchu, np.: pasy skrętu dla autobusów, śluzy na 
skrzyżowaniach, itp., (wydatki poza limitem mniejszości), 

c) infrastruktura drogowa nienadająca priorytetu transportowi publiczne-
mu z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia dla nadania takiego 
priorytetu, ale poprawiająca jakość funkcjonowania systemu miejskiego 
transportu publicznego, np. odcinki dróg zapewniające dostęp do miej-
skich centrów przesiadkowych, pętli autobusowych/ tramwajowych, stacji 
kolejowych lub parkingów P&R, itp. – łączące takie terminale z siecią dróg 
miejskich; odcinki dróg służące uruchomieniu transportu publicznego (na 
obszarach wcześniej nieobsługiwanych) / przebudowie sieci transportu 
publicznego (wydatki w limicie mniejszości). 

Inwestycje w odcinki dróg, o których mowa w ppkt. c) nie mogą stanowić 
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samodzielnych projektów. 

W przypadku pkt. 2, 4a i 4b, inwestycje w inne elementy drogowe (np. 
jezdnia, nawierzchnia, obiekty inżynierskie, odwodnienie, bariery 
dźwiękochłonne, itp. mogą być współfinansowane wyłącznie w zakresie 
niezbędnym dla właściwego wykonywania robot drogowych dotyczących 
infrastruktury transportu publicznego jako całości i uzasadnionych z punktu 
widzenia technologicznego. W szczególności, bez wykonania takich robot 
budowlanych nie jest możliwe wykonanie większości inwestycji transportu 
publicznego (np. buspasa, parkingu P&R) zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz/lub inżynieryjnej i jej odbiór przez odpowiedni urząd 
wydający zgodę na użytkowanie.  

 

127/19 6. Projekty będą musiały wykazać się wzrostem udziału 
transportu publicznego oraz uwzględniać potrzeby osób z 
niepełnosprawnościami. 

7. Projekty będą musiały wykazać się wzrostem udziału transportu publiczne-
go oraz uwzględniać potrzeby osób z różnymi formami niepełnosprawności, 
zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.  

 

127/19  Dodano przypis nr 56 o treści: Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych MIiR 
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 
maja 2015 r. koncepcja uniwersalnego projektowania to projektowanie 
produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne 
dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub 
specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza 
możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup 
osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

139/19 Wnioskodawcą w ramach niniejszego działania może być 
wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego należąca do 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, która podpisała po-
rozumienie międzygminne z dnia 30 marca 2015 r. 

 

 

139,140,141/19  6.Projekty związane z transportem miejskim powinny spełniać łącznie wszyst-
kie następujące przesłanki: 

- kryterium celowościowe 1: szersze wykorzystanie bardziej efektywnego 
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transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego indywidualnego, 
- kryterium celowościowe 2: zmniejszenie wykorzystania samochodów oso-
bowych, 
- kryterium celowościowe 3: lepsza integracja gałęzi transportu, 
- kryterium celowościowe 4: niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu 
oraz niższe zatłoczenie, 
- kryterium celowościowe 5: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
W efekcie, podejmowane działania muszą być zintegrowane i kompleksowe. 

Warunki bezwględnie obowiązujące 

W ramach Działania kwalifikowane będą projekty kompleksowe, związane z 
transportem miejskim, które: 

- realizują rozwój transportu publicznego w sposób kompleksowy, obejmując 
zestaw właściwych elementów: tabor, infrastrukturę, Inteligentne Systemy 
Transportowe, o ile jest to uzasadnione, w jednym lub w kilku projektach. W 
żadnym przypadku elementy drogowe, o których mowa w pkt 4c) poniżej, nie 
mogą stanowić samodzielnego projektu – muszą być częścią kompleksowego 
projektu, bezpośrednio związanego  z transportem publicznym. 

- spełniają wszystkie wyżej określone kryteria celowościowe, od 1 do 5, a 
zwłaszcza czynią transport publiczny bardziej atrakcyjnym a jednocześnie 
transport indywidualny zmotoryzowany - mniej atrakcyjnym dla użytkowni-
ków, przez nadanie transportowi publicznemu priorytetu w ruchu na głów-
nych miejskich trasach i  skrzyżowaniach. 

Przykłady projektów dotyczących infrastruktury transportu publicznego w 
ramach Działania 

Zintegrowane i kompleksowe projekty w ramach Działania mogą zawierać 
następujące elementy: 

1. tabor niskoemisyjny – typ taboru powinien wynikać z wielokryterialnej 
analizy przechodzenia na czystszy tabor, liczba pojazdów powinna wynikać 
z analizy zrównoważonej mobilności miejskiej (wchodzącej w skład Strate-
gii ZIT, PGN lub równoważnego dokumentu); 

2. infrastruktura nie-drogowego transportu publicznego (np. tramwaj, me-
tro, P&R) lub infrastruktura niezmotoryzowanego transportu indywidual-
nego, w tym elementy drogowe niezbędne do poprawy funkcjonowania 
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tego transportu, w tym łańcuchy EkoMobilności -  bezpieczne ciągi ruchu 
pieszego lub rowerowego służące poprawie dostępności transportu pu-
blicznego; 

3. Inteligentne Systemy Transportowe – powinny zapewniać lepszą dostęp-
ność transportu publicznego w zakresie planowania podróży, informacji 
zarządzania ruchem, zarządzania popytem, zintegrowanego biletu, zin-
tegrowanych systemów bazodanowych, itp., 

4. infrastruktura drogowego transportu publicznego (autobus, trolejbus, 
P&R): 

a) elementy drogowe przeznaczone wyłącznie dla transportu publicznego 
lub nadające priorytet transportowi publicznemu, np.: buspasy, obiekty 
przeznaczone dla transportu autobusowego (tunele, wiadukty), (wydatki 
poza limitem mniejszości), 

b) przebudowa skrzyżowań w celu ułatwienia i/lub nadania priorytetu trans-
portowi publicznemu w ruchu, np.: pasy skrętu dla autobusów, śluzy na 
skrzyżowaniach, itp., (wydatki poza limitem mniejszości), 

c) infrastruktura drogowa nienadająca priorytetu transportowi publiczne-
mu z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia dla nadania takiego 
priorytetu, ale poprawiająca jakość funkcjonowania systemu miejskiego 
transportu publicznego, np. odcinki dróg zapewniające dostęp do miej-
skich centrów przesiadkowych, pętli autobusowych/ tramwajowych, stacji 
kolejowych lub parkingów P&R, itp. – łączące takie terminale z siecią dróg 
miejskich; odcinki dróg służące uruchomieniu transportu publicznego (na 
obszarach wcześniej nieobsługiwanych) / przebudowie sieci transportu 
publicznego (wydatki w limicie mniejszości). 

Inwestycje w odcinki dróg, o których mowa w ppkt. c) nie mogą stanowić 
samodzielnych projektów. 

W przypadku pkt. 2, 4a i 4b, inwestycje w inne elementy drogowe (np. jezd-
nia, nawierzchnia, obiekty inżynierskie, odwodnienie, bariery dźwiękochłon-
ne, itp. mogą być współfinansowane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla 
właściwego wykonywania robot drogowych dotyczących infrastruktury trans-
portu publicznego jako całości i uzasadnionych z punktu widzenia technolo-
gicznego. W szczególności, bez wykonania takich robot budowlanych nie jest 
możliwe wykonanie większości inwestycji transportu publicznego 
(np. buspasa, parkingu P&R) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz/lub 
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inżynieryjnej i jej odbiór przez odpowiedni urząd wydający zgodę na użytko-
wanie 

141/19 7. Projekty będą musiały wykazać się wzrostem udziału 
transportu publicznego oraz uwzględniać potrzeby osób z 
niepełnosprawnościami. 

7. Projekty będą musiały wykazać się wzrostem udziału transportu publiczne-
go oraz uwzględniać potrzeby osób z różnymi formami niepełnosprawności, 
zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. 

141/19  Dodano przypis nr 63 o treści: Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych MIiR 
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostęp-
ności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 
r. koncepcja uniwersalnego projektowania to projektowanie produktów, 
środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszyst-
kich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjali-
stycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwo-
ści zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z nie-
pełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

II.6 Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne  wykorzystanie zasobów 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

II.7 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego  i naturalnego 
Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

II.8 Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport 
Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

188,189/19 2. Projekty: 

- powinny być realizowane zgodnie z dokumentem (Regio-
nalny Plan Transportowy), przedstawiającym rozwój sieci 
drogowej zgodnie z celami Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 
r. 

- muszą wykazać się pozytywnym wpływem na zmniejsze-
nie zatorów i usunięcie wąskich gardeł oraz uwzględniać 
elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (przejścia dla 
pieszych, azyle dla pieszych, separatory, bariery ochronne, 
itp.). 

2. Projekty: 

- powinny być realizowane zgodnie z Programem Strategicznego Rozwoju 
Transportu Województwa Lubelskiego, przedstawiającym rozwój sieci drogo-
wej zgodnie z celami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 z perspektywą do 2030 r. 

- muszą wykazać się pozytywnym wpływem na zmniejszenie zatorów i usunię-
cie wąskich gardeł oraz uwzględniać elementy bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego (projekty wykazują większą od zera oszczędność czasu w przewozach 
pasażerskich i towarowych oraz zmniejszenie kosztów wypadków i/lub zwięk-
szenie minimalnej prędkości przejazdu (jeżeli występuje) 
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- muszą obejmować inwestycje w drogi regionalne, które zapewnią konieczne 
bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T 

lub 

inwestycje w drogi regionalne, które zapewnią konieczne bezpośrednie 
połączenia z przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, 
terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi 

lub 

inwestycje w drogi regionalne, które zapewnią konieczne bezpośrednie połą-
czenia z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi.  

 

188/19  Dodano przypis nr 74 o treści: Poprzez „bezpośrednie połączenie” należy ro-
zumieć drogi regionalne łączące się fizycznie bezpośrednio z istniejącą, budo-
waną lub planowaną do budowy w obecnej perspektywie finansowej siecią 
TEN-T. Dlatego też o spełnieniu tego warunku w przypadku drogowej sieci 
TEN-T można mówić, jeżeli budowany lub przebudowany odcinek drogi regio-
nalnej fizycznie połączy się z węzłem autostrady lub drogi ekspresowej. W 
praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek drogi regionalnej został 
już przebudowany i spełnia wymagane parametry techniczne – w takim przy-
padku można realizować bezpośrednio przylegający do niego odcinek tej sa-
mej drogi regionalnej (o tej samej kategorii i numerze), jeżeli jest to niezbęd-
ne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej 
niż do najbliższego skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką. Takie same 
zasady mają zastosowanie do bezpośrednich połączeń dróg z: 1) innymi sie-
ciami TEN-T: kolejowymi, portami lotniczymi, portami morskimi, portami 
rzecznymi; 2) przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, termina-
lami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi 
poza siecią TEN-T; 3) istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi (fi-
zycznie istniejącymi, budowanymi lub planowanymi lub do budowy w obecnej 
perspektywie finansowej). 

188/19  Dodano przypis nr 75 o treści: Przez sieć TEN-T należy rozumieć sieć bazową i 
kompleksową wyznaczoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycz-
nych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym 
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decyzję nr 661/2010/UE 

189/19  4.Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z różnymi 
formami niepełnosprawności, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projekto-
wania. 

189/19  Dodano przypis nr 76 o treści: Pod pojęciem istniejących terenów inwesty-
cyjnych, należy rozumieć tereny inwestycyjne, które powstały w ramach PI 
3a w obecnej perspektywie, objęte zostały analogicznym wsparciem w per-
spektywie 2007-2013 lub które powstały z innych środków i funkcjonują jako 
tereny inwestycyjne. Natomiast pod pojęciem przyszłych terenów inwesty-
cyjnych należy rozumieć tereny, których realizacja odbywać się będzie w 
ramach CT3. Brak projektu CT3 czyni projekt CT7 niekwalifikowalnym. 

189/19  Dodano przypis nr 77 o treści: Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych MIiR 
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostęp-
ności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 
r. koncepcja uniwersalnego projektowania to projektowanie produktów, 
środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszyst-
kich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjali-
stycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwo-
ści zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z nie-
pełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

193,194/19 Projekty: 

- powinny być realizowane zgodnie z dokumentem (Regio-
nalny Plan Transportowy), przedstawiającym rozwój sieci 
drogowej zgodnie z celami Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 
r. 

- muszą wykazać się pozytywnym wpływem na zmniejsze-
nie zatorów i usunięcie wąskich gardeł oraz uwzględniać 
elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (przejścia dla 
pieszych, azyle dla pieszych, separatory, bariery ochronne, 
itp.). 

Projekty: 

- powinny być realizowane zgodnie z Programem Strategicznego Rozwoju 
Transportu Województwa Lubelskiego, przedstawiającym rozwój sieci drogo-
wej zgodnie z celami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 z perspektywą do 2030 r. 

- muszą wykazać się pozytywnym wpływem na zmniejszenie zatorów i usunię-
cie wąskich gardeł oraz uwzględniać elementy bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego (projekty wykazują większą od zera oszczędność czasu w przewozach 
pasażerskich i towarowych oraz zmniejszenie kosztów wypadków i/lub zwięk-
szenie minimalnej prędkości przejazdu (jeżeli występuje) 

- muszą obejmować inwestycje w drogi lokalne, które zapewnią konieczne 
bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T 

lub 
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inwestycje w drogi lokalne, które zapewnią konieczne bezpośrednie 
połączenia z przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, 
terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi 
lub 
inwestycje w drogi lokalne, które zapewnią konieczne bezpośrednie połącze-
nia z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi. 

194/19  Dodano przypis o nr 79 o treści: Poprzez „bezpośrednie połączenie” należy 
rozumieć drogi lokalne łączące się fizycznie bezpośrednio z istniejącą, budo-
waną lub planowaną do budowy w obecnej perspektywie finansowej siecią 
TEN-T. Dlatego też o spełnieniu tego warunku w przypadku drogowej sieci 
TEN-T można mówić, jeżeli budowany lub przebudowany odcinek drogi lokal-
nej fizycznie połączy się z węzłem autostrady lub drogi ekspresowej. W prak-
tyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek drogi lokalnej został już prze-
budowany i spełnia wymagane parametry techniczne – w takim przypadku 
można realizować bezpośrednio przylegający do niego odcinek tej samej drogi 
lokalnej (o tej samej kategorii i numerze), jeżeli jest to niezbędne dla osią-
gnięcia efektu sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej niż do naj-
bliższego skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką. Takie same zasady 
mają zastosowanie do bezpośrednich połączeń dróg z: 1) innymi sieciami TEN-
T: kolejowymi, portami lotniczymi, portami morskimi, portami rzecznymi; 2) 
przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towaro-
wymi, centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza siecią 
TEN-T; 3) istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi (fizycznie istnie-
jącymi, budowanymi lub planowanymi lub do budowy w obecnej perspekty-
wie finansowej). 

194/19  Dodano przypis o nr 80 o treści: Przez sieć TEN-T należy rozumieć sieć bazową 
i kompleksową wyznaczoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycz-
nych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającym 
decyzję nr 661/2010/UE. 

194/19  Dodano przypis o nr 81 o treści: Pod pojęciem istniejących terenów inwesty-
cyjnych, należy rozumieć tereny inwestycyjne, które powstały w ramach PI 3a 
w obecnej perspektywie, objęte zostały analogicznym wsparciem w perspek-
tywie 2007-2013 lub które powstały z innych środków i funkcjonują jako tere-



 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCI/1862/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 marca 2016 r. 
Strona 13 z 20 

ny inwestycyjne. Natomiast pod pojęciem przyszłych terenów inwestycyjnych 
należy rozumieć tereny, których realizacja odbywać się będzie w ramach CT3. 
Brak projektu CT3 czyni projekt CT7 niekwalifikowalnym. 

194/19  Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z różnymi for-
mami niepełnosprawności, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowa-
nia. 

194/19  Dodano przypis o nr 82 o treści: Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych 
MIiR w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 
maja 2015 r. koncepcja uniwersalnego projektowania to projektowanie pro-
duktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla 
wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub spe-
cjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza moż-
liwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z 
niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

203,204/19 Projekty: 

- powinny być realizowane zgodnie z dokumentem (Re-
gionalny Plan Transportowy), przedstawiającym rozwój 
sieci drogowej zgodnie z celami Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą 
do 2030 r. 

- muszą wykazać się pozytywnym wpływem na zmniej-
szenie zatorów i usunięcie wąskich gardeł oraz uwzględ-
niać elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (przej-
ścia dla pieszych, azyle dla pieszych, separatory, bariery 
ochronne, itp.). 

 

Projekty: 

- powinny być realizowane zgodnie z Programem Strategicznego Rozwoju 
Transportu Województwa Lubelskiego, przedstawiającym rozwój sieci dro-
gowej zgodnie z celami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 z perspektywą do 2030 r. 

- muszą wykazać się pozytywnym wpływem na zmniejszenie zatorów i usu-
nięcie wąskich gardeł oraz uwzględniać elementy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (projekty wykazują większą od zera oszczędność czasu w prze-
wozach pasażerskich i towarowych oraz zmniejszenie kosztów wypadków 
i/lub zwiększenie minimalnej prędkości przejazdu (jeżeli występuje) 

-muszą obejmować inwestycje w drogi lokalne, które zapewnią konieczne 
bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T 

lub 
inwestycje w drogi lokalne, które zapewnią konieczne bezpośrednie 
połączenia z przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, 
terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi 
lub 
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inwestycje w drogi lokalne, które zapewnią konieczne bezpośrednie połącze-
nia z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi 

203,204/19  Dodano przypis nr 87 o treści: Poprzez „bezpośrednie połączenie” należy 
rozumieć drogi lokalne łączące się fizycznie bezpośrednio z istniejącą, bu-
dowaną lub planowaną do budowy w obecnej perspektywie finansowej 
siecią TEN-T. Dlatego też o spełnieniu tego warunku w przypadku drogowej 
sieci TEN-T można mówić, jeżeli budowany lub przebudowany odcinek drogi 
lokalnej fizycznie połączy się z węzłem autostrady lub drogi ekspresowej. W 
praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek drogi lokalnej został już 
przebudowany i spełnia wymagane parametry techniczne – w takim przy-
padku można realizować bezpośrednio przylegający do niego odcinek tej 
samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i numerze), jeżeli jest to niezbęd-
ne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej 
niż do najbliższego skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką. Takie 
same zasady mają zastosowanie do bezpośrednich połączeń dróg z: 1) inny-
mi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami lotniczymi, portami morskimi, por-
tami rzecznymi; 2) przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, 
terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi zlokali-
zowanymi poza siecią TEN-T; 3) istniejącymi lub nowymi terenami inwesty-
cyjnymi (fizycznie istniejącymi, budowanymi lub planowanymi lub do budo-
wy w obecnej perspektywie finansowej). 

204/19  Dodano przypis nr 88 o treści: Przez sieć TEN-T należy rozumieć sieć bazową 
i kompleksową wyznaczoną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wy-
tycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchyla-
jącym decyzję nr 661/2010/UE. 

204/19  Dodano przypis nr 89 o treści: Pod pojęciem istniejących terenów inwesty-
cyjnych, należy rozumieć tereny inwestycyjne, które powstały w ramach PI 
3a w obecnej perspektywie, objęte zostały analogicznym wsparciem w per-
spektywie 2007-2013 lub które powstały z innych środków i funkcjonują jako 
tereny inwestycyjne. Natomiast pod pojęciem przyszłych terenów inwesty-
cyjnych należy rozumieć tereny, których realizacja odbywać się będzie w 
ramach CT3. Brak projektu CT3 czyni projekt CT7 niekwalifikowalnym.   

204/19  Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z różnymi for-
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mami niepełnosprawności, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowa-
nia. 

  Dodano przypis nr 90 o treści: Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych 
MIiR w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 
maja 2015 r. koncepcja uniwersalnego projektowania to projektowanie 
produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne 
dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub 
specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza 
możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup 
osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

II.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy  

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

232/10 Doprecyzowano nazewnictwo w przypisie nr 76: Wsparcie 
adaptacyjne może obejmować doradztwo, szkolenia oraz 
wsparcie indywidualnego opiekuna, w przypadku osób  
niepełnosprawnych finansowanie pracy asystenta osoby 
niepełnosprawnej oraz doposażenie stanowiska pracy do 
potrzeb osób  niepełnosprawnych. 

Doprecyzowano nazewnictwo w przypisie nr 118: Wsparcie adaptacyjne może 
obejmować doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna, w 
przypadku osób z niepełnosprawnościami finansowanie pracy asystenta oso-
by z niepełnosprawnością oraz doposażenie stanowiska pracy do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. 

   

II.10 Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw  i pracowników do zmian 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

319/11 Zmiany w przypisie nr 207: Ośrodek wsparcia ekonomii 
społecznej (OWES) – podmiot lub partnerstwo posiadające 
akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego, świadczące łącznie wszystkie rodzaje usług 
wsparcia ekonomii społecznej 

Zmiany w przypisie nr 222: Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES) - 
podmiot lub partnerstwo posiadający akredytację, świadczący 
komplementarnie pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w 
Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES). 
Akredytacja jest przyznawana przez ministra właściwego do spraw zabezpie-
czenia społecznego, na podstawie rekomendacji Komitetu Akredytacyjnego, 
dla podmiotów lub partnerstw świadczących łącznie wszystkie typy usług 
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wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w KPRES w związku ze spełnieniem 
przez nie Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach 
Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii 
Społecznej (AKSES). 

323/19 Wymogi dotyczące OWES: 
b) Do dofinansowania są wybierane OWES posiadające  

akredytację ministra właściwego do spraw zabezpie-
czenia społecznego dla wszystkich typów usług wspar-
cia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES 

c) OWES jest zobowiązany do regularnego poddawania się 
procesowi akredytacji. Konsekwencją niepoddania się 
kolejnej akredytacji lub nieuzyskania przez OWES kolej-
nej akredytacji w okresie realizacji projektu jest rozwią-
zanie umowy o dofinansowanie projektu. 

 

Wymogi dotyczące OWES: 
b)Do dofinansowania są wybierane OWES posiadające akredytację ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów 
usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES. Umowa o dofi-
nansowanie projektu nie może zostać zawarta z wnioskodawcą, który nie 
przedłoży IZ RPO dokumentu potwierdzającego otrzymanie akredytacji. 

c) W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu OWES utracił akredytację 
przed terminem, na jaki akredytacja została przyznana z przyczyn od niego 
niezależnych (tzn. niewynikających z niespełnienia przez OWES Standardów 
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach AKSES), OWES ten mo-
że kontynuować udzielanie wsparcia w ramach projektu za zgodą IZ RPO, 
która podejmując decyzję bierze pod uwagę zapisy RPO i kryteria wyboru 
projektów oraz pod warunkiem, że OWES wystąpi z wnioskiem o przyznanie 
akredytacji niezwłocznie po jej utracie i ponownie ją uzyska. Wydatki ponie-
sione przez beneficjenta od momentu utraty akredytacji przez OWES są 
kwalifikowalne pod warunkiem ponownego uzyskania akredytacji przez ten 
OWES. W przypadku nieuzyskania ponownej akredytacji za kwalifikowalne 
mogą być uznane wydatki uwzględnione w planie zamknięcia działań pro-
jektowych, o którym mowa w lit. d.   

d)W przypadku gdy OWES nie odzyska akredytacji, w sytuacji, o której mowa 
w lit. c (tzn. gdy utracił akredytację z przyczyn od niego niezależnych przed 
terminem, na jaki została ona przyznana), IZ RPO może wspólnie z benefi-
cjentem przyjąć plan zamknięcia działań projektowych. Celem planu jest 
umożliwienie beneficjentowi dokończenia działań projektowych rozpoczę-
tych przed utratą akredytacji, których przerwanie godzi w interes uczestni-
ków projektu. Od momentu negatywnej decyzji w sprawie przyznania po-
nownej akredytacji nie jest możliwe podejmowanie przez OWES nowych 
działań i obejmowanie wsparciem nowych uczestników. Wydatki uwzględ-
nione w planie zamknięcia działań projektowych są kwalifikowalne. Umowa 
o dofinansowanie jest rozwiązywana po zakończeniu realizacji planu za-
mknięcia działań projektowych. IZ RPO może również wymagać od OWES 
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przekazania uczestników projektu do wsparcia w ramach innych projektów 
OWES mając na uwadze zapewnienie ciągłości wsparcia dla uczestników. 

e) W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu OWES utracił akredytację 
przed terminem, na jaki akredytacja została przyznana, z przyczyn od niego 
zależnych (tzn. wynikających z niespełnienia przez OWES Standardów 
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach AKSES), IZ RPO rozwią-
zuje umowę o dofinansowanie. 

f) OWES jest zobowiązany do regularnego poddawania się procesowi akredy-
tacji. Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania 
przez OWES kolejnej akredytacji w okresie realizacji projektu jest rozwiąza-
nie umowy o dofinansowanie projektu, z zastrzeżeniem lit. c oraz lit. d. 
 

 

323/19  Dodano przypis nr 229 o treści: Usługi wsparcia ekonomii społecznej –  
pakiet, usług rozumianych zgodnie z KPRES, świadczonych komplementarnie, 
obejmujący: usługi animacji lokalnej (usługi animacyjne), rozwoju ekonomii 
społecznej (usługi inkubacyjne) usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw 
społecznych (usługi biznesowe). 
Usługi wsparcia ekonomii społecznej są realizowane w ramach projektów 
wyłącznie przez OWES. 

II.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

388/19 9. Warunki dotyczące realizacji praktyk zawodowych i staży 
zawodowych dla uczniów: 
b) staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia 
zawodowego praktycznego dotyczą uczniów techników, w 
których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizo-
wane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na 
brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia 
c) staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia 
zawodowego praktycznego organizuje się dla uczniów w 
celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych 
podstawą programową nauczania danego zawodu. 

9. Warunki dotyczące realizacji praktyk zawodowych i staży zawodowych dla 
uczniów: 
b) staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodowego prak-
tycznego dotyczą uczniów techników i szkół policealnych (z wyłączeniem szkół 
dla dorosłych), w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizo-
wane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości 
sfinansowania kosztów takiego kształcenia 
c) staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego prak-
tycznego organizuje się dla uczniów techników i szkół policealnych (z wyłą-
czeniem szkół dla dorosłych) w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodo-
wych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. 

   

II.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 
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Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

461/19  10. W ramach konkursu dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie 
tylko jednego projektu. 

11. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 3 mln zł. (ograniczenie to dotyczy 
również projektów realizowanych w partnerstwie). 

II.14 Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji 

A. Wymiar terytorialny - formy obligatoryjne 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

B. Wymiar terytorialny - formy fakultatywne 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO  

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

VI. Spis skrótów  

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

VII. Załączniki 

Załącznik 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych 

Str./Pkt  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
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Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 

Str./Pkt  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Załącznik 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań 

Str./Pkt  Treść po zmianie: 

W związku z podjęciem przez KM RPO WL na lata 2014 – 2020 w dniu 16 marca 2016 r. uchwały w zakresie kryteriów wyboru projektów, wprowadzono 
zmiany w Załączniku 3a – Kryteria wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020. 

Załącznik 4 Ramowe Plany Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów 

Str./Pkt  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy 

Załącznik 5 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, 
który będzie wnioskodawcą 

Str./Pkt  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Załącznik  6 – Zakres interwencji realizowany w poszczególnych Działaniach RPO WL 2014-2020 

Str./Pkt  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Ponadto, wprowadzono zmiany redakcyjne, porządkowe oraz sprostowano błędy pisarskie.  
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