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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  

II. Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WL 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań 
II.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy  

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

229/27 Projekty objęte pomocą de minimis: 5% wartości projektu 
pomniejszonej o środki na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej 

Projekty objęte pomocą de minimis: 5% 

254/27 Projekty objęte pomocą de minimis: 5% wartości projektu 
pomniejszonej o środki na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej 

Projekty objęte pomocą de minimis: 5% 

II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

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

326/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 

 5% wartości projektu pomniejszonej o środki przeka-
zywane przez Beneficjentów na tworzenie miejsc pra-

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 

 5% (typy projektów nr 1-2),  

 5% (typy projektów nr 3-4),  
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cy w ekonomii społecznej (typy projektów nr 1-2),  

 5% (typy projektów nr 3-4),  

 15% (typ projektu nr 5). 
 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 
 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5% wartości projektu 
pomniejszonej o  środki przekazywane przez Beneficjen-
tów na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej  
(typy projektów 1-4). 

 15% (typ projektu nr 5). 
 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%   (typy projektów 1-4). 

VII. Załączniki 

Załącznik 4 Ramowe Plany Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów 

Str./Pkt  Treść po zmianie: 

W związku z przyjęciem na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2016 r. przez KM RPO 2014-2020 kryteriów wyboru projektów, wprowadzono odpowiednie zmiany 
w załączniku nr 4. 

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