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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. 
 

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: 

5 Z uwagi na ramowy charakter RPO WL 2014-2020, IZ RPO została 
zobowiązana na mocy art. 2 pkt 25 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1146) do przygotowania dodatkowego do-
kumentu uszczegóławiającego jego zapisy. 

Z uwagi na ramowy charakter RPO WL 2014-2020, IZ RPO została 
zobowiązana na mocy art. 2 pkt 25 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) do przygotowania dodatkowego 
dokumentu uszczegóławiającego jego zapisy. 

6 Zgodnie z art. 2 pkt. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146) za 
przygotowanie i przyjęcie SZOOP odpowiada Instytucja Zarządza-
jąca programem operacyjnym, tj. w przypadku RPO WL 2014-2020 
Zarząd Województwa Lubelskiego. 

Zgodnie z art. 2 pkt. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 za przygotowanie i przyjęcie 
SZOOP odpowiada Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym, 
tj. w przypadku RPO WL 2014-2020 Zarząd Województwa Lubelskie-
go. 

I.2 Opis RPO WL 2014-2020 

I.3 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 

I.4 Opis systemu wyboru projektów 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
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10 Procedury wyboru i zatwierdzenia projektów w ramach RPO WL 
2014-2020 opracowywane są zgodnie z zapisami rozporządzenia 
ramowego oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), 
zwanej w tym podrozdziale ustawą, a także Wytycznymi Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na 
lata 2014-2020. 

Procedury wyboru i zatwierdzenia projektów w ramach RPO WL 
2014-2020 opracowywane są zgodnie z zapisami rozporządzenia 
ramowego oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020, zwanej w tym podrozdziale 
ustawą, a także Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  

11 Odstępstwo od pełnego trybu konkursowego może mieć miejsce 
tylko w uzasadnionych przypadkach, które czynią tryb konkursowy 
nieefektywnym (w tym kosztowo) lub niemożliwym do 
zastosowania. 

Odstępstwo od trybu konkursowego może mieć miejsce tylko w 
uzasadnionych przypadkach, które czynią tryb konkursowy 
nieefektywnym (w tym kosztowo) lub niemożliwym do 
zastosowania. 

11 Konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu do 
dofinansowania projektów, które spełniły kryteria wyboru 
projektów albo spełniły kryteria wyboru projektów i: 

Konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania 
projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i: 

11 W trybie konkursowym wniosek o dofinansowanie projektu jest 
składany w ramach konkursu organizowanego i 
przeprowadzanego przez właściwą instytucję (IZ, IP). Konkurs jest 
postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania 
projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły 
kryteria wyboru projektów i: 
1) uzyskały wymaganą liczbę punktów albo 
2) uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy 
kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 
nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, 
o których mowa w pkt 1. 

W trybie konkursowym wniosek o dofinansowanie projektu jest 
składany w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzanego 
przez właściwą instytucję (IZ, IP). Konkurs jest postępowaniem 
służącym wybraniu do dofinansowania projektów, które spełniły 
kryteria wyboru projektów i: 
1) uzyskały wymaganą liczbę punktów albo 
2) uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy 
kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie 
wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, o 
których mowa w pkt 1.  

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: 

16/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

20/11 W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla 
których nie jest możliwe określenie lokalizacji projektu Beneficjen-
ci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby,  zakładu lub 
oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu 

W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla 
których nie jest możliwe określenie lokalizacji projektu Beneficjenci 
pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby,  zakładu lub oddziału 
na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty po-
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wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwa-
łości projektu. 

mocy, oraz utrzymania przez okres trzech lat od zakończenia realiza-
cji projektu.   

20/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

25/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

30/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

30/19 3. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 
w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowa-
niu art. 107 i 108 Traktatu. 

3. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w 
jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 
NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mi-
nimis. 

33/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

34/19 3. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 
w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowa-
niu art. 107 i 108 Traktatu. 

3.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w 
jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 
NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mi-
nimis. 

II.2 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 

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

41/26 Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubel-
skiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska 
negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczące-
go zmian do Kontraktu Terytorialnego projekt „e-Geodezja –
cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” (projekt 
nieobjęty pomocą publiczną i nie generujący dochodu): 95% 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubel-
skiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska nego-
cjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczącego zmian 
do Kontraktu Terytorialnego” oraz na podstawie Aneksu nr 1 do Kon-
traktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego z dnia 
4.08.2015 roku, projekt „e-Geodezja –cyfrowy zasób geodezyjny 
Województwa Lubelskiego” (projekt nieobjęty pomocą publiczną i 
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nie generujący dochodu): 95% 

41/27 Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubel-
skiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska 
negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczące-
go zmian do Kontraktu Terytorialnego” projekt „e-Geodezja –
cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” (projekt 
nieobjęty pomocą publiczną i nie generujący dochodu): 5%  

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubel-
skiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska nego-
cjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczącego zmian 
do Kontraktu Terytorialnego” oraz na podstawie Aneksu nr 1 do Kon-
traktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego z dnia 
4.08.2015 roku, projekt „e-Geodezja –cyfrowy zasób geodezyjny 
Województwa Lubelskiego” (projekt nieobjęty pomocą publiczną i 
nie generujący dochodu): 5%  

39/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

46/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

II.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

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

51/10 Projekty dotyczące organizacji terenów inwestycyjnych17 m. in 
 
17

 Teren inwestycyjny – teren przygotowany pod działalność gospodarczą, 
zarówno produkcyjną jak i usługową, z wyłączeniem terenu przeznaczonego pod 
zabudowę mieszkaniową, tereny sportu i rekreacji oraz tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.. Teren, 
którego dotyczy projekt musi być przeznaczony w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego (lub innym równoważnym dokumencie, o 
którym mowa w art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz. 199) pod inwestycje, z 
wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych i inwestycji w sport i rekreację. 

Projekty dotyczące organizacji terenów inwestycyjnych17 m. in 

 
17

 Teren inwestycyjny – teren przygotowany pod działalność gospodarczą, zarówno 
produkcyjną jak i usługową, z wyłączeniem terenu przeznaczonego pod zabudowę 
mieszkaniową, tereny sportu  oraz tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. Teren, którego dotyczy projekt musi być 
przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (lub innym 
równoważnym dokumencie, o którym mowa w art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz. 199) pod 
inwestycje, z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych i inwestycji w sport . 

82/10 Projekty dotyczące organizacji terenów inwestycyjnych24 m. in 
 
24

 Teren inwestycyjny – teren przygotowany pod działalność gospodarczą, 
zarówno produkcyjną jak i usługową, z wyłączeniem terenu przeznaczonego pod 
zabudowę mieszkaniową, tereny sportu i rekreacji oraz tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.. Teren, 
którego dotyczy projekt musi być przeznaczony w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego (lub innym równoważnym dokumencie, o 
którym mowa w art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz. 199) pod inwestycje, z 
wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych i inwestycji w sport i rekreację. 

Projekty dotyczące organizacji terenów inwestycyjnych24 m. in 

 
24

 Teren inwestycyjny – teren przygotowany pod działalność gospodarczą, zarówno 
produkcyjną jak i usługową, z wyłączeniem terenu przeznaczonego pod zabudowę 
mieszkaniową, tereny sportu  oraz tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. Teren, którego dotyczy projekt musi być 
przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (lub innym 
równoważnym dokumencie, o którym mowa w art. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz. 199) pod 
inwestycje, z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych i inwestycji w sport . 

53/19 8.Teren, którego dotyczy projekt nie może być przeznaczony pod 8.Teren, którego dotyczy projekt nie może być przeznaczony pod 
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inwestycje mieszkaniowe, tereny sportu i rekreacji oraz tereny 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, i 
ogrodniczych. 

inwestycje mieszkaniowe, tereny sportu oraz tereny zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, i 
ogrodniczych.  

57/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

61/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

65/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

66/19 Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w 
jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w 
jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 
NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis. 

70/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

74/19 Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w 
jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w 
jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 
NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis. 

77/10 1.Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne związane z założeniem nowego 
przedsiębiorstwa lub zwiększeniem zdolności 
produkcyjnej/usługowej istniejącego przedsiębiorstwa; 

1.Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne związane ze zwiększeniem zdolności 
produkcyjnej/usługowej istniejącego przedsiębiorstwa; 
 

79/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

85/19 10.Teren, którego dotyczy projekt nie może być przeznaczony pod 
inwestycje mieszkaniowe, tereny sportu i rekreacji oraz tereny 

10.Teren, którego dotyczy projekt nie może być przeznaczony pod 
inwestycje mieszkaniowe, tereny sportu oraz tereny zabudowy 
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zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, i 
ogrodniczych. 

zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych.  

II.4 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 

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

89/10 4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących 
zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, 
niewymagająca przesyłania jej na duże odległości, 

5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę 
źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji  
(kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych 
lokalnych zasobach), 

4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących 
zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne z 
OZE, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości, 

5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł 
ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE 
(kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych 
lokalnych zasobach), 

90/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

95/10 4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących 
zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, 
niewymagająca przesyłania jej na duże odległości oraz 
poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę 
źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji 
(kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych 
lokalnych zasobach), 

5. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących 
zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne z 
OZE, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości, 

6. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł 
ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE 
(kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych 
lokalnych zasobach), 

96/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

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

102/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

103/19 6.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 
w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowa-
niu art. 107 i 108 Traktatu.  

6.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w 
jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 
NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mi-
nimis. 

110/19 17.Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, jeżeli budy- 17.Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, jeżeli budynek 
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nek jest podłączony do efektywnej sieci ciepłowniczej/chłodniczej 
w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności 
energetycznej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicz-
nym jest jego podłączenie do ww. efektywnej sieci. 

jest podłączony do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i ra-
cjonalne pod względem ekonomicznym jest jego podłączenie do ww. 
sieci. 
 

110/19 18.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakre-
sie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Ko-
misji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym nie-
które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto-
sowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

18.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 
w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomo-
cy de minimis. 

115/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

116/19 12.Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, jeżeli budy-
nek jest podłączony do efektywnej sieci ciepłowniczej/chłodniczej 
w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności 
energetycznej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicz-
nym jest jego podłączenie do ww. efektywnej sieci. 

12.Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, jeżeli budynek 
jest podłączony do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i ra-
cjonalne pod względem ekonomicznym jest jego podłączenie do ww. 
sieci. 

117/19 13.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakre-
sie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Ko-
misji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym nie-
które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto-
sowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

13.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 
w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomo-
cy de minimis. 

121/10 3.Zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki w tym m. in.: 3.Zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki mający na celu 
usprawnienie/ustanowienie priorytetu dla transportu zbiorowego, 
rowerowego lub ruchu pieszego w tym m. in.:  

122/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

127/19 10.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakre-
sie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Ko-
misji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym nie-

10.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 
w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
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które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto-
sowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomo-
cy de minimis. 

132/16 3.Zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki w tym m. in.: 3.Zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki mający na celu 
usprawnienie/ustanowienie priorytetu dla transportu zbiorowego, 
rowerowego lub ruchu pieszego w tym m. in.:  

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

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

150/8  7.Powierzchnia terenów objęta działaniem zakupionego sprzętu. 

150/9  15.Liczba wspartych stanowisk monitoringu środowiska. 

151/10 3.Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, w tym 
również wyposażenia w systemy zmniejszające straty w dostawach 
i zmniejszające ryzyko wystąpienia awarii: 

 jako element kompleksowych projektów regulujących 
gospodarkę ściekową lub, 

 gdy na danym terenie jest zapewniona sieć kanalizacyj-
na lub, 

 kiedy projekt jest realizowany na obszarach osadnictwa 
rozproszonego, na terenach wiejskich, obszarach 
atrakcyjnych turystycznie, obszarach chronionych i w 
bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych pod warun-
kiem zapewnienia ekonomicznie uzasadnionych i trwa-
łych finansowo rozwiązań (np. przydomowych oczysz-
czalni ścieków) gwarantujących prawidłowe zagospo-
darowanie powstałych nieczystości.  

3.Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, w tym 
również wyposażenia w systemy zmniejszające straty w dostawach i 
zmniejszające ryzyko wystąpienia awarii: 

 jako element kompleksowych projektów regulujących go-
spodarkę ściekową lub, 

 gdy na danym terenie jest zapewniona sieć kanalizacyjna 
lub, 

 kiedy projekt jest realizowany na obszarach osadnictwa 
rozproszonego, na terenach wiejskich, obszarach atrak-
cyjnych turystycznie, obszarach chronionych i w bliskim 
sąsiedztwie obszarów chronionych pod warunkiem za-
pewnienia ekonomicznie uzasadnionych i trwałych finan-
sowo rozwiązań (np. przydomowych oczyszczalni ście-
ków) gwarantujących prawidłowe zagospodarowanie 
powstałych nieczystości.  

W przypadku budowy lub modernizacji infrastruktury uzdatniania 
lub poboru i przesyłu wody znajdującej się  poza terenami opisanymi 
powyżej, wsparcie tej infrastruktury jest możliwe pod warunkiem 
spełnienia wymogów związanych z prawidłowym zagospodarowa-
niem powstałych nieczystości. W przypadku braku infrastruktury 
gwarantującej prawidłowe zagospodarowanie nieczystości przyłą-
czenie nowych odbiorców nie będzie możliwe. 

152/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy  
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poziomem krajowym i regionalnym. 

152/19 5.Realizacja projektów związanych ze wsparciem systemów zaopa-
trzenia w wodę, będzie możliwa tylko w ramach kompleksowych 
projektów regulujących gospodarkę ściekową lub gdy na danym 
terenie jest zapewniona sieć kanalizacyjna lub jest realizowana na 
obszarach osadnictwa rozproszonego, na terenach wiejskich, ob-
szarach atrakcyjnych turystycznie, obszarach chronionych i w bli-
skim sąsiedztwie obszarów chronionych, pod warunkiem zapew-
nienia ekonomicznie uzasadnionych i trwałych finansowo rozwią-
zań (np. przydomowych oczyszczalni ścieków) gwarantujących 
prawidłowe zagospodarowanie powstałych nieczystości.  

Realizacja projektów związanych ze wsparciem systemów zaopa-
trzenia w wodę, będzie możliwa tylko w ramach kompleksowych 
projektów regulujących gospodarkę ściekową lub gdy na danym te-
renie jest zapewniona sieć kanalizacyjna lub jest realizowana na ob-
szarach osadnictwa rozproszonego, na terenach wiejskich, obszarach 
atrakcyjnych turystycznie, obszarach chronionych i w bliskim są-
siedztwie obszarów chronionych, pod warunkiem zapewnienia eko-
nomicznie uzasadnionych i trwałych finansowo rozwiązań (np. przy-
domowych oczyszczalni ścieków) gwarantujących prawidłowe zago-
spodarowanie powstałych nieczystości. W przypadku budowy lub 
modernizacji infrastruktury uzdatniania lub poboru i przesyłu wody 
znajdującej się  poza terenami opisanymi powyżej, wsparcie tej in-
frastruktury jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów zwią-
zanych z prawidłowym zagospodarowaniem powstałych nieczystości. 
W przypadku braku infrastruktury gwarantującej prawidłowe zago-
spodarowanie nieczystości przyłączenie nowych odbiorców nie bę-
dzie możliwe. 

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

155 OPIS DZIAŁANIA 7.1 Dziedzictwo kulturowe OPIS DZIAŁANIA 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne 

155 i nast. (cała 
karta Działania) 

OPIS DZIAŁANIA 7.1 Dziedzictwo kulturowe 

6. Nazwa działa-
nia/ poddzia-
łania  

Dziedzictwo kulturowe  

7. Cele szczegó-
łowe działa-
nia/poddziałania 

Celem działania jest ochrona i wyko-
rzystanie zasobów dziedzictwa kultu-
rowgo, zarówno materialnego, jak i 
niematerialnego. Realizowane inwe-
stycje będą miały na celu efektywne 
wykorzystanie potencjału dziedzictwa 
kulturowego w osiąganiu korzyści spo-
łecznych i gospodarczych, zarówno w 
wymiarze regionalnym jak i lokalnym. 

OPIS DZIAŁANIA 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne 

6. Nazwa działa-
nia/ poddzia-
łania  

Dziedzictwo kulturowe i naturalne 

7. Cele szczegó-
łowe działa-
nia/poddziałania 

Celem Działania jest: 

 ochrona i wykorzystanie zaso-
bów dziedzictwa kulturowego, 
zarówno materialnego, jak i nie-
materialnego  

Realizowane inwestycje będą 
miały na celu efektywne wyko-
rzystanie potencjału dziedzictwa 
kulturowego w osiąganiu korzy-
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Dziedzictwo kulturowe oraz zasoby 
kultury są ważnym czynnikiem tworze-
nia postaw kreatywnych w społeczeń-
stwie, wpływają na wspieranie działań 
innowacyjnych, a tym samym pozy-
tywnie oddziałują na rozwój gospodar-
czy. Jednocześnie wywierając istotny 
wpływ m.in. na zwiększenie atrakcyj-
ności inwestycyjnej regionu, determi-
nując rozwój turystyki, tworzą rynek 
pracy, wpływają na rozwój przemysłów 
kultury i kreatywnych Co więcej, dzie-
dzictwo kulturowe i zasoby kultury 
mają wpływ na rozwój społeczny przy-
czyniając się do rozwoju kompetencji 
społecznych i wzrostu integracji spo-
łecznej. Dziedzictwo kulturowe i zaso-
by kultury należy więc widzieć w sze-
rokim kontekście czynników wspiera-
jących rozwój zrównoważony: gospo-
darczy, społeczny i środowiskowy, tak z 
uwagi na konieczność zachowania i 
rozwoju jego tkanki materialnej, kom-
plementarnej wobec dziedzictwa natu-
ralnego i przyrodniczego, jak również 
w kontekście związków kultury z cela-
mi rozwoju ekonomicznego i społecz-
nego, do których wnosi znaczący 
wkład. 

8. Lista wskaźni-
ków rezultatu 
bezpośredniego  

1. Wzrost oczekiwanej liczby odwie-

dzin w objętych wsparciem miej-

scach należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje turystyczne 

ści społecznych i gospodarczych, 
zarówno w wymiarze regional-
nym, jak i lokalnym. Dziedzictwo 
kulturowe oraz zasoby kultury są 
ważnym czynnikiem tworzenia 
postaw kreatywnych w społe-
czeństwie, wpływają na wspiera-
nie działań innowacyjnych, a tym 
samym pozytywnie oddziałują na 
rozwój gospodarczy. Jednocze-
śnie wywierając istotny wpływ 
m.in. na zwiększenie atrakcyjno-
ści inwestycyjnej regionu, de-
terminując rozwój turystyki, two-
rzą rynek pracy, wpływają na 
rozwój przemysłów kultury i kre-
atywnych. Co więcej, dziedzictwo 
kulturowe i zasoby kultury mają 
wpływ na rozwój społeczny, 
przyczyniając się do rozwoju 
kompetencji społecznych i wzro-
stu integracji społecznej. Dzie-
dzictwo kulturowe i zasoby kul-
tury należy więc widzieć w sze-
rokim kontekście czynników 
wspierających rozwój zrównowa-
żony: gospodarczy, społeczny i 
środowiskowy, tak z uwagi na 
konieczność zachowania i rozwo-
ju jego tkanki materialnej, kom-
plementarnej wobec dziedzictwa 
naturalnego i przyrodniczego, jak 
również w kontekście związków 
kultury z celami rozwoju ekono-
micznego i społecznego, do któ-
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(CI9). 

2. Liczba osób korzystających z obiek-

tów zasobów kultury objętych 

wsparciem. 

9. Lista wskaźni-
ków produktu 

1. Liczba obiektów zasobów kultury 
objętych wsparciem. 

2. Liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem. 

3. Liczba zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem. 

4. Liczba zabytków ruchomych obję-
tych wsparciem. 

5. Liczba obiektów dostosowanych 
do potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami.   

rych wnosi znaczący wkład. 

 zrównoważone wykorzystanie i 
zachowanie dziedzictwa natural-
nego2  

Zachowanie dziedzictwa natural-
nego i zrównoważone jego wyko-
rzystanie wywiera istotny wpływ 
m.in. na zwiększenie atrakcyjno-
ści inwestycyjnej regionu, de-
terminuje rozwój turystyki i two-
rzy rynek pracy. Realizowane in-
westycje będą miały na celu 
efektywne wykorzystanie poten-
cjału dziedzictwa naturalnego w 
osiąganiu korzyści społecznych i 
gospodarczych, przy powstrzy-
maniu procesu degradacji. 

8. Lista wskaźni-
ków rezultatu 
bezpośredniego  

3. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin 

w objętych wsparciem miejscach na-

leżących do dziedzictwa kulturalnego 

i naturalnego oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne (CI9). 

4. Liczba osób korzystających z obiek-

tów zasobów kultury objętych wspar-

ciem. 

9. Lista wskaźni-
ków produktu 

6. Liczba obiektów zasobów kultury 
objętych wsparciem. 

7. Liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem. 

8. Liczba zabytków nieruchomych obję-
tych wsparciem. 

9. Liczba zabytków ruchomych objętych 

                                                           
2 Zgodnie z zapisami art. 2 Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z dnia 16 listopada 1972 r. 
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10. Typy projek-
tów  

1. Prace konserwatorskie, prace re-
stauratorskie, modernizacja i robo-
ty budowlane (z wyłączeniem roz-
biórki) dotyczące zabytków i ze-
społów tych  
zabytków wraz  z otoczeniem i/lub 
przystosowanie ich na cele kultu-
ralne. 

2.  Ochrona zabytków ruchomych 
jako element projektu. 

3. Roboty budowlane i modernizacja 
infrastruktury kultury (w szczegól-
ności ośrodki kultury, biblioteki 
publiczne itp.) przyczyniającej się 
do aktywnego udziału społeczeń-
stwa w kulturze.  

4. Projekty z zakresu ochrony dzie-
dzictwa niematerialnego. 

5. Monitoring i zabezpieczenie obiek-
tów infrastruktury kultury i dzie-
dzictwa kulturowego na wypadek 
zagrożeń.  

6. Zakup i modernizacja wyposażenia 
do prowadzenia działalności kultu-
ralnej w obiektach będących celem 
projektu (wyłącznie jako jeden z 
elementów projektu), roboty bu-
dowlane i modernizacja infrastruk-
tury technicznej i sanitarnej (w tym 
z zakresu przystosowania obiektów 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych) – wyłącznie jako jeden z 
elementów realizacji projektów 
wymienionych w pkt 1 i 3.  

7. Zagospodarowanie terenu wokół 

wsparciem. 
10. Liczba obiektów dostosowanych do 

potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami.   

11. Liczba wspartych obiektów w miej-
scach dziedzictwa naturalnego. 

12. Liczba wspartych instytucji paramu-
zealnych. 

10. Typy projek-
tów  

8. Prace konserwatorskie, prace restau-
ratorskie, modernizacja i roboty bu-
dowlane (z wyłączeniem rozbiórki) 
dotyczące zabytków i zespołów tych 
zabytków wraz z otoczeniem i/lub 
przystosowanie ich na cele kultural-
ne. 

9. Ochrona zabytków ruchomych jako 
element projektu. 

10. Roboty budowlane i modernizacja 
infrastruktury kultury (w szczególno-
ści ośrodki kultury, biblioteki pu-
bliczne itp.) przyczyniającej się do ak-
tywnego udziału społeczeństwa w 
kulturze.  

11. Projekty z zakresu ochrony dziedzic-
twa niematerialnego. 

12. Monitoring i zabezpieczenie obiek-
tów infrastruktury kultury i dziedzic-
twa kulturowego na wypadek zagro-
żeń.  

13. Zakup i modernizacja wyposażenia 
do prowadzenia działalności kultu-
ralnej w obiektach będących celem 
projektu (wyłącznie jako jeden z 
elementów projektu), roboty budow-
lane i modernizacja infrastruktury 



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego nr LVIII/1215/2015 z dnia 6 października 2015 r. 
Strona 13 z 157 

obiektów (m.in. budowa miejsc 
parkingowych) wyłącznie jako je-
den z elementów realizacji projek-
tów wymienionych w pkt 1 i 3.  

 

11. Typ benefi-
cjenta  

 Jednostki samorządu terytorialne-
go, ich związki i stowarzyszenia 

 Jednostki organizacyjne jednostek 
samorządu terytorialnego posiada-
jące osobowość prawną 

 Parki narodowe i krajobrazowe 

 PGL Lasy Państwowe i jego jed-
nostki organizacyjne 

 Organizacje pozarządowe 

 Spółki prawa handlowego, w któ-
rych większość udziałów lub akcji 
posiadają jednostki samorządu te-
rytorialnego lub ich związki 

 Podmioty działające w oparciu o 
partnerstwo publiczno-prywatne 

technicznej i sanitarnej (w tym z za-
kresu przystosowania obiektów do 
potrzeb osób niepełnosprawnych) – 
wyłącznie jako jeden z elementów 
realizacji projektów wymienionych w 
pkt. 1 i 3.  

14. Zagospodarowanie terenu wokół 
obiektów (m.in. budowa miejsc par-
kingowych) wyłącznie jako jeden z 
elementów realizacji projektów wy-
mienionych w pkt. 1 i 3.  

15. Ochrona i zachowanie zabytkowych 
ogrodów i parków. 

16. Roboty budowlane, modernizacja i 
wyposażenie infrastruktury ułatwia-
jącej dostęp do miejsc i obszarów 
atrakcyjnych turystycznie, m.in. in-
frastruktura zlokalizowana wokół ist-
niejących zbiorników wodnych (ką-
pieliska, plaże, pomosty, mola, przy-
stanie wodne, bulwary, promenady), 
itp. 

17. Roboty budowlane i modernizacja 
infrastruktury technicznej i sanitarnej 
(w tym z zakresu przystosowania 
obiektów do potrzeb osób niepełno-
sprawnych) – wyłącznie jako jeden z 
elementów realizacji projektów wy-
mienionych w pkt. 8 i 9, 

18. Zagospodarowanie terenu wokół 
obiektów (m.in. budowa miejsc par-
kingowych) wyłącznie jako jeden z 
elementów realizacji projektów wy-
mienionych w pkt.8 i 9. 
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 Kościoły i związki wyznaniowe oraz 
osoby prawne kościołów i związ-
ków wyznaniowych 

 Jednostki sektora finansów pu-
blicznych posiadające osobowość 
prawną działające w sferze ochro-
ny środowiska, kultury, turystyki 

 W przypadku jednostek współpro-
wadzonych z ministrem właściwym 
ds. kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego dofinansowanie pro-
jektów będzie możliwe w ramach 
PO IŚ. 

12. Grupa docelo-
wa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia  

Mieszkańcy województwa lubelskiego, 
osoby, instytucje i przedsiębiorstwa 
korzystające z rezultatów projektu, 
turyści. 

13. Instytucja po-
średnicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Instytucja 
wdrażająca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

15. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisa-
niem  
kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty  
39 527 977 

16. Mechanizmy 
powiązania inter-
wencji z innymi 
działaniami/ pod-
działaniami w ra-

Mechanizmy zapewniające koordyna-
cję udzielanego wsparcia z innymi dzia-
łaniami i osiami priorytetowymi RPO 
WL 2014-2020: 

 KM RPO WL 2014-2020, 

W zakres projektów nie mogą wchodzić 
elementy infrastruktury sportowej. 

11. Typ benefi-
cjenta  

 Jednostki samorządu terytorialnego, 
ich związki i stowarzyszenia 

 Jednostki organizacyjne jednostek 
samorządu terytorialnego posiadają-
ce osobowość prawną 

 Parki narodowe i krajobrazowe 

 PGL Lasy Państwowe i jego jednostki 
organizacyjne 

 Organizacje pozarządowe 

 Spółki prawa handlowego, w których 
większość udziałów lub akcji posiada-
ją jednostki samorządu terytorialne-
go lub ich związki 

 Podmioty działające w oparciu o 
partnerstwo publiczno-prywatne 

 Kościoły i związki wyznaniowe oraz 
osoby prawne kościołów i związków 
wyznaniowych 

 Jednostki sektora finansów publicz-
nych posiadające osobowość prawną 
działające w sferze ochrony środowi-
ska, kultury, turystyki 

 W przypadku jednostek współpro-
wadzonych z ministrem właściwym 
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mach PO lub z in-
nymi PO 
(jeśli dotyczy) 

 Kryteria wyboru projektów, 

 Mapa projektów, 

 Instrumenty terytorialne uła-
twiające komplementarność w 
sensie geograficznym.  

 

Mechanizmy zapewniające koordyna-
cję udzielanego wsparcia z innymi Pro-
gramami Operacyjnymi:  

 Komitet ds. Umowy Partner-
stwa, 

 Kontrakt Terytorialny dla Wo-
jewództwa Lubelskiego, 

 Wytyczne horyzontalne mini-
stra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego,  

 Mapa projektów, 

 Wspólna Lista Wskaźników 
Kluczowych. 

17. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

W ramach Działania przewiduje się 
terytorializację poprzez dedykowane 
wsparcie dla powyższych inwestycji z 
podziałem środków finansowych na 
projekty o charakterze lokalnym i re-
gionalnym.  

Preferowane będą projekty realizowa-
ne na obszarach wiejskich, na które 
będzie przeznaczone 50% alokacji w 
ramach działania.  

Do ustalenia zakres wsparcia w ra-
mach przedsięwzięć z zakresu zrówno-
ważonego rozwoju obszarów miejskich 

ds. kultury i ochrony dziedzictwa na-
rodowego dofinansowanie projek-
tów będzie możliwe w ramach PO IŚ. 

12. Grupa docelo-
wa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia  

Mieszkańcy województwa lubelskiego, 
osoby, instytucje i przedsiębiorstwa ko-
rzystające z rezultatów projektu, turyści. 

13. Instytucja po-
średnicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Instytucja 
wdrażająca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

15. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisa-
niem  
kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty  
50 268 208 

16. Mechanizmy 
powiązania inter-
wencji z innymi 
działaniami/ pod-
działaniami w ra-
mach PO lub z in-
nymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Mechanizmy zapewniające koordynację 
udzielanego wsparcia z innymi działa-
niami i osiami priorytetowymi RPO WL 
2014-2020: 

 KM RPO WL 2014-2020, 

 Kryteria wyboru projektów, 

 Mapa projektów, 

 Instrumenty terytorialne ułatwia-
jące komplementarność w sensie 
geograficznym.  

 

Mechanizmy zapewniające koordynację 
udzielanego wsparcia z innymi Progra-
mami Operacyjnymi:  

 Komitet ds. Umowy Partnerstwa, 
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innych niż obszar funkcjonalny miasta 
wojewódzkiego poprzez realizację pro-
jektów zintegrowanych na obszarach 
strategicznej interwencji (miasta su-
bregionalne) wyznaczonych w Strategii 
Rozwoju Województwa Lubelskiego. 

18. Tryb(y) wyboru 
projektów 
oraz wskazanie 
podmiotu odpo-
wiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowani
e protestów  

Tryb konkursowy 
Tryb pozakonkursowy 
 
Departament Wdrażania Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 

19. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji pro-
jektów 
(jeśli dotyczy) 

1. Szczegółowe zasady kwalifikowal-
ności wydatków określone zostaną 
w Wytycznych programowych w 
ramach RPO WL na lata 2014 – 
2020. 

2. W ramach Działania wspierane 
będą wyłącznie projekty do 5 mln 
euro kosztów całkowitych projek-
tu.  

3. W ramach działania brak wsparcia 
dla budowy nowych obiektów. 

4. Finansowanie przewidziane w ra-
mach Działania nie będzie obej-
mować samodzielnych projektów, 
mających na celu organizowanie 
imprez kulturalnych, takich jak 

 Kontrakt Terytorialny dla Woje-
wództwa Lubelskiego, 

 Wytyczne horyzontalne ministra 
właściwego ds. rozwoju regio-
nalnego,  

 Mapa projektów, 

 Wspólna Lista Wskaźników Klu-
czowych. 

17. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

W ramach Działania przewiduje się tery-
torializację poprzez dedykowane wspar-
cie dla powyższych inwestycji z podzia-
łem środków finansowych na projekty o 
charakterze lokalnym i regionalnym.  

Preferowane będą projekty realizowane 
na obszarach wiejskich, na które będzie 
przeznaczone 50% alokacji w ramach 
działania.  

Do ustalenia zakres wsparcia w ramach 
przedsięwzięć z zakresu zrównoważone-
go rozwoju obszarów miejskich innych niż 
obszar funkcjonalny miasta wojewódz-
kiego poprzez realizację projektów zinte-
growanych na obszarach strategicznej 
interwencji (miasta subregionalne) wy-
znaczonych w Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Lubelskiego. 
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wystawy i festiwale oraz kampanii 
promocyjnych, które nie mają 
wpływu na realizację jego celów w 
dłuższej perspektywie.   

5. Promowane będą projekty, któ-
rych jednym z elementów są 
zmiany techniczne istniejącej in-
frastruktury, poprawiające do-
stępność dla osób niepełnospraw-
nych.  

6. Przedmiotem projektów realizo-
wanych w ramach wsparcia sekto-
ra kultury i turystyki będą obiekty 
związane wyłącznie z funkcją kul-
turalną lub turystyczną.  

7. Kompleksowe projekty związane z 
digitalizacją zasobów kultury będą 
realizowane w ramach Działania 
2.1. Natomiast w ramach projek-
tów finansowanych w ramach 
przedmiotowego Działania będą 
mogły być realizowane elementy 
związane z wykorzystaniem ICT 
np. multimedia, instalacje multi-
medialne, wystawy interaktywne 
itp. 

8. Koszty budowy, modernizacji, na-
bycia konserwacji lub poprawy in-
frastruktury kwalifikują się do 
wsparcia, jeżeli w skali roku przy-
najmniej 80% czasu lub po-
wierzchni tej infrastruktury jest 
wykorzystywane do celów związa-
nych z kulturą. 

18. Tryb(y) wyboru 
projektów 
oraz wskazanie 
podmiotu odpo-
wiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowani
e protestów  

Tryb konkursowy 
Tryb pozakonkursowy 
 
Departament Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 

19. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji pro-
jektów 
(jeśli dotyczy) 

12. Szczegółowe zasady kwalifikowalno-
ści wydatków określone zostaną w 
Wytycznych programowych w ra-
mach RPO WL na lata 2014 – 2020. 

13. W ramach Działania wspierane będą 
wyłącznie projekty do 5 mln euro 
kosztów całkowitych projektu.  

14. W ramach Działania brak wsparcia 
dla budowy nowych obiektów kuba-
turowych - budynków.  

15. Promowane będą projekty, których 
jednym z elementów są zmiany 
techniczne istniejącej infrastruktury, 
poprawiające dostępność dla osób 
niepełnosprawnych.  

16. Finansowanie przewidziane w ra-
mach Działania nie będzie obejmo-
wać samodzielnych projektów, ma-
jących na celu organizowanie imprez 
kulturalnych, takich jak wystawy i 
festiwale oraz kampanii promocyj-
nych, które nie mają wpływu na rea-
lizację jego celów w dłuższej per-
spektywie. 

17. Przedmiotem projektów realizowa-
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9. Przy wyborze projektów do dofi-
nansowania, obok elementów ta-
kich jak analiza ekonomiczna, ana-
liza finansowa czy analiza ryzyka, 
odzwierciedlenie w kryteriach wy-
boru projektów znajdą m.in. na-
stępujące aspekty: 

 analiza popytu - wykazanie zapo-
trzebowania na dany projekt, w 
tym szacowanej liczby odwiedza-
jących; 

 realizacja priorytetów rozwoju 
kultury: 

 poprawa dostępności do kultu-
ry - tj. w wymiarze fizycznym 
udostępnienie nowych po-
wierzchni do prowadzenia 
działalności kulturalnej, jak 
również budowanie świado-
mości i edukacja kulturalna; 

 zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego (materialnego i niema-
terialnego) dla przyszłych po-
koleń; 

 umożliwienie nowych form 
uczestnictwa w kulturze - two-
rzenie warunków do rozwoju 
oferty kulturalnej odpowiada-
jącej na nowe potrzeby w ob-
szarze działalności kulturalnej 
wynikające z rozwoju tech-
nicznego oraz przemian spo-
łecznych we współczesnej go-
spodarce; 

 podniesienie atrakcyjności tu-

nych w ramach wsparcia sektora kul-
tury i turystyki będą obiekty związa-
ne wyłącznie z funkcją kulturalną lub 
turystyczną.  

18. Kompleksowe projekty związane z 
digitalizacją zasobów kultury będą 
realizowane w ramach Działania 2.1. 
Natomiast w ramach projektów fi-
nansowanych w ramach przedmio-
towego Działania będą mogły być 
realizowane elementy związane z 
wykorzystaniem ICT np. multimedia, 
instalacje multimedialne, wystawy 
interaktywne itp. 

19. Koszty budowy, modernizacji, naby-
cia konserwacji lub poprawy infra-
struktury kultury i dziedzictwa kultu-
rowego kwalifikują się do wsparcia, 
jeżeli w skali roku przynajmniej 80% 
czasu lub powierzchni tej infrastruk-
tury jest wykorzystywane do celów 
związanych z kulturą. 

20. W przypadku typów projektów 1- 7: 

Przy wyborze projektów do dofinan-
sowania, obok elementów takich jak 
analiza ekonomiczna, analiza finan-
sowa czy analiza ryzyka, odzwiercie-
dlenie w kryteriach wyboru projek-
tów znajdą m.in. następujące aspek-
ty: 

 analiza popytu - wykazanie zapo-
trzebowania na dany projekt, w tym 
szacowanej liczby odwiedzających; 

 realizacja priorytetów rozwoju kul-
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rystycznej kraju lub regionu. 
 zapewnienie trwałości efektów, w 

tym generowane efekty mnożni-
kowe - promowane będą rozwią-
zania wpływające na poprawę 
efektywności funkcjonowania 
obiektów/instytucji w długim okre-
sie, w tym rozwiązania pozwalają-
ce na: 

 obniżenie kosztów utrzymania 
na rzecz wydatków inwesty-
cyjnych oraz na działalność 
kulturalną; 

 zastosowanie innowacyjnych 
rozwiązań energooszczędnych 
- zmniejszenie zapotrzebowa-
nia i zużycia energii, a przez to 
zmniejszenie ogólnych kosz-
tów eksploatacji budynków; 

 dywersyfikację źródeł finanso-
wania działalności - pozyski-
wanie zewnętrznych źródeł fi-
nansowania; 

 dodatnie efekty ekonomiczne - 
oddziaływanie na bezpośred-
nie otoczenie inwestycji; 

 tworzenie nowych miejsc 
pracy. 

10. Wyłączeniu ze wsparcia w ramach 
Działania podlegają projekty:  

 dotyczące obiektów wpisanych 
na Listę Światowego Dziedzic-
twa  
UNESCO lub uznanych przez 
Prezydenta RP za Pomnik Hi-

tury: 

 poprawa dostępności do kultury 
- tj. w wymiarze fizycznym udo-
stępnienie nowych powierzchni 
do prowadzenia działalności kul-
turalnej, jak również budowanie 
świadomości i edukacja kultural-
na; 

 zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego (materialnego i niemate-
rialnego) dla przyszłych pokoleń; 

 umożliwienie nowych form 
uczestnictwa w kulturze - two-
rzenie warunków do rozwoju 
oferty kulturalnej odpowiadają-
cej na nowe potrzeby w obszarze 
działalności kulturalnej wynikają-
ce z rozwoju technicznego oraz 
przemian społecznych we współ-
czesnej gospodarce; 

 podniesienie atrakcyjności tury-
stycznej kraju lub regionu. 

 zapewnienie trwałości efektów, w 
tym generowane efekty mnożnikowe 
- promowane będą rozwiązania 
wpływające na poprawę efektywno-
ści funkcjonowania obiek-
tów/instytucji w długim okresie, w 
tym rozwiązania pozwalające na: 

 obniżenie kosztów utrzymania na 
rzecz wydatków inwestycyjnych 
oraz na działalność kulturalną; 

 zastosowanie innowacyjnych 
rozwiązań energooszczędnych - 
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storii lub zlokalizowane na ob-
szarach objętych wpisem na 
Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO lub położone na ob-
szarach uznanych za Pomniki 
Prezydenta RP, 

 dotyczące konserwacji, restau-
racji, rewaloryzacji zabytków 
drewnianych (ruchomych i nie-
ruchomych), 

 dotyczące rozwoju czytelnic-
twa w miastach wojewódzkich, 

 dotyczące rozwoju sztuki 
współczesnej w miastach wo-
jewódzkich, 

 dotyczące konserwacji, restau-
racji, rewaloryzacji i adaptacji 
na cele kulturalne oraz zabez-
pieczenia zabytków techniki, 
wynikające z Kontraktów Tery-
torialnych. 

11. Wsparcie w ramach Działania nie 
może być udzielone w zakresie w 
jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 
2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 
NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającym niektóre rodza-
je pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu. 

20. Warunki i pla-
nowany zakres 
stosowania  
cross-financingu 
(%) 

Nie dotyczy 

zmniejszenie zapotrzebowania 
i zużycia energii, a przez to 
zmniejszenie ogólnych kosztów 
eksploatacji budynków; 

 dywersyfikację źródeł finanso-
wania działalności - pozyskiwanie 
zewnętrznych źródeł finansowa-
nia; 

 dodatnie efekty ekonomiczne - 
oddziaływanie na bezpośrednie 
otoczenie inwestycji; 

 tworzenie nowych miejsc pracy. 

21. Wyłączeniu ze wsparcia w ramach 
Działania podlegają projekty: 
1) dotyczące obiektów wpisanych na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO lub uznanych przez Prezydenta 
RP za Pomniki Historii lub zlokalizo-
wanych na obszarach objętych wpi-
sem na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO lub położonych na ob-
szarach uznanych za Pomniki Prezy-
denta RP, 

       2) mieszczące się w zakresie obsza-
rów tematycznych: 

 dotyczące konserwacji, restaura-
cji, rewaloryzacji zabytków 
drewnianych (zarówno nieru-
chomych, jak i ruchomych); 

 dotyczące rozwoju czytelnictwa 
w miastach wojewódzkich; 

 dotyczące rozwoju sztuki współ-
czesnej w miastach wojewódz-
kich; 

 dotyczące konserwacji, restaura-
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(jeśli dotyczy) 

21. Dopuszczalna 
maksymalna war-
tość zakupionych 
środków trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

22. Warunki 
uwzględniania do-
chodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

23. Warunki sto-
sowania uprosz-
czonych form roz-
liczania wydatków 
i planowany za-
kres systemu zali-
czek 

Dofinansowanie przekazywane jest 
jako refundacja poniesionych i udoku-
men-towanych wydatków kwalifiko-
walnych lub jako zaliczka na poczet 
przyszłych wydatków kwalifikowal-
nych. Możliwość udzielenia dofinan-
sowania w formie zaliczki oraz zasady 
w zakresie uproszczonych form rozli-
czania wydatków będą rozpatrywane 
przez IZ. Przy określaniu zasad udziela-
nia zaliczki oraz zasad w zakresie 
uproszczonych form rozliczania wydat-
ków IZ będzie kierowała się zapisami 
obowiązujących aktów prawnych i 
obowiązujących wytycznych. 

cji, rewaloryzacji, adaptacji na 
cele kulturalne oraz zabezpie-
czenia przed kradzieżą i zniszcze-
niem ruchomych i nieruchomych 
zabytków techniki; 

3)projekty wynikające z Kontraktów 
Terytorialnych, 

których wartość całkowita przekracza 2 
mln euro kosztów całkowitych. 

22. Wsparcie w ramach Działania nie 
może być udzielone w zakresie w ja-
kim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 
5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającym niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Trak-
tatu. 

20. Warunki i pla-
nowany zakres 
stosowania  
cross-financingu 
(%) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

21. Dopuszczalna 
maksymalna war-
tość zakupionych 
środków trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

22. Warunki 
uwzględniania do-
chodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
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24. Pomoc pu-
bliczna  
i pomoc de mini-
mis 
(rodzaj 
i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa pod-
stawa prawna)  

W przypadku wystąpienia pomocy 
publicznej zastosowanie ma program 
pomocowy przygotowany przez mini-
stra właściwego ds. rozwoju regional-
nego w zakresie udzielania pomocy na 
kulturę i zachowanie dziedzictwa kul-
turowego 
(na podstawie art. 53 Pomoc na kultu-
rę i zachowanie dziedzictwa kulturo-
wego 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) 

25. Maksymalny  
% poziom dofi-
nansowania UE 
wydatków kwalifi-
kowalnych  
na poziomie pro-
jektu  
(jeśli dotyczy)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 
85% 

Projekty objęte pomocą publiczną: 
zgodnie z programami pomocy pu-
blicznej 

 

26. Maksymalny  
% poziom dofi-
nansowania cał-
kowitego wydat-
ków kwalifikowal-
nych  
na poziomie pro-
jektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowa-
nie z budżetu 
państwa lub in-

 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 
95% 

Projekty objęte pomocą publiczną: 
zgodnie z programami pomocy pu-
blicznej 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 
Zarządu Województwa Lubelskiego z 
dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samo-
rządu Województwa Lubelskiego doty-
czącego zmian do Kontraktu Teryto-

23. Warunki sto-
sowania uprosz-
czonych form roz-
liczania wydatków 
i planowany za-
kres systemu zali-
czek 

Dofinansowanie przekazywane jest jako 
refundacja poniesionych i udokumento-
wanych wydatków kwalifikowalnych lub 
jako zaliczka na poczet przyszłych wydat-
ków kwalifikowalnych. Możliwość udzie-
lenia dofinansowania w formie zaliczki 
oraz zasady w zakresie uproszczonych 
form rozliczania wydatków będą rozpa-
trywane przez IZ. Przy określaniu zasad 
udzielania zaliczki oraz zasad w zakresie 
uproszczonych form rozliczania wydat-
ków IZ będzie kierowała się zapisami 
obowiązujących aktów prawnych i obo-
wiązujących wytycznych. 

24. Pomoc pu-
bliczna  
i pomoc de mini-
mis 
(rodzaj 
i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa pod-
stawa prawna)  

W przypadku wystąpienia pomocy pu-
blicznej zastosowanie ma program po-
mocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w 
zakresie udzielania pomocy na kulturę i 
zachowanie dziedzictwa kulturowego 
oraz program pomocowy przygotowany 
przez ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego w zakresie udzielania po-
mocy inwestycyjnej na infrastrukturę 
lokalną(na podstawie art. 53 Pomoc na 
kulturę i zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego i art. 56 Pomoc inwestycyjna na 
infrastrukturę lokalną 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) 
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nych źródeł przy-
znawane benefi-
cjentowi przez 
właściwą instytu-
cję) 
(jeśli dotyczy)  

rialnego” projekty z zakresu wsparcia 
dziedzictwa kulturowego na obszarach 
rewitalizowanych, nieobjęte pomocą 
publiczną i nie generujące dochodu: 
95% 

 

27. Minimalny 
wkład własny be-
neficjenta jako % 
wydatków kwalifi-
kowalnych  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 
5% 

Projekty objęte pomocą publiczną: 
zgodnie z programami pomocy pu-
blicznej  

 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 
Zarządu Województwa Lubelskiego z 
dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samo-
rządu Województwa Lubelskiego doty-
czącego zmian do Kontraktu Teryto-
rialnego” projekty z zakresu wsparcia 
dziedzictwa kulturowego na obszarach 
rewitalizowanych, nieobjęte pomocą 
publiczną i nie generujące dochodu: 
5% 

28. Minimalna 
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN) 

(jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu o zasięgu 
regionalnym: 4 mln PLN całkowitych 
kosztów projektu. 
 
Maksymalna wartość projektu o zasię-
gu lokalnym: poniżej 4 mln PLN całko-
witych kosztów projektu. 

25. Maksymalny  
% poziom dofi-
nansowania UE 
wydatków kwalifi-
kowalnych  
na poziomie pro-
jektu  
(jeśli dotyczy)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 
85% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgod-
nie z programami pomocy publicznej 

 

26. Maksymalny  
% poziom dofi-
nansowania cał-
kowitego wydat-
ków kwalifikowal-
nych  
na poziomie pro-
jektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowa-
nie z budżetu 
państwa lub in-
nych źródeł przy-
znawane benefi-
cjentowi przez 
właściwą instytu-
cję) 
(jeśli dotyczy)  

 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 
95% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgod-
nie z programami pomocy publicznej 

 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Za-
rządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 
lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Sta-
nowiska negocjacyjnego Samorządu Wo-
jewództwa Lubelskiego dotyczącego 
zmian do Kontraktu Terytorialnego” pro-
jekty z zakresu wsparcia dziedzictwa 
kulturowego na obszarach rewitalizowa-
nych, nieobjęte pomocą publiczną i nie 
generujące dochodu: 95% 
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Maksymalna wartość projektu w ra-
mach działania: 5 mln euro kosztów 
całkowitych1  

29. Minimalna 
i maksymalna 
wartość wydat-
ków kwalifikowal-
nych projektu 
(PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Brak ograniczeń kwotowych 

30. Kwota alokacji 
UE na instrumenty 
finansowe 
(EUR)  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

31. Mechanizm 
wdrażania instru-
mentów finanso-
wych 

Nie dotyczy 

32. Rodzaj wspar-
cia instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsz
e warunki przy-
znawania 

Nie dotyczy 

33. Katalog osta-
tecznych odbior-
ców instrumen-
tów finansowych 

Nie dotyczy 

 

27. Minimalny 
wkład własny be-
neficjenta jako % 
wydatków kwalifi-
kowalnych  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgod-
nie z programami pomocy publicznej  

 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Za-
rządu Województwa Lubelskiego z dnia 3 
lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Sta-
nowiska negocjacyjnego Samorządu Wo-
jewództwa Lubelskiego dotyczącego 
zmian do Kontraktu Terytorialnego” pro-
jekty z zakresu wsparcia dziedzictwa 
kulturowego na obszarach rewitalizowa-
nych, nieobjęte pomocą publiczną i nie 
generujące dochodu: 5% 

28. Minimalna 
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN) 

(jeśli dotyczy)  

Typy projektów nr 1 - 7: 

 Minimalna wartość projektu o za-
sięgu regionalnym: 4 mln PLN cał-
kowitych kosztów projektu. 
 

 Maksymalna wartość projektu o za-
sięgu lokalnym: poniżej 4 mln PLN 
całkowitych kosztów projektu. 

 
W przypadku projektów:  

1) dotyczących obiektów wpisanych 
na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO lub uznanych przez Prezy-
denta RP za Pomniki Historii lub zlo-
kalizowanych na obszarach objętych 
wpisem na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO lub położonych na 
obszarach uznanych za Pomniki Pre-

                                                           
1 Przeliczając kwoty PLN na EURO należy zastosować kurs EBC z przed ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został ogłoszony nabór projektów w trybie konkursowym lub w którym 
nastąpiło złożenie wniosku w trybie pozakonkursowym. 
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zydenta RP, 
         2) mieszczących się w zakresie 
obszarów tematycznych: 

 dotyczących konserwacji, restau-
racji, rewaloryzacji zabytków 
drewnianych (zarówno nieru-
chomych, jak i ruchomych); 

 dotyczących rozwoju czytelnic-
twa w miastach wojewódzkich; 

 dotyczących rozwoju sztuki 
współczesnej w miastach woje-
wódzkich; 

 dotyczących konserwacji, restau-
racji, rewaloryzacji, adaptacji na 
cele kulturalne oraz zabezpie-
czenia przed kradzieżą i zniszcze-
niem ruchomych i nieruchomych 
zabytków techniki; 

3)wynikających z Kontraktów 
Terytorialnych, 

w ramach RPO WL mogą być realizowane 
projekty, których wartość całkowita nie 
przekracza 2 mln euro kosztów całkowi-
tych. 
W ramach ww. typów projektów możliwy 
jest zakup wyposażenia a wartość takich 
wydatków nie może przekroczyć 0,5mln 
euro. 
 
Typ projektu nr 8 - 11: 

 Minimalna wartość projektu o 
zasięgu regionalnym: 2 mln PLN 
całkowitych kosztów projektu. 

 

 Maksymalna wartość projektu o 
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zasięgu lokalnym: poniżej 2 mln 
PLN całkowitych kosztów projek-
tu. 

 
Maksymalna wartość projektu w ramach 
Działania: 5 mln euro kosztów całkowi-
tych3  

29. Minimalna 
i maksymalna 
wartość wydat-
ków kwalifikowal-
nych projektu 
(PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Brak ograniczeń kwotowych 

30. Kwota alokacji 
UE na instrumenty 
finansowe 
(EUR)  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

31. Mechanizm 
wdrażania instru-
mentów finanso-
wych 

Nie dotyczy 

32. Rodzaj wspar-
cia instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsz
e warunki przy-
znawania 

Nie dotyczy 

                                                           
3 Przeliczając kwoty PLN na EURO należy zastosować kurs EBC z przed ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został ogłoszony nabór projektów w trybie konkursowym lub w którym 
nastąpiło złożenie wniosku w trybie pozakonkursowym. 
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33. Katalog osta-
tecznych odbior-
ców instrumen-
tów finansowych 

Nie dotyczy 

 

161 i nast. (cała 
karta Działania) 

OPIS DZIAŁANIA 7.2 Dziedzictwo naturalne   

6. Nazwa dzia-
łania/ poddziałania  

Dziedzictwo naturalne   

7. Cele szczegó-
łowe działa-
nia/poddziałania 

Celem działania jest zrównoważone 
wykorzystanie i zachowanie dziedzic-
twa naturalnego4. Zachowanie dzie-
dzictwa naturalnego i zrównoważone 
jego wykorzystanie wywiera istotny 
wpływ m.in. na zwiększenie atrakcyj-
ności inwestycyjnej regionu, determi-
nuje rozwój turystyki i tworzy rynek 
pracy. Realizowane inwestycje będą 
miały na celu efektywne wykorzysta-
nie potencjału dziedzictwa naturalne-
go w osiąganiu korzyści społecznych i 
gospodarczych, przy powstrzymaniu 
procesu degradacji. 

8. Lista wskaź-
ników rezultatu 
bezpośredniego  

1. Wzrost oczekiwanej liczby odwie-

dzin w objętych wsparciem miej-

scach należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje turystyczne 

(CI9). 

2. Liczba osób korzystających z 

obiektów zasobów kultury obję-

tych wsparciem. 

 

                                                           
4 Zgodnie z zapisami art. 2 Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z dnia 16 listopada 1972 r. 
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9. Lista wskaź-
ników produktu 

1. Liczba wspartych obiektów w 

miejscach dziedzictwa naturalne-

go. 

2. Liczba wspartych instytucji para-

muzealnych. 

3. Liczba obiektów dostosowanych 

do potrzeb osób z niepełno-

sprawnościami. 

4.  Łączna powierzchnia zrekulty-

wowanych gruntów (CI22). 

10. Typy projek-
tów  

1. Ochrona i zachowanie zabytko-
wych ogrodów i parków, 

2. Projekty dotyczące zwiększenia 
zieleni w miastach (w tym parków, 
zieleńców i terenów zieleni osie-
dlowej) w ramach rekultywacji te-
renów zdegradowanych działalno-
ścią człowieka,  

3. Roboty budowlane, modernizacja i 
wyposażenie infrastruktury uła-
twiającej dostęp do miejsc i obsza-
rów atrakcyjnych turystycznie, in-
frastruktura zlokalizowana wokół 
istniejących zbiorników wodnych 
(kąpieliska, plaże, pomosty, mola, 
przystanie wodne, bulwary, pro-
menady), itp. 

4. Tworzenie i poprawa funkcjono-
wania istniejących geoparków,  
parków krajobrazowych, centrów 
ochrony bioróżnorodności5 par-

                                                           
5 Centrum ochrony bioróżnorodności rozumiane jako urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem ochrony ex situ 
i/lub in situ.  
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ków botanicznych, arboretów, 
ostoi zwierząt, mini zoo, wolier i 
innych form prezentacji przyrody   
także na terenach miejskich i wiej-
skich, 

5. Roboty budowlane i modernizacja 
infrastruktury technicznej i sani-
tarnej (w tym z zakresu przystoso-
wania obiektów do potrzeb osób 
niepełnosprawnych) – jako ele-
ment realizacji powyższych typów 
projektów, 

6. Zagospodarowanie terenu wokół 
obiektów (m.in. budowa miejsc 
parkingowych) wyłącznie jako je-
den z elementów realizacji powyż-
szych typów projektów. 

11. Typ benefi-
cjenta 

 Jednostki samorządu terytorialne-
go, ich związki i stowarzyszenia, 

 Jednostki organizacyjne jednostek 
samorządu terytorialnego posia-
dające osobowość prawną, 

 Parki narodowe i krajobrazowe, 

 PGL Lasy Państwowe i jego jed-
nostki organizacyjne, 

 Organizacje pozarządowe, 

 Spółki prawa handlowego, w któ-
rych większość udziałów lub akcji 
posiadają jednostki samorządu te-
rytorialnego lub ich związki, 

 Podmioty działające w oparciu o 
partnerstwo publiczno-prywatne, 
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 Kościoły i związki wyznaniowe 
oraz osoby prawne kościołów i 
związków wyznaniowych, 

 Jednostki sektora finansów pu-
blicznych posiadające osobowość 
prawną działające w sferze ochro-
ny środowiska, kultury, turystyki. 

12. Grupa doce-
lowa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia  

Mieszkańcy województwa lubelskiego, 
osoby, instytucje i przedsiębiorstwa 
korzystające z rezultatów projektu, 
turyści 

13. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Instytucja 
wdrażająca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

15. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisa-
niem  
kwot UE (EUR)  

Region Słabiej Rozwinięty 

10 740 231 

16. Mechanizmy 
powiązania inter-
wencji z innymi 
działaniami/ pod-
działaniami w ra-
mach PO lub z in-
nymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Mechanizmy zapewniające koordyna-
cję udzielanego wsparcia z innymi 
działaniami i osiami priorytetowymi 
RPO WL 2014-2020: 

 KM RPO WL 2014-2020, 

 Kryteria wyboru projektów, 

 Mapa projektów, 

 Instrumenty terytorialne uła-
twiające komplementarność w 
sensie geograficznym.  
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Mechanizmy zapewniające koordyna-
cję udzielanego wsparcia z innymi 
Programami Operacyjnymi:  

 Komitet ds. Umowy Part-
nerstwa,  

 Wytyczne horyzontalne mini-
stra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego,  

 Wspólna Lista Wskaźników 
Kluczowych, 

 Mapa projektów.  

17. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

W ramach Działania przewiduje się 
terytorializację poprzez dedykowane 
wsparcie dla powyższych inwestycji z 
podziałem środków finansowych na 
projekty o charakterze lokalnym i 
regionalnym.  

Preferowane będą projekty realizo-
wane na obszarach wiejskich, na które 
będzie przeznaczone 50% alokacji w 
ramach działania.  

Do ustalenia zakres wsparcia w ra-
mach przedsięwzięć z zakresu zrów-
noważonego rozwoju obszarów miej-
skich innych niż obszar funkcjonalny 
miasta wojewódzkiego poprzez reali-
zację projektów zintegrowanych na 
obszarach strategicznej interwencji 
(miasta subregionalne) wyznaczonych 
w Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego. 
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18. Tryb(y) wy-
boru projektów  
oraz wskazanie 
podmiotu odpo-
wiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowani
e protestów  

Tryb konkursowy 
Tryb pozakonkursowy 
 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego w Lublinie, Departament 
Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

19. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji pro-
jektów 
(jeśli dotyczy) 

1. Szczegółowe zasady kwalifiko-
walności wydatków określone zo-
staną w Wytycznych programo-
wych w ramach RPO WL na lata 
2014 – 2020.  

2. W ramach Działania wspierane 
będą wyłącznie projekty do 5 mln 
euro kosztów całkowitych projek-
tu.  

3. W ramach działania brak wspar-
cia dla budowy nowych obiektów 
kubaturowych - budynków. Pro-
mowane będą projekty, których 
jednym z elementów są zmiany 
techniczne istniejącej infrastruk-
tury, poprawiające dostępność 
dla osób niepełnosprawnych.  

4. Przedmiotem projektów realizo-
wanych w ramach wsparcia sek-
tora kultury i turystyki będą 
obiekty związane wyłącznie 
z funkcją kulturalną lub tury-
styczną.  

5. Przy wyborze projektów do dofi-
nansowania, obok elementów ta-
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kich jak analiza ekonomiczna, 
analiza finansowa czy analiza ry-
zyka, odzwierciedlenie w kryte-
riach wyboru projektów znajdą 
m.in. następujące aspekty: 

 analiza popytu - wykazanie zapo-
trzebowania na dany projekt, w 
tym szacowanej liczby odwiedza-
jących; 

 zapewnienie trwałości efektów, w 
tym generowane efekty mnożni-
kowe - promowane będą rozwią-
zania wpływające na poprawę 
efektywności funkcjonowania 
obiektów/instytucji w długim 
okresie, w tym rozwiązania po-
zwalające na: 

 obniżenie kosztów utrzymania 
na rzecz wydatków inwesty-
cyjnych  

 zastosowanie innowacyjnych 
rozwiązań energooszczędnych 
- zmniejszenie zapotrzebowa-
nia i zużycia energii, a przez to 
zmniejszenie ogólnych kosz-
tów eksploatacji budynków; 

 dywersyfikację źródeł finan-
sowania działalności - pozy-
skiwanie zewnętrznych źródeł 
finansowania; 

 dodatnie efekty ekonomiczne 
- oddziaływanie na bezpo-
średnie otoczenie inwestycji; 

 tworzenie nowych miejsc 
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pracy. 

6. Wsparcie w ramach Działania nie 
może być udzielone w zakresie w 
jakim jest wykluczone w art. 1 
ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającym nie-
które rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zasto-
sowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  

20. Warunki i 
planowany zakres 
stosowania  
cross-financingu 
(%) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

21. Dopuszczal-
na maksymalna 
wartość zakupio-
nych środków 
trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

22. Warunki 
uwzględniania do-
chodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

23. Warunki sto-
sowania uprosz-
czonych form roz-
liczania wydatków 
i planowany za-
kres systemu zali-
czek 

Dofinansowanie przekazywane jest 
jako refundacja poniesionych i udo-
kumen-towanych wydatków kwalifi-
kowalnych lub jako zaliczka na poczet 
przyszłych wydatków kwalifikowal-
nych. Możliwość udzielenia dofinan-
sowania w formie zaliczki oraz zasady 
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w zakresie uproszczonych form rozli-
czania wydatków będą rozpatrywane 
przez IZ. Przy określaniu zasad udzie-
lania zaliczki oraz zasad w zakresie 
uproszczonych form rozliczania wy-
datków IZ będzie kierowała się zapi-
sami obowiązujących aktów prawnych 
i obowiązujących wytycznych. 

24. Pomoc pu-
bliczna  
i pomoc de mini-
mis 
(rodzaj 
i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa pod-
stawa prawna)  

W przypadku wystąpienia pomocy 
publicznej zastosowanie ma program 
pomocowy przygotowany przez mini-
stra właściwego ds. rozwoju regional-
nego w zakresie udzielania pomocy na 
kulturę i zachowanie dziedzictwa kul-
turowego oraz program pomocowy 
przygotowany przez ministra właści-
wego ds. rozwoju regionalnego w 
zakresie udzielania pomocy inwesty-
cyjnej na infrastrukturę lokalną(na 
podstawie art. 53 Pomoc na kulturę i 
zachowanie dziedzictwa kulturowego i 
art. 56 Pomoc inwestycyjna na infra-
strukturę lokalną 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) 

25. Maksymalny  
% poziom dofi-
nansowania UE 
wydatków kwalifi-
kowalnych  
na poziomie pro-
jektu  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 
85% 

Projekty objęte pomocą publiczną: 
zgodnie z programami pomocy pu-
blicznej 
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(jeśli dotyczy)  

26. Maksymalny  
% poziom dofi-
nansowania cał-
kowitego wydat-
ków kwalifikowal-
nych  
na poziomie pro-
jektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowa-
nie z budżetu 
państwa lub in-
nych źródeł przy-
znawane benefi-
cjentowi przez 
właściwą instytu-
cję) 
(jeśli dotyczy)  

 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 
95% 

Projekty objęte pomocą publiczną: 
zgodnie z programami pomocy pu-
blicznej 

27. Minimalny 
wkład własny be-
neficjenta jako % 
wydatków kwalifi-
kowalnych  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 
5% 

Projekty objęte pomocą publiczną: 
zgodnie z programami pomocy pu-
blicznej 

28. Minimalna 
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN) 

(jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu o zasięgu 
regionalnym  2 mln PLN całkowitych 
kosztów projektu. 
 
Maksymalna wartość projektu o za-
sięgu lokalnym: 2 mln PLN całkowi-
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tych kosztów projektu. 
Maksymalna wartość projektu: 5 mln 
euro kosztów całkowitych6  

29. Minimalna 
i maksymalna 
wartość wydat-
ków kwalifikowal-
nych projektu 
(PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Brak ograniczeń kwotowych 

30. Kwota alo-
kacji UE 
na instrumenty fi-
nansowe 
(EUR)  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

31. Mechanizm 
wdrażania in-
strumentów fi-
nansowych 

Nie dotyczy 

32. Rodzaj 
wsparcia instru-
mentów finanso-
wych 
oraz najważniejsz
e warunki przy-
znawania 

Nie dotyczy 

33. Katalog osta-
tecznych odbior-
ców instrumen-
tów finansowych 

Nie dotyczy 

 

                                                           
6 Przeliczając kwoty PLN na EURO należy zastosować kurs EBC z przed ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został ogłoszony nabór projektów w trybie konkursowym lub w którym 
nastąpiło złożenie wniosku w trybie pozakonkursowym. 
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166 OPIS DZIAŁANIA 7.3 Ochrona różnorodności przyrodniczej OPIS DZIAŁANIA 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej 

166/8 

 

2.Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miej-
scach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne (CI9). 
3.Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów (CI22). 

166/9 1. Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody. 
2. Liczba wspartych form ochrony przyrody. 
3. Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów (CI22). 
4. Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu 

ochrony przyrody. 
5. Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 

ekologicznej objętych wsparciem. 
6. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno - edukacyj-

nych związanych z edukacją ekologiczną. 
7. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno-

sprawnościami. 
8. Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem. 

1. Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody. 
2. Liczba wspartych form ochrony przyrody. 
3. Liczba terenów zdegradowanych działalnością człowieka podda-

nych rekultywacji w ramach projektu. 
4. Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu 

ochrony przyrody. 
5. Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 

ekologicznej objętych wsparciem. 
6. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno - edukacyjnych 

związanych z edukacją ekologiczną. 
7. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno-

sprawnościami. 
8. Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem. 
9. Liczba wspartych instytucji paramuzealnych. 

167/10 5.Projekty związane z ochrona bioróżnorodności w miastach i na 
obszarach wiejskich (parki, ogrody niebędące zabytkami). 

 

167/10  8.Projekty dotyczące zwiększenia zieleni w miastach (m.in. zieleń-
ców i terenów zieleni osiedlowej) w ramach rekultywacji terenów 
zdegradowanych działalnością człowieka. 

171 OPIS DZIAŁANIA 7.4 Turystyka przyrodnicza OPIS DZIAŁANIA 7.3 Turystyka przyrodnicza 

171/9  7.Długość wybudowanych dróg dla rowerów. 
8.Długość przebudowanych dróg dla rowerów. 
9.Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych. 

171/10  8.Tworzenie i poprawa funkcjonowania istniejących geoparków, 
parków krajobrazowych, centrów ochrony bioróżnorodności65 par-
ków botanicznych, arboretów, ostoi zwierząt, mini zoo, wolier i in-
nych form prezentacji przyrody   także na terenach miejskich i wiej-
skich. 
 
65

Centrum ochrony bioróżnorodności rozumiane jako urządzony i zagospodarowany 
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teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, 
będący miejscem ochrony ex situ i/lub in situ. 

174/24 Nie dotyczy W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma pro-
gram pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. roz-
woju regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę lokalną (na podstawie  art. 56 Pomoc inwestycyjna na 
infrastrukturę lokalną 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 Trak-
tatu) 

175 OPIS DZIAŁANIA 7.5 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

OPIS DZIAŁANIA 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
 

175/8  3.Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów (CI22). 

176/9 1. Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody. 
2. Liczba wspartych form ochrony przyrody. 
3. Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów (CI22). 
4. Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu 
ochrony przyrody. 
5. Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 
ekologicznej objętych wsparciem. 
6. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno - 
edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną. 
7. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. 
8. Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem. 
9. Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych. 
10. Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i 
rekreacyjnych. 
11. Liczba utworzonych punktów informacji turystycznej i 
infokiosków zapewniających obsługę min. w 2 językach. 
12. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami.  
13. Długość utworzonych szlaków turystycznych. 
14. Długość odnowionych szlaków turystycznych. 

1. Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody. 

2. Liczba wspartych form ochrony przyrody. 

3. Liczba terenów zdegradowanych działalnością człowieka podda-
nych rekultywacji w ramach projektu.  

4. Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu 
ochrony przyrody. 

5. Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 
ekologicznej objętych wsparciem. 

6. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno - edukacyjnych 
związanych z edukacją ekologiczną. 

7. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. 

8. Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem. 

9. Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych. 

10. Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyj-
nych. 

11. Liczba utworzonych punktów informacji turystycznej i info-
kiosków zapewniających obsługę min. w 2 językach. 

12. Długość utworzonych szlaków turystycznych. 

13. Długość odnowionych szlaków turystycznych. 
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14. Długość wybudowanych dróg dla rowerów. 

15. Długość przebudowanych dróg dla rowerów. 

16. Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych. 

176/10 3. Projekty związane z ochroną bioróżnorodności w miastach i na 
obszarach wiejskich (parki, ogrody niebędące zabytkami). 

3.Projekty dotyczące zwiększenia zieleni w miastach (w tym parków, 
zieleńców i terenów zieleni osiedlowej) m.in. w ramach rekultywacji 
terenów zdegradowanych działalnością człowieka. 

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

184/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

188/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

193/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

197/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

185/26 Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubel-
skiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska 
negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczące-
go zmian do Kontraktu Terytorialnego” projekty „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Prze-
worsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od 
km 26+000 do km 43+162  (Piotrków - Wysokie) o dł.17,162 km” 
oraz „Rozbudowa Nadwiślańskiego układu drogowego – rozbudo-
wa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Ma-
ciejowice – Dęblin – Puławy”: 95% 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubel-
skiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska nego-
cjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczącego zmian 
do Kontraktu Terytorialnego” oraz na podstawie Aneksu nr 1 do 
Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego z dnia 
4.08.2015 roku, projekty „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 
Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów 
- Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162  
(Piotrków - Wysokie) o dł.17,162 km” oraz „Rozbudowa Nadwiślań-
skiego układu drogowego – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 
Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy”: 95% 

185/27 (Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lu-
belskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska 
negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczące-
go zmian do Kontraktu Terytorialnego” projekty „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Prze-
worsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od 
km 26+000 do km 43+162  (Piotrków - Wysokie) o dł.17,162 km” 
oraz „Rozbudowa Nadwiślańskiego układu drogowego – rozbudo-

(Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubel-
skiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska nego-
cjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczącego zmian 
do Kontraktu Terytorialnego” oraz na podstawie Aneksu nr 1 do Kon-
traktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego z dnia 
4.08.2015 roku, projekty „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 
Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów 
- Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162  
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wa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Ma-
ciejowice – Dęblin – Puławy”: 5%) 

(Piotrków - Wysokie) o dł.17,162 km” oraz „Rozbudowa Nadwiślań-
skiego układu drogowego – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 
Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy”: 5%) 

II.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy  

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

203/12 1.Osoby w wieku 30 lat i więcej bezrobotne oraz bierne zawodo-
wo74 z terenu woj. lubelskiego75, należące co najmniej do jednej z 
następujących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b) kobiety, 
c) osoby z niepełnosprawnościami, 
d) osoby długotrwale bezrobotne, 
e) osoby o  niskich kwalifikacjach76; 

 
 

1.Osoby w wieku 30 lat i więcej bezrobotne73 oraz bierne zawodo-
wo74 z terenu woj. lubelskiego75, należące co najmniej do jednej z 
następujących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b) kobiety, 
c) osoby z niepełnosprawnościami 76, 
d) osoby długotrwale bezrobotne 77, 
e) osoby o  niskich kwalifikacjach 78; 

 
Dodano przypisy: 
73 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 osoby bezrobotne to osoby pozostające 
bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrud-
nienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne 
zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one 
wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno 
osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej 
ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie 
uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają 
powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskie-
go lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej 
definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również oso-
bami bezrobotnymi  w rozumieniu Wytycznych, o których mowa 
powyżej. 
 
76 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 osoby z niepełnosprawnościami to osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
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rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 
osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 
231, poz. 1375 z późn. zm.). 
 
77 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 osoby długotrwale bezrobotne to - w przy-
padku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne 
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek 
uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i 
ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

204/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

205/19 2.Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia będą 
zgodne z zasadą efektywności zatrudnieniowej, tj. rezultat inter-
wencji zostanie uzyskany w sytuacji, gdy odpowiedni odsetek 
uczestników projektów podejmie zatrudnienie po opuszczeniu 
programu. 

2. Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia będą 
zgodne z zasadą efektywności zatrudnieniowej, tj. rezultat interwen-
cji zostanie uzyskany w sytuacji, gdy odpowiedni odsetek uczestni-
ków projektów podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu. 
Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej81 jest 
ustalany przez MIR i podawany do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i 
Rozwoju: http://www.mir.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z pra-
wem i dokumentami, nie później niż do końca października roku 
poprzedzającego rok jego obowiązywania. 
 
81

 Kryterium efektywności zatrudnieniowej będzie mierzone zgodnie z jednolitą 

metodologią zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020.  

206/19 7.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 
w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowa-
niu art. 107 i 108 Traktatu. 

7. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w za-
kresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w 



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego nr LVIII/1215/2015 z dnia 6 października 2015 r. 
Strona 43 z 157 

 art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini-
mis. 

8. Wsparcie w przypadku osób będących właścicielami lub po-
siadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej 
o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha prze-
liczeniowe lub osób będących współmałżonkami tych osób, a 
także osób będących domownikami, podlegających ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy w 
gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nie-
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które posiadają status 
osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest ukie-
runkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i ma 
na celu przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolni-
ków do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych. 

9. Warunki dotyczące identyfikacji potrzeb uczestników projek-
tu: 

a) Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawo-
dowej każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb 
uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie po-
trzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) 
oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika 
projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w  
art. 2 ust. 1 pkt 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy  lub innego dokumentu pełniącego 
analogiczną funkcję. 

b) Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane 
do indywidualnych potrzeb uczestników projektów, wynika-
jących z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdol-
ności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. 

c) PUP-y realizują projekty w zakresie aktywizacji zawodowej 
przewidujące działania skierowane wyłącznie dla bezrobot-
nych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
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cjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach określonych 
w tej ustawie. 

d) W przypadku projektów realizowanych przez PUP narzę-
dziem identyfikacji potrzeb uczestników projektów oprócz 
opracowania Indywidualnego Planu Działania jest również 
profilowanie wsparcia dla uczestników projektów zgodnie z 
art. 33 i 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy.  

e) Uczestnikami projektów PUP w zakresie aktywizacji zawo-
dowej mogą być wyłącznie osoby, którym w wyniku profilo-
wania wsparcia został ustalony profil pomocy I lub II.  Osoby, 
którym został ustalony profil pomocy III, zostają skierowane 
do odpowiedniej instytucji w celu udzielenia im pomocy w 
zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej zgod-
nie z procedurami określonymi w ustawie o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy. 

10. Warunki i procedury udzielania poszczególnych form wspar-
cia przez podmioty inne niż PUP-y: 

a) Wsparcie oferowane uczestnikom w ramach projektu obejmuje 
instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub inne działania za-
trudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej. 

b) Każdy z uczestników projektu w zakresie aktywizacji zawodowej 
otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, 
które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu 
poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 

c) Szkolenia realizowane w projekcie: 

 są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem 
uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku 
pracy,  

 usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje posiadające 
wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez 
Wojewódzki Urząd Pracy  właściwy ze względu na siedzibę insty-
tucji szkoleniowej,  

 szkolenia otwarte mogą być realizowane jedynie w uzasadnio-
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nych przypadkach, w odniesieniu do osób, u których zidentyfi-
kowano konieczność nabycia w taki sposób niezbędnych umie-
jętności czy kwalifikacji zawodowych, 

 efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub 
nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumen-
tem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infra-
struktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczo-
wego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,  

 nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji jest weryfiko-
wane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia 
(np. w formie egzaminu), 

 osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium 
w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w 
art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi 
nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego 
miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się 
proporcjonalnie.  

d) Staże w projekcie są realizowane zgodnie z zaleceniem Rady z 
dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz. Urz. UE C 
88 z 27.03.2014, str. 1) oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i 
Staży  oraz spełniają następujące warunki: 

 staż odbywa się na podstawie umowy, której stroną jest co 
najmniej stażysta oraz podmiot przyjmujący na staż, która 
zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym okres 
trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miej-
sce wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane opie-
kuna stażu; 

 zadania wykonywane w ramach stażu są wykonywane w 
ramach programu stażu, który jest przygotowany przez 
podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organiza-
torem stażu i przedkładany do podpisu stażysty. Program 
stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnie-
niem potrzeb i potencjału stażysty; 

 stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opie-
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kuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowań do 
realizacji programu stażu, który wprowadza stażystę w 
zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedu-
rami obowiązującymi w organizacji, w której odbywa 
staż, a także monitoruje realizację przydzielonego w pro-
gramie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-
zawodowych oraz  udziela informacji zwrotnej stażyście 
na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. 
Na jednego opiekuna stażu nie może przypadać więcej 
niż 3 stażystów. Opiekun stażysty jest wyznaczany po 
stronie podmiotu przyjmującego na staż; 

 po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, 
uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu. 
Ocena jest opracowywana przez podmiot przyjmujący na 
staż w formie pisemnej; 

 staż trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 mie-
sięcy kalendarzowych. W okresie odbywania stażu staży-
ście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie 
większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wy-
nagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby 
godzin stażu zrealizowanych przez stażystę;  

 koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty powinny 
uwzględniać jedną z opcji: 

o refundację podmiotowi przyjmującemu na staż 
wynagrodzenia opiekuna stażysty w zakresie od-
powiadającym częściowemu lub całkowitemu 
zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz rea-
lizacji zadań związanych z opieką nad grupą sta-
żystów, o której mowa w pkt 1 lit. c, w wysokości 
obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie 
więcej niż 5000 zł brutto. Wysokość wynagro-
dzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby go-
dzin stażu zrealizowanych przez stażystów; 

o refundację podmiotowi przyjmującemu na staż 
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dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty, w 
sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia 
pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego 
zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi 
składnikami wynagrodzenia wynikającego ze 
zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą 
stażystów, o której mowa w pkt 1 lit. c, ale nie 
więcej niż 500 zł brutto. Wysokość wynagrodze-
nia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin 
stażu zrealizowanych przez stażystów); 

 katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może 
uwzględniać koszty inne niż wskazane w pkt 3 i 5 związane z 
odbywaniem stażu (np. koszty dojazdu, koszty wyposażenia 
stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, 
szkolenia BHP stażysty itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 
000 zł brutto na 1 stażystę; 

 wynagrodzenie przysługujące opiekunowi stażysty jest wy-
płacane z tytułu wypełnienia obowiązków, o których mowa 
w pkt 1 lit. c, nie zależy natomiast od liczby stażystów, wo-
bec których te obowiązki świadczy. 

11. Warunki wspierania mobilności geograficznej: 
a) dodatek relokacyjny przeznacza się na pokrycie kosz-

tów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia 
w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, innej pra-
cy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miej-
scem stałego zamieszkania; 

b) maksymalna wysokość dodatku relokacyjnego jest nie 
wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę 
w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przy-
znania dodatku, przy czym możliwa jest wypłata dodat-
ku relokacyjnego w transzach, w zależności od okresu 
trwania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego 
uczestnika projektu, bądź też od okresu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez uczestnika projektu; 

c) dodatek relokacyjny jest przyznawany w przypadku gdy 
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łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 

 odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca 
podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co naj-
mniej 50 km lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu 
do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu 
zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny 
dziennie; 

 osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywa-
ła inną pracę zarobkową przez okres co najmniej 6 miesię-
cy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku cywil-
noprawnego lub będzie prowadziła działalność gospodar-
czą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania 
wpisu do CEIDG; 

d) weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa w 
lit. c, jest dokonywana na podstawie oświadczeń i do-
kumentów przedkładanych przez uczestnika projektu. 

206/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma 
program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020  (na podstawie 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane 
będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra infrastruktury i Roz-
woju  z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, 
do którego zastosowanie mają odpowiednio przepi-
sy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 
r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we-
wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w spra-
wie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej do pomocy de minimis. 

209/12 1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP/MUP 
jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I (tzw. 
bezrobotni aktywni) lub  II (tzw. wymagający wsparcia) 
profil pomocy79, należące co najmniej do jednej z następu-
jących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP/MUP 
jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I (tzw. 
bezrobotni aktywni) lub  II (tzw. wymagający wsparcia) profil 
pomocy82, należące co najmniej do jednej z następujących 
grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
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b) osoby długotrwale bezrobotne, 
c) kobiety, 
d) osoby z niepełnosprawnościami, 
e) osoby o niskich kwalifikacjach80. 

b) osoby długotrwale bezrobotne, 
c) kobiety, 
d) osoby z niepełnosprawnościami83, 
e) osoby o niskich kwalifikacjach84. 

 
83

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 
osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 
osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.). 

210/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

211/19 5. Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia 
będą zgodne z zasadą efektywności zatrudnieniowej, tj. 
rezultat interwencji zostanie uzyskany w sytuacji, gdy od-
powiedni odsetek uczestników projektów podejmie za-
trudnienie po opuszczeniu programu. 

6. Udzielenie wsparcia musi zostać poprzedzone pogłębioną 
analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodo-
wych danego uczestnika projektu, m. in. poprzez opraco-
wanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania, o któ-
rym mowa w art. 34a ww. ustawy. 

7. Nie będą realizowane działania służące rozwojowi przed-
siębiorczości i samozatrudnienia. 

 

5. Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia 
będą zgodne z zasadą efektywności zatrudnieniowej, tj. re-
zultat interwencji zostanie uzyskany w sytuacji, gdy odpo-
wiedni odsetek uczestników projektów podejmie zatrudnie-
nie po opuszczeniu programu. Minimalny poziom kryterium 
efektywności zatrudnieniowej87 jest ustalany przez MIR  
i podawany do publicznej wiadomości na stronie interneto-
wej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i 
Rozwoju: http://www.mir.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj 
się z prawem i dokumentami, nie później niż do końca paź-
dziernika roku poprzedzającego rok jego obowiązywania. 

6. Udzielenie wsparcia musi zostać poprzedzone pogłębioną 
analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodo-
wych danego uczestnika projektu, m. in. poprzez opracowa-
nie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania, o którym 
mowa w art. 34a ww. ustawy. 

7. Nie będą realizowane działania służące rozwojowi przedsię-
biorczości i samozatrudnienia. 

8. Wsparcie w przypadku osób będących właścicielami lub po-
siadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej 
o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha prze-
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liczeniowe lub osób będących współmałżonkami tych osób, a 
także osób będących domownikami, podlegających ubezpie-
czeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy w 
gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nie-
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które posiadają status 
osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest ukie-
runkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i ma 
na celu przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolni-
ków do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych. 

9. Warunki dotyczące identyfikacji potrzeb uczestników projek-
tu: 

a) Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane 
do indywidualnych potrzeb uczestników projektów, wynika-
jących z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdol-
ności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. 

b) PUP-y realizują projekty w zakresie aktywizacji zawodowej 
przewidujące działania skierowane wyłącznie dla bezrobot-
nych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy oraz w sposób i na zasadach określonych 
w tej ustawie. 

c) W przypadku projektów realizowanych przez PUP narzę-
dziem identyfikacji potrzeb uczestników projektów oprócz 
opracowania Indywidualnego Planu Działania jest również 
profilowanie wsparcia dla uczestników projektów zgodnie z 
art. 33 i 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy.  

 
87

 Kryterium efektywności zatrudnieniowej będzie mierzone zgodnie z jednolitą 
metodologią zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020.  

214/12 c)osoby z niepełnosprawnościami, 
d)osoby długotrwale bezrobotne, 

c)osoby z niepełnosprawnościami90, 
d)osoby długotrwale bezrobotne91, 
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90
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 
osoby z niepełnosprawnościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 
osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.). 
91

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 
osoby długotrwale bezrobotne to - w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – 
osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 
Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w 
dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

216/19 4. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w 
zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozpo-
rządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu. 

4. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w za-
kresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w 
art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini-
mis. 

5. Maksymalna kwota wsparcia bezzwrotnego nie przekracza 6-
krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodar-
ce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia.  

6. Warunki udzielania wsparcia w zakresie przedsiębiorczości: 
a) obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest roz-

mowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja 
predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, po-
ziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej;  

b) wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny 
wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w 
KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzają-
cych dzień przystąpienia do projektu; 

c) uczestnik projektu może otrzymać wsparcie bezzwrotne oraz 
wsparcie zwrotne, o ile realizacja przygotowanego przez nie-
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go biznesplanu tego wymaga i nie oznacza to podwójnego 
finansowania; 

d) w celu zapewnienia większej trwałości udzielanego wsparcia 
IZ RPO może zobowiązać uczestnika projektu do zapewnie-
nia części środków własnych na założenie przedsiębiorstwa 
przy wykorzystaniu wsparcia z EFS; 

e) wsparcie bezzwrotne lub zwrotne na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej może być uzupełnione o wsparcie pomostowe 
w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze spe-
cjalistycznym (indywidualnych i grupowych) udzielanych na 
etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodar-
czej lub w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej lub pomocy finansowej wypłacanej 
miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość mini-
malnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepi-
sach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujące-
go na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego lub zwrot-
nego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
prowadzenia działalności gospodarczej; 

f) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest 
prowadzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia 
faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z 
aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), lub począwszy od in-
nego terminu wskazanego przez IZ w wytycznych progra-
mowych. 

215/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

217/24 Zastosowanie ma program pomocowy przygotowany przez mini-
stra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania 
pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów 
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego na lata 2014-2020  (na podstawie Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowa-
niu art. 107 i 108 Traktatu oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane 
będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra infrastruktury i Roz-
woju  z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, 
do którego zastosowanie mają odpowiednio przepisy  Rozporządze-
nia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w za-
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1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis). 

stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis. 

219-220/10 1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 w formie: 
a) żłobków, 
b) klubów dziecięcych, 
c) usług dziennych opiekunów, 
d) usług niani. 

1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 398 w formie: 
a) żłobków, 
b) klubów dziecięcych, 
c) usług dziennych opiekunów99, 
d) usług niani. 
 
98

W tym: 
a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych 
formach opieki przewidzianych ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi do lat 3; 

b) dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami. 

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategorie działań: 
a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów 

budowalnych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego 
projektowania itp.;  

b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, 
wyposażenie sanitarne, zabawki); 

c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i 
edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, 
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, 
które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania; 

d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i 
ogrodzeniem; 

e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci; 
f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad 

dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w 
miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci; 

g) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca 
opieki nad dziećmi do lat 3. 

Wydatki powyższe mogą być ponoszone również na dostosowanie istniejących 
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miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z 
diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania placówki. 
 
99

 W tym sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna. 

 

220/12 

Rodzice i pełnoprawni opiekunowie dzieci do lat 3 z terenu woj. 
lubelskiego92. 

Rodzice i pełnoprawni opiekunowie dzieci do lat 3 z terenu woj. lu-
belskiego101, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wy-
tycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020102. 
 
102

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 
wsparcie udzielone w ramach projektów w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest 
skierowane do: 
a) osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza 
rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, 
które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 
przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych w 
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy; 
b) osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad 
dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, 
pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, 
rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy. 

220/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

221/19 2. Przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej będą 
uwzględniały efektywność zatrudnieniową. 

3. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej będą realizowane 
w odniesieniu do osób bezrobotnych i biernych zawodowo93. 

4. Wymagane jest zapewnienie trwałości funkcjonowania no-
wych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie 2 
lat po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS. 

5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro pro-
jektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną 
prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności pod-
miotu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością 

2. Przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej będą 
uwzględniały efektywność zatrudnieniową. Minimalny po-
ziom kryterium efektywności zatrudnieniowej103 jest ustalany 
przez MIR i podawany do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruk-
tury i Rozwoju: http://www.mir.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się 
z prawem i dokumentami, nie później niż do końca paździer-
nika roku poprzedzającego rok jego obowiązywania. 

3. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej będą realizowane 
w odniesieniu do osób bezrobotnych i biernych zawodowo104. 
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udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu 
oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobiste-
go kontaktu z kadrą projektu.  

6. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w za-
kresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

  

Typ projektu nr 2 jest skierowany do osób bezrobotnych lub 
osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy 
ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym 
do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na 
urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach macie-
rzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych w rozumieniu 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy.  

4. Aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3 (typ projek-
tu nr 2) jest realizowana wyłącznie jako element projektu 
wskazanego w typie nr 1. 

5. Wymagane jest zapewnienie trwałości funkcjonowania no-
wych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie 2 
lat po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS. Beneficjent 
jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w 
ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłob-
kach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez 
okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projek-
tu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwa-
łość powinna być rozumiana, jako gotowość miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 do świadczenia usług w ramach utworzonych 
w projekcie miejsc opieki. 

6. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro pro-
jektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną 
prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmio-
tu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością udo-
stępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz 
zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego 
kontaktu z kadrą projektu.  

7. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w za-
kresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w 
art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Trak-
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tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini-
mis. 

8. Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest realizo-
wane w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi 
określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3, rozporządzeniu Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań 
lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym 
ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy oraz rozporzą-
dzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 
2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w 
żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego 
opiekuna. 

9. Projekty mające na celu upowszechnianie opieki nad dziećmi 
do lat 3 mogą obejmować tworzenie i utrzymanie nowych 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenach, gdzie liczba 
dostępnych miejsc opieki jest niższa niż zidentyfikowane za-
potrzebowanie na miejsca.  

10. Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub 
dziennego opiekuna gwarantuje zwiększenie liczby miejsc 
opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub nie-
publiczną. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przy-
padku dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami. 

11. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług 
opieki nad dziećmi do  lat 3 obejmuje:  

a) opiekę nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub 
b) wynagrodzenie opiekuna dziennego w części odpowiadającej 

kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach pro-
jektu, lub  

c) wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenia spo-
łeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z 
umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Koszty 
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składek na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nie są objęte 
dofinansowaniem w ramach projektu. 
Koszty wymienione w lit. a-c względem konkretnego dziecka 

i opiekuna są finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy 
niż 12 miesięcy. Koszty te nie stanowią kosztów związanych z za-
pewnieniem finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, o których mowa w pkt 12. 

12. Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc 
opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobków lub klubów 
dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków EFS jest możliwe przez okres 
nie dłuższy niż 24 miesiące. 

13. W celu upowszechnienia dostępu do form opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 dzieciom z niepełnosprawnościami, zgodnie 
z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym do-
stępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020 jest możliwe finansowanie mechanizmu 
racjonalnych usprawnień105, w tym np. zatrudnienie asystenta 
dziecka, dostosowanie posiłków z uwzględnieniem specyficz-
nych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnospraw-
ności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do 
specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełno-
sprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną dia-
gnozę.  

 
103

 Kryterium efektywności zatrudnieniowej będzie mierzone zgodnie z jednolitą 
metodologią zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020.

  
 

 

105 Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekro-
czyć 12 tys. PLN. 

222/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane 
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program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020  (na podstawie 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). 

będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra infrastruktury i Roz-
woju  z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, 
do którego zastosowanie mają odpowiednio przepisy  Rozporządze-
nia 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis. 

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

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

225/12 1.Przedsiębiorcy sektora MŚP prowadzący działalność gospodarczą 
na terenie województwa lubelskiego oraz ich pracownicy/kadra 
zarządzająca,  
 

1.Przedsiębiorcy sektora MŚP108 prowadzący działalność gospodarczą 
na terenie województwa lubelskiego oraz ich pracownicy/kadra za-
rządzająca,  
 
108

Spełniający kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 
2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników. 

226/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

226/19 2.Regionalny system dystrybucji środków przeznaczonych na usłu-
gi rozwojowe w zakresie podnoszenia kompetencji/ kwalifikacji 
pracowników przedsiębiorstw (tzw. Podmiotowy System Finanso-
wania) oparty będzie na podejściu popytowym zintegrowanym z 
krajowym Rejestrem Usług Rozwojowych oraz docelowo spójnym 
z opracowana Polską Ramą Kwalifikacji. 
 

2.Regionalny system dystrybucji środków przeznaczonych na usługi 
rozwojowe w zakresie podnoszenia kompetencji/ kwalifikacji pra-
cowników przedsiębiorstw (tzw. Podmiotowy System Finansowania-
PSF) oparty będzie na podejściu popytowym zintegrowanym z kra-
jowym Rejestrem Usług Rozwojowych (RUR)109 oraz docelowo spój-
nym z opracowana Polską Ramą Kwalifikacji. 
 
109

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i 
pracowników do zmian na lata 2014-2020 Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) to 
jawny rejestr prowadzony w formie elektronicznej, zawierający informacje na temat 
podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz oferty świadczonych przez nie 
usług. 

227/19 6. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w 
zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozpo-

6. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w za-
kresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporzą-
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rządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu. 

dzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w 
art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini-
mis. 

7. W przypadku, gdy jeden przedsiębiorca przekroczył dozwo-
lony limit pomocy de minimis, o którym mowa w art. 3 ust. 2 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, jest mu udzielana 
pomoc publiczna na szkolenia (zgodnie z art. 31 rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 651/2014) lub pomoc publiczna na 
usługi doradcze (zgodnie z art. 18 rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014). 

8. Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej111  
dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego 
przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5 000,00 zł. 

9. Do wydatków ponoszonych przez uczestników projektu PSF 
nie mają zastosowania Wytyczne Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na la-
ta 2014-2020, w tym w szczególności wymóg stosowania za-
sady konkurencyjności w procesie wyboru usług rozwojo-
wych za pośrednictwem RUR. 

10. Dofinansowanie usługi rozwojowej jest możliwe w przypad-
ku, gdy zostały spełnione łącznie co najmniej poniższe wa-
runki: 

a) zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za po-
średnictwem RUR; 

b) wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi roz-
wojowej; 

c) wydatek został prawidłowo udokumentowany; 
d) usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie z założenia-

mi, tj. zgodnie z programem, formą, na warunkach i w wy-
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miarze czasowym określonym w Karcie Usługi; 
e) usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej 

usługi rozwojowe, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwo-
jowych. 

11.  W ramach projektu PSF nie jest możliwe kwalifikowanie 
kosztów usługi rozwojowej, która: 

a) polega na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub 
planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w 
przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu 
wsparcie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8v PO WER; 

b) dotyczy funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub 
wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień 
publicznych; 

c) dotyczy zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP oraz 
przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w 
formule PPP lub procesu negocjacji; 

d) jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest 
powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powią-
zania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności: 

i. udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub 
spółki osobowej, 

ii. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki, 
iii. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub za-

rządzającego, prokurenta lub pełnomocnika, 
iv. pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, 

który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego 
usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w 
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przy-
sposobienia, opieki lub kurateli; 

e) obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwo-
jową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywa-
nych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i 
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zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów niezbędnych do za-
kwaterowania osób z niepełnosprawnościami wydelegowa-
nych przez przedsiębiorcę do udziału w usłudze rozwojowej, 
adekwatnych do faktycznych potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami; 

f) dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek prze-
prowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z od-
rębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okreso-
we potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku 
pracy). 

12. Koszty pojedynczej usługi rozwojowej w zakresie niedofinan-
sowanym w ramach PSF stanowią wkład własny w projekcie. 

13. Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze 
środków EFS w ramach projektu PSF jest możliwe wyłącznie 
na usługi rozwojowe wpisane do RUR za pomocą Karty Usłu-
gi przez uprawnione podmioty, które uzupełniły informacje 
podstawowe oraz spełniają kryteria minimalne i kryteria 
wiarygodności zawarte w Karcie Podmiotu, a także zobowią-
zały się do umożliwienia realizacji wizyt monitoringowych 
przez IZ RPO WL w trakcie realizacji usługi rozwojowej. 

14. IZ RPO określi maksymalną kwotę wsparcia (np. kwotę pro-
mesy na refundację kosztów zakupu usług rozwojowych) 
przypadającą na jednego przedsiębiorcę w danym okresie 
rozliczeniowym określonym przez IZ RPO (np. w okresie 12 
miesięcy lub w innym okresie objętym umową wsparcia). 

15. IZ RPO określi poziom dofinansowania kosztów pojedynczej 
usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej ro-
zumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) przy czym 
poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwo-
jowej nie może przekroczyć maksymalnie 80% kosztów tej 
usługi. 
 

111
 Koszt usługi rozwojowej może uwzględniać podatek od towarów i usług (VAT) 

wyłącznie w przypadku, gdy został on faktycznie poniesiony przez przedsiębiorcę 
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oraz przedsiębiorca nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. 

228/24 Zastosowanie ma program pomocowy przygotowany przez mini-
stra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania 
pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów 
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego na lata 2014-2020  (na podstawie Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowa-
niu art. 107 i 108 Traktatu oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis). 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane 
będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra infrastruktury i Roz-
woju  z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, 
do którego zastosowanie mają odpowiednio przepisy  Rozporządze-
nia 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis. 

229/10 Programy typu outplacement obejmujące: Programy typu outplacement112 obejmujące: 
 
112

 Outplacement to zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu 
skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie 
pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w 
tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania 
zatrudnienia. 

230/12 1.Pracodawcy i ich pracownicy przechodzący procesy restruktury-
zacyjne (pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni 
zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz 
osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w 
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do 
projektu) z terenu woj. lubelskiego97, 
 

1. Pracodawcy i ich pracownicy przechodzący procesy restruktury-
zacyjne (pracownicy przewidziani do zwolnienia113 lub zagrożeni 
zwolnieniem z pracy114 z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przy-
stąpienia do projektu) z terenu woj. lubelskiego115, 

 
113

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i 
pracowników do zmian na lata 2014-2020 pracownik przewidziany do zwolnienia 
to pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub 
stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub który został 
poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku 
pracy lub stosunku służbowego. 
114

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i 
pracowników do zmian na lata 2014-2020 pracownik zagrożony zwolnieniem to 
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pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub 
stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracowni-
kami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 
192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosun-
ku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracow-
ników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organiza-
cyjnych, produkcyjnych lub technologicznych. 

231/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

232/19 2. Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia bę-
dą zgodne z zasadą efektywności zatrudnieniowej, tj. rezultat in-
terwencji zostanie uzyskany w sytuacji, gdy odpowiedni odsetek 
uczestników projektów podejmie zatrudnienie po opuszczeniu 
programu. 

2. Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia będą 
zgodne z zasadą efektywności zatrudnieniowej, tj. rezultat interwen-
cji zostanie uzyskany w sytuacji, gdy odpowiedni odsetek uczestni-
ków projektów podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu. 
Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia przewi-
dziany w ramach projektów outplacementowych wynosi co najmniej 
50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie. 

232/19 4. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w 
zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozpo-
rządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu. 

4. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w za-
kresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w 
art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini-
mis. 

5. Dodatek relokacyjny  przeznacza się na pokrycie kosztów 
zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia w co 
najmniej połowie wymiaru czasu pracy, innej pracy zarob-
kowej lub działalności gospodarczej poza miejscem stałego 
zamieszkania. Maksymalna wysokość dodatku relokacyjnego 
jest nie wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za 
pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu 
przyznania dodatku, przy czym możliwa jest wypłata dodat-
ku relokacyjnego w transzach, w zależności od okresu trwa-
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nia stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego uczestni-
ka projektu, bądź też od okresu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez uczestnika projektu. Dodatek relokacyjny 
jest przyznawany w przypadku gdy łącznie zostaną spełnione 
następujące warunki: 
a) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do 

miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 
lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wy-
nosi co najmniej 50 km; 

b) osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykony-
wała inną pracę zarobkową przez okres co najmniej 6 
miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku 
cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność go-
spodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia 
uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądo-
wego lub począwszy od innego terminu wskazanego 
przez IZ RPO w wytycznych programowych lub w regu-
laminie konkursu. 

Weryfikacja spełnienia powyższych warunków jest dokonywana na 
podstawie oświadczeń i dokumentów przedkładanych przez uczest-
nika projektu. 

6. Wsparcie finansowe  na rozpoczęcie własnej działalności go-
spodarczej jest skierowane w pierwszej kolejności do osób, 
które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 mie-
sięcy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników 
znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy. 
Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności go-
spodarczej obejmuje w szczególności: 

a) wsparcie zwrotne, którego maksymalna kwota jest 
określana na podstawie badania luki finansowej wy-
konanego przez IZ RPO WL; 

b) wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota 
wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej 
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obowiązującego w dniu przyznania wsparcia - przy 
czym o uzyskanie wsparcia może ubiegać się osoba, 
która spełnia co najmniej jeden z poniższych warun-
ków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą 
powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest pracowni-
kiem o niskich kwalifikacjach. 

7. Wsparcie finansowe  na rozpoczęcie własnej działalności go-
spodarczej może zostać uzupełnione o wsparcie pomostowe 
w postaci usług doradczo-szkoleniowych udzielanych na eta-
pie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej 
(przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności 
gospodarczej) lub w okresie pierwszych 12 miesięcy prowa-
dzenia działalności gospodarczej (pomoc w efektywnym wy-
korzystaniu wsparcia finansowego wspomagająca rozwój 
działalności gospodarczej). 

8. Działalność gospodarcza  rozpoczęta w ramach projektu jest 
prowadzona co najmniej przez okres co najmniej 12 miesięcy 
od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądo-
wego lub począwszy od innego terminu wskazanego przez IZ 
RPO w wytycznych programowych lub w regulaminie kon-
kursu, przy czym do okresu prowadzenia działalności gospo-
darczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu cho-
roby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. 

9. W procesie outplacementu  są wykorzystywane narzędzia 
umożliwiające pracownikom tworzenie przedsiębiorstw spo-
łecznych, w tym w szczególności w odniesieniu do pracowni-
ków po 50. roku życia, na zasadach określonych w Wytycz-
nych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalcza-
nia ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego na lata 2014-2020. 

236/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 
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232/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma 
program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych fi-
nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 
2014-2020 (na podstawie 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini-
mis). 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane 
będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra infrastruktury i Roz-
woju  z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, 
do którego zastosowanie mają odpowiednio przepisy  Rozporządze-
nia 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis. 

237/19 6.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakre-
sie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia 
Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

6.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w 
jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 
NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mi-
nimis. 

238/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma 
program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020  (na podstawie 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane 
będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra infrastruktury i Roz-
woju  z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, 
do którego zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządze-
nia 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis. 

II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

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

241/10 2.Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno- 2.Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-
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zawodowej realizowane głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawo-
dowej , Warsztaty Terapii Zajęciowej , Centra Integracji Społecznej, 
Kluby Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie za-
trudnienia wspieranego oraz prac społecznie użytecznych. 

zawodowej realizowane głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodo-
wej127, Warsztaty Terapii Zajęciowej128 Centra Integracji Społecznej, 
Kluby Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrud-
nienia wspieranego oraz prac społecznie użytecznych129. 
 
127

Wsparcie w ramach Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ) jest realizowane 
poprzez: 

 zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istnie-
jących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji. 
Okres zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ZAZ po zakończeniu 
realizacji projektu jest co najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach 
projektu; okres może być krótszy, wyłącznie, o ile osoba z niepełnospraw-
nością podejmie w tym okresie zatrudnienie poza ZAZ  i/lub 

 wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ 
nową ofertą usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie 
osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwar-
tym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. 

128
Wsparcie w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) poprzez: 

 wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ 
i/lub 

 wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług 
aktywnej integracji, obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie do 
podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub 
chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej; 

129
Realizacja kompleksowych programów reintegracji społeczno-zawodowej przez 

podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (tj. CIS i KIS) odbywa się wyłącznie poprzez stworzenie nowych miejsc 
reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących ww. podmiotach. 

242/11 Typ projektu nr 1 lit. c:  
Jednostki pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego 
we współpracy z powiatowymi urzędami pracy. 

Typ projektu nr 1 lit. c:  
1. Jednostki pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego 
(tj. ośrodki pomocy społecznej) we współpracy z powiatowymi urzę-
dami pracy. 

242/12 Osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagro-
żone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym109 z terenu woj. 
lubelskiego110, w tym w szczególności: 

a) osoby pozostające bez zatrudnienia, , 
b)  osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej 

grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku 
pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

Osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożo-
ne ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskie-
go130, w tym w szczególności: 

a) osoby pozostające bez zatrudnienia,  
b)  osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej 

grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku 
pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego nr LVIII/1215/2015 z dnia 6 października 2015 r. 
Strona 68 z 157 

r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
c) osoby o niskich kwalifikacjach111, 
d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psy-

chicznymi), 
e) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem 

społecznym, 
f) osoby bezdomne, 
g) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny 

osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym). 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
c) osoby o niskich kwalifikacjach131, 
d) osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psy-

chicznymi), 
e) dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem 

społecznym, 
f) osoby bezdomne, 
g) otoczenie osób wykluczonych społecznie (w tym rodziny osób 

wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym), których udział w projekcie jest niezbędny dla 
skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym, 

 
o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w za-
kresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020132. 
 
132 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020 do katalogu tego należą: 
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z 
ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia 
wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek okre-
ślonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o za-
trudnieniu socjalnym; 
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz 
rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o 
których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej; 
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382); 
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzie-
żowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 
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f) osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 
osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm); 
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców 
lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad 
dzieckiem z niepełnosprawnością; 
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 
149, z późn. zm.); 
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozu-
mieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 
j) osoby korzystające z PO PŻ. 

243/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

244/19 3. Działania w ramach projektów będą adekwatne do zdiagno-
zowanych specyficznych potrzeb grup docelowych, m.in. 
poprzez zastosowanie indywidualnych planów (ścieżek) 
działania (wsparcia). 

4. Projekty, w tym w szczególności realizowane przez jednost-
ki organizacyjne pomocy społecznej, będą realizowane 
zgodnie ze standardami i modelami opracowanymi na po-
ziomie krajowym. 

5. Wsparcie zostanie zintensyfikowane w gminach znajdują-
cych się w najbardziej niekorzystnym położeniu w kontek-
ście realizacji celu tematycznego 9, w tym w gminach o du-
żym zagrożeniu ubóstwem. 

6. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 
projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy 
inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności 
podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z możliwo-
ścią udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego pro-
jektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość 
osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

7. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w za-
kresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporzą-

3. Działania w ramach projektów będą adekwatne do zdiagno-
zowanych specyficznych potrzeb grup docelowych, m.in. po-
przez zastosowanie indywidualnych planów działania (ścieżek 
reintegracji) sporządzonych dla każdej osoby, rodziny, środo-
wiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, 
potencjału, predyspozycji, potrzeb. W ramach ścieżki reinte-
gracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane 
usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia in-
dywidualizacji i kompleksowości wsparcia i przyczynia się do 
realizacji celów aktywnej integracji. 

4. Projekty, w tym w szczególności realizowane przez jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej, będą realizowane zgodnie 
ze standardami i modelami opracowanymi na poziomie kra-
jowym. 

5. Wsparcie zostanie zintensyfikowane w gminach znajdujących 
się w najbardziej niekorzystnym położeniu w kontekście reali-
zacji celu tematycznego 9, w tym w gminach o dużym zagro-
żeniu ubóstwem. 

6. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro pro-
jektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną 
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dzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmio-
tu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością udo-
stępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz 
zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego 
kontaktu z kadrą projektu. 

7. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w za-
kresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w 
art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini-
mis. 

8. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie mo-
gą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki 
reintegracji. Praca socjalna jest traktowana jako instrument 
aktywnej integracji o charakterze społecznym, jednakże  pro-
jekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie są wybierane 
do dofinansowania. 

9. Specyficzne wymogi dla projektów OPS i PCPR: 
a) w przypadku osób bezrobotnych wsparciem obej-

mowane są osoby bezrobotne, które korzystają z 
pomocy społecznej lub bezrobotne zakwalifikowane 
do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy. W przypadku wsparcia osób bez-
robotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy 
wsparcie jest realizowane na podstawie Programu 
Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ww. 
ustawie, 

b) ze środków EFS nie są finansowane bierne formy 
pomocy w postaci zasiłków. Świadczenia te mogą 
być uznane za wkład własny do projektu, 

c) na zasadach określonych w umowie o dofinansowa-
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nie zlecanie realizacji określonych zadań w ramach 
projektu odbywa się z wykorzystaniem mechanizmu 
zlecania realizacji zadań publicznych zgodnie z usta-
wą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 

d) wdrożenie usług aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym jest możliwe wyłącznie przez podmioty 
wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodo-
wej, w tym  w szczególności przez PUP i inne instytu-
cje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy, w szczególności w ramach Pro-
gramu Aktywizacja i Integracja; KIS i CIS; spółdzielnie 
socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;  organi-
zacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie. 

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym mogą być rea-
lizowane przez: 

 partnerów OPS lub PCPR w ramach projektów partnerskich; 

 PUP na podstawie porozumienia o realizacji Programu Akty-
wizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy i na zasadach określonych w tej ustawie; 

 podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspe-
cjalizowane w zakresie reintegracji zawodowej, o ile zostaną 
wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako reali-
zatorzy projektu, 

e) obowiązkowym elementem kontraktów socjalnych, 
indywidualnych programów (o których mowa w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego nr LVIII/1215/2015 z dnia 6 października 2015 r. 
Strona 72 z 157 

nej) oraz programów aktywności lokalnej w formie 
lokalnych programów pomocy społecznej (o których 
mowa w art. 110 ust. 10 oraz art. 112 ust. 13 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)  są 
usługi aktywnej integracji, 

10. W odniesieniu do projektów przewidujących bezpośrednie 
wsparcie dla osób lub rodzin albo środowisk zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wspierających 
aktywizację społeczno-zatrudnieniową osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym stosowane są kry-
teria wyboru projektów dotyczące efektywności społeczno-
zatrudnieniowej. 

11. W ramach usług aktywnej integracji skierowanych do osób z 
niepełnosprawnościami (w tym zatrudnionych w ZAZ oraz 
uczestników WTZ) istnieje możliwość realizacji usług asy-
stenckich, a także innych usług aktywnej integracji w szcze-
gólności usług trenera pracy lub innych usług umożliwiają-
cych uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia i nabywanie no-
wych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwalają-
cych uzyskać i utrzymać zatrudnienie, w szczególności w po-
czątkowym okresie zatrudnienia. 

12. Turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie są traktowane ja-
ko instrument aktywnej integracji. Kwota przeznaczona na 
turnus rehabilitacyjny aktywizowanej osoby z niepełno-
sprawnością może stanowić wkład własny do projektu. 

13. Istnieje możliwość realizacji działań wspierających praco-
dawców w tworzeniu miejsc pracy dla osób z niepełno-
sprawnościami, w szczególności poprzez wyposażenie lub 
doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia 
osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska 
pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

14. Beneficjent jest zobowiązany:  
a) do informowania właściwych terytorialnie OPS i 
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PCPR o realizowanych projektach 
b) do poinformowania właściwych terytorialnie ośrod-

ków pomocy społecznej oraz organizacji partner-
skich regionalnych i lokalnych, o których mowa w PO 
PŻ, o prowadzonej rekrutacji do projektów realizo-
wanych w ramach PI 9i i PI 9iv, a także do niepowie-
lania wsparcia, które osoba lub rodzina zagrożona 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskuje w 
ramach działań towarzyszących w PO PŻ. 

242/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma 
program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020  (na podstawie 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane 
będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra infrastruktury i Roz-
woju  z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, 
do którego zastosowanie mają odpowiednio przepisy  Rozporządze-
nia 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis. 

247/7 W ramach Działania przewiduje się wsparcie procesu dein-
stytucjonalizacji   oraz rozwoju zintegrowanych usług społecznych  
i zdrowotnych dostosowanych do specyficznych potrzeb miesz-
kańców, w tym usług środowiskowych. 

W ramach Działania przewiduje się wsparcie procesu deinstytucjona-
lizacji134 oraz rozwoju zintegrowanych usług społecznych  
i zdrowotnych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkań-
ców, w tym usług środowiskowych. 
 
134

 Deinstytucjonalizacja - proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług 
świadczonych w lokalnej społeczności, realizowany zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi 
wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej 
na poziomie lokalnych społeczności” i wymagający z jednej strony rozwoju usług 
świadczonych w lokalnej społeczności, z drugiej – stopniowego ograniczenia usług w 
ramach opieki instytucjonalnej. Integralnym elementem deinstytucjonalizacji usług 
jest prewencja, mająca zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej, a 
w przypadku dzieci - rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu w pieczy 
zastępczej. 
Usługi świadczone w lokalnej społeczności – usługi umożliwiające osobom nieza-
leżne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od 
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rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom 
warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz 
umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich Są to usługi świadczone 
w sposób: 

a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) 
oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w śro-
dowisku domowym i rodzinnym; 

b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad de-
cyzjami, które ich dotyczą; 

c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności 
lub nie są zmuszeni do mieszkania razem; 

d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed 
indywidualnymi potrzebami mieszkańców. 

Do usług świadczonych w lokalnej społeczności należą w szczególności: 
i) usługi wspierania rodziny, o których mowa w pkt 24 lit. c; 
ii) rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze do 14 osób, o 
których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej; 
oraz poniżej wymienione usługi, o ile spełniają warunki, o których mowa w lit. a-d: 
iii) usługi asystenckie; 
iv) usługi asystenckie i opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, 
v) usługi w postaci mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
vi) usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc jest nie większa niż 
30; limit 30 miejsc nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego 
wskazują mniejszą maksymalną liczbę miejsc w mieszkaniu; 
vii) usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej; 
viii) usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej, o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach 
jest nie większa niż 30. Limit 30 miejsc nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy 
prawa krajowego wskazują mniejszą maksymalną liczbę miejsc całodobowego poby-
tu w poszczególnych ośrodkach wsparcia; 
ix) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc, która jest nie większa niż 30. 
Limit 30 miejsc nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazu-
ją mniejszą maksymalną liczbę miejsc. 

247/10 4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i 
treningowego. 

4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego135, w tym  
chronionego136, treningowego137 i wspieranego138. 

 
135

Wsparcie dla mieszkań wspomaganych polega na tworzeniu miejsc w nowo 
tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Formą mieszkania 
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wspomaganego nie jest mieszkanie socjalne. 
136

Mieszkanie chronione, o którym  mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej, w którym stosowany jest standard usług tej formy pomocy 
wynikający z ww. ustawy.  
137

Usługa mieszkania treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające 
do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy 
określonym kategoriom osób (w szczególności osobom opuszczającym pieczę 
zastępczą, osobom bezdomnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi) w 
osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening 
samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji. 
Usługa mieszkania treningowego musi spełniać definicję usług świadczonych w 
lokalnej społeczności. 
138

Usługa mieszkania wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w 
placówce zapewniającej całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego 
lub okresowego (w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów 
faktycznych). Służy osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami, w 
szczególności osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w formie usług 
opiekuńczych. Usługa mieszkania wspieranego musi spełniać definicję usług świad-
czonych w lokalnej społeczności.  

247/10 6.Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających 
rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym, w tym:  

a) rozwój środowiskowych form i placówek wsparcia dzien-
nego dla dzieci i młodzieży, w tym świetlic środowisko-
wych, ognisk wychowawczych, oferujących zaję-
cia/programy socjoterapeutyczne, 

b) rozwój i upowszechnienie profesjonalnego i zintegrowa-
nego poradnictwa rodzinnego oraz specjalistycznego po-
radnictwa rodzinnego (m.in. wsparcie tworze-
nia/funkcjonowania międzygminnych punktów konsulta-
cyjno – doradczych, zapewnianie dostępności do bezpłat-
nego poradnictwa prawnego i obywatelskiego),  

c) rozwój usług wspierających i interwencyjnych (w tym 
usług ośrodków wsparcia i usług pomocy całodobowej),  

d) upowszechnianie działań asystentów rodziny, działań ro-
dzin wspierających,  

e) rozwój placówek wsparcia dziennego. 
 

6.Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę 
rodziny, również o charakterze profilaktycznym139, w tym:  

a) rozwój środowiskowych form i placówek wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży, w tym świetlic środowiskowych, 
ognisk wychowawczych, oferujących zajęcia/programy so-
cjoterapeutyczne, 

b) rozwój i upowszechnienie profesjonalnego i zintegrowanego 
poradnictwa rodzinnego oraz specjalistycznego poradnictwa 
rodzinnego (m.in. wsparcie tworzenia/funkcjonowania mię-
dzygminnych punktów konsultacyjno – doradczych, zapew-
nianie dostępności do bezpłatnego poradnictwa prawnego i 
obywatelskiego),  

c) rozwój usług wspierających i interwencyjnych (w tym usług 
ośrodków wsparcia i usług pomocy całodobowej),  

d) upowszechnianie działań asystentów rodziny, działań rodzin 
wspierających,  

e) rozwój placówek wsparcia dziennego140. 
 
139

Zakres usług wsparcia rodziny określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w zakresie usług wspierających i 
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interwencyjnych ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
140

Wsparcie w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz w 
placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej (typ projektu 6 lit. a) oraz  
6 lit. e) obligatoryjnie uwzględnia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu 
zajęcia rozwijające co najmniej dwie z kompetencji kluczowych wskazanych w 
zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), w 
tym obowiązkowo zajęcia w zakresie kompetencji matematycznych i podstawowych 
kompetencji naukowo-technicznych. 
Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego (typ projektu 6 lit. a) oraz  6 lit. 
e) jest możliwe wyłącznie, pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc w tych placów-
kach lub rozszerzenia oferty wsparcia. 

248/10 7.Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym: 
a) wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, 
b) upowszechnianie działań koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej, 
c) podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej poprzez planowana restrukturyzację tych 
placówek w celu zmniejszenia liczby dzieci oraz podwyż-
szania wieku dzieci umieszczanych w tych placówkach. 

 

7.Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej141, w tym: 
a) wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej142, 
b) upowszechnianie działań koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej, 
c) podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej poprzez planowana restrukturyzację tych 
placówek w celu zmniejszenia liczby dzieci oraz podwyższa-
nia wieku dzieci umieszczanych w tych placówkach. 
 

141
Zakres usług wsparcia pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
142

W ramach działań prowadzących do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz 

placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci jest realizowane 
kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrekto-
rów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz doskonale-
nie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach. 

249/12 1. Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym115, w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełnospraw-
nościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby niesamo-
dzielne. 
2. Otoczenie osób wykluczonych społecznie. 

1. Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawno-
ściami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby niesamodziel-
ne145, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020146. 
2. Otoczenie osób wykluczonych społecznie, których udział w pro-
jekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
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145

Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia 
lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 
codziennego. 
146

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020 do katalogu tego należą: 
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z 
ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia 
wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek 
określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym; 
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą 
oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382); 
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i 
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 
f) osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 
osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.); 
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców 
lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad 
dzieckiem z niepełnosprawnością; 
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 149, z późn. zm.); 
j)    osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w 
rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 
k)   osoby korzystające z PO PŻ. 

250/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 
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250/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakre-
sie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na la-
ta 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzysta-
niem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obsza-
rze zdrowia na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i nie-
dyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-
2020. 

 Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. 

 Country Specific Recommendations (CSR) dla Polski. 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wyklucze-
niu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji117. 

 Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na 
lata 2011-2015. 

 Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020. 

 Regionalnym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 
województwa lubelskiego na lata 2012-2016. 

 Programem Strategicznym Ochrony Zdrowia Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 
2. Zakłada się wykorzystanie potencjału organizacyjno – tech-

1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w za-
kresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzysta-
niem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełno-
sprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-
2020. 

 Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. 

 Country Specific Recommendations (CSR) dla Polski. 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wyklu-
czeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integra-
cji152. 

 Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na 
lata 2011-2015. 

 Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020. 

 Regionalnym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 
województwa lubelskiego na lata 2012-2016. 

 Programem Strategicznym Ochrony Zdrowia Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020. 
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nicznego szkół w ramach działań wspierających tworzenie i rozwój 
środowiskowych form i placówek wsparcia dziennego dla dzieci i 
młodzieży, w tym np. świetlic środowiskowych, ognisk wychowaw-
czych oferujących zajęcia/programy socjoterapeutyczne. 
3. Intensywność wsparcia będzie najwyższa na obszarach, na 
których występują ograniczenia w dostępie do usług społecznych 
użyteczności publicznej, w tym np. terenach wiejskich, obszarach 
rewitalizowanych. 
4. W ramach Działania zakłada się wdrażanie wybranych stan-
dardów świadczenia usług wypracowanych na poziomie krajowym. 
5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro pro-
jektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną 
prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) 
na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia 
pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające 
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą pro-
jektu.  
6. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakre-
sie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Ko-
misji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym nie-
które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto-
sowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

2. Demarkacja usług - usługi społeczne to usługi realizowane 
przez beneficjentów niebędących podmiotami leczniczymi. 
W ramach projektów dotyczących usług społecznych, w 
szczególności usług opiekuńczych, istnieje możliwość finan-
sowania usług zdrowotnych, o ile usługi te są niezbędne do 
zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

3. Warunki realizacji usług opiekuńczych: 
a) usługi opiekuńcze są świadczone dla osób niesamodziel-

nych, 
b) wsparcie dla usług opiekuńczych prowadzi każdorazowo 

do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuń-
czych prowadzonych przez danego beneficjenta w sto-
sunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia 
realizacji projektu. Liczba miejsc świadczenia usług opie-
kuńczych jest zwiększana wyłącznie w ramach usług 
świadczonych w lokalnej społeczności, 

c) wsparcie dla usług opiekuńczych odbywa się poprzez 
tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w for-
mie usług świadczonych w lokalnej społeczności. Two-
rzone miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być 
miejscami: 

 stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego; 

 stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego. 
Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede wszystkim poprawie 
dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów fak-
tycznych149. 

d) nie są tworzone nowe miejsca świadczenia usług opie-
kuńczych w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w ramach 
placówek opiekuńczo-pobytowych ani nie są utrzymy-
wane dotychczas istniejące miejsca świadczenia usług w 
ramach opieki instytucjonalnej, tj. w ramach placówek 
opiekuńczo-pobytowych, 

e) istnieje możliwość wsparcia dla osób będących w opiece 
instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-
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pobytowych w celu przejścia tych osób do opieki reali-
zowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej spo-
łeczności, o ile przyczynia się to do zwiększenia liczby 
miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług 
świadczonych w lokalnej społeczności, 

f) istnieje możliwość w stosunku do podmiotów prowadzą-
cych opiekę instytucjonalną, tj. placówek opiekuńczo-
pobytowych sfinansowania działań pozwalających na 
rozszerzenie oferty o prowadzenie usług świadczonych w 
lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększe-
nia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w po-
staci usług świadczonych w lokalnej społeczności., 

g) w usługach opiekuńczych istnieje możliwość wykorzysta-
nia nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych np. teleopieki, systemów przywoław-
czych. 

4. Warunki realizacji usług asystenckich: 
a) usługi asystenckie są świadczone dla osób z niepeł-

nosprawnościami, 
b) wsparcie dla usług asystenckich prowadzi każdora-

zowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług 
asystenckich prowadzonych przez danego benefi-
cjenta w stosunku do danych z roku poprzedzające-
go rok rozpoczęcia realizacji projektu. Liczba miejsc 
świadczenia usług asystenckich jest zwiększana wy-
łącznie w ramach usług świadczonych w lokalnej 
społeczności lub w celu umożliwienia osobom prze-
bywającym w opiece instytucjonalnej, tj. w placów-
kach opiekuńczo-pobytowych, przejście do usług 
świadczonych w lokalnej społeczności, 

c) wsparcie dla usług asystenckich odbywa się poprzez 
zwiększanie liczby asystentów funkcjonujących w 
ramach nowych podmiotów lub podmiotów istnieją-
cych, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 4 b), 

d) wsparcie świadczone w ramach usług asystenckich 



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego nr LVIII/1215/2015 z dnia 6 października 2015 r. 
Strona 81 z 157 

jest dostosowane do indywidualnych potrzeb osób 
wynikających z poszczególnych rodzajów niepełno-
sprawności oraz zakresu czynności wykonywanych 
przez asystenta w ramach usługi asystenckiej,  

e) usługi asystenckie mogą być świadczone przez asy-
stentów osób niepełnosprawnych, którzy ukończyli 
kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełno-
sprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej kształcenia w zawodach lub 
przez asystentów osobistych posiadających do-
świadczenie w realizacji usług asystenckich lub od-
powiednie przeszkolenie, 

f) istnieje możliwość sfinansowania usługi asystenckiej 
w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funk-
cjonowania społecznego, zawodowego lub eduka-
cyjnego, 

5. Warunki realizacji usług opiekuńczych i asystenckich: 
a) utrzymywanie miejsc świadczenia usług opiekuń-

czych i asystenckich ze środków EFS stworzonych 
przez danego beneficjenta trwa nie dłużej niż 3 lata. 

b) wsparcie w ramach projektu nie spowoduje: 

 zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asy-
stenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta oraz 

 zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finan-
sowania przez beneficjentów usług asystenckich lub 
opiekuńczych. 
c) wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do 

osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodziel-
nych, których dochód nie przekracza 150% właści-
wego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 
gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym 
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, 

d) istnieje możliwość skorzystania z usług asystenckich 
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lub opiekuńczych także przez inne osoby niż wskaza-
ne w pkt 5 c). Kryteria rekrutacji uwzględniają w 
szczególności sytuację materialną osób niesamo-
dzielnych oraz ich opiekunów faktycznych, rodzaj 
usług i specyfikę grupy docelowej. Decyzja o przy-
znaniu osobie niesamodzielnej lub jej opiekunom 
usług asystenckich lub opiekuńczych jest poprzedzo-
na każdorazowo indywidualną oceną sytuacji mate-
rialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej oso-
by niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej 
osoby. Kryteria rekrutacji tych osób do projektów 
zostaną określone przez beneficjenta we wniosku o 
dofinansowanie projektu i zatwierdzone przez IZ 
RPO na etapie oceny projektu,  

e) dopuszcza się wprowadzenie częściowej lub całkowi-
tej odpłatność za usługi asystenckie lub opiekuńcze, 
dla osób innych niż wskazane w pkt 5c). Zasady od-
płatności zostaną określone przez beneficjenta we 
wniosku o dofinansowanie projektu i zatwierdzone 
przez IZ RPO na etapie oceny projektu, 

f) dopuszcza finansowanie działań pozwalających oso-
bom, o których mowa w pkt 3 lit. a oraz w pkt 4 lit. 
a, na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowa-
nie, w tym działań zwiększających mobilność, auto-
nomię, bezpieczeństwo osób z niepełnosprawno-
ściami i osób niesamodzielnych (np. likwidowanie 
barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, 
sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego 
do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzę-
tu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowo-
żenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrod-
ka wsparcia); przy czym tego rodzaju działania reali-
zowane są wyłącznie jako element kompleksowych 
projektów dotyczących usług asystenckich lub usług 
opiekuńczych i mogą być finansowane z EFS lub w 
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ramach cross-financingu. 
6. Zakłada się wykorzystanie potencjału organizacyjno – tech-

nicznego szkół w ramach działań wspierających tworzenie i 
rozwój środowiskowych form i placówek wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży, w tym np. świetlic środowiskowych, 
ognisk wychowawczych oferujących zajęcia/programy socjo-
terapeutyczne. 

7. Intensywność wsparcia będzie najwyższa na obszarach, na 
których występują ograniczenia w dostępie do usług spo-
łecznych użyteczności publicznej, w tym np. terenach wiej-
skich, obszarach rewitalizowanych. 

8. W ramach Działania zakłada się wdrażanie wybranych stan-
dardów świadczenia usług wypracowanych na poziomie kra-
jowym. 

9. Trwałość wsparcia – beneficjent po zakończeniu realizacji 
projektu jest zobowiązany do zachowania trwałości co naj-
mniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projek-
tu: 
a) miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych 

utworzonych w ramach projektu, 
b) miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych 

utworzonych w ramach projektu, 
c) w przypadku wsparcia na tworzenie nowych placówek 

wsparcia dziennego o których mowa w art. 9 pkt 2 usta-
wy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej, 

Trwałość oznacza instytucjonalną gotowość podmiotów do świad-
czenia usług. 

10.  Beneficjent jest zobowiązany:  
a) do informowania właściwych terytorialnie OPS i PCPR o 

realizowanych projektach 
b) do poinformowania właściwych terytorialnie ośrodków 

pomocy społecznej oraz organizacji partnerskich regio-
nalnych i lokalnych, o których mowa w PO PŻ, o prowa-
dzonej rekrutacji do projektów realizowanych w ramach 
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PI 9i i PI 9iv, a także do niepowielania wsparcia, które 
osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym uzyskuje w ramach działań towarzyszą-
cych w PO PŻ. 

11. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro pro-
jektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną 
prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności pod-
miotu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu 
oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobi-
stego kontaktu z kadrą projektu.  

12. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w za-
kresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w 
art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini-
mis.  

13. Na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie, zle-
canie zadań odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
dokonywanie zamówień z wykorzystaniem klauzul społecz-
nych zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamó-
wień publicznych, dokonywanie zamówień u podmiotów 
ekonomii społecznej w przypadku zakupów nieobjętych 
ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 
149

 Opiekun faktyczny – osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, 
niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki 
nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny. 

252/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma 
program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy pu-blicznej w ramach programów operacyjnych fi-

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane 
będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra infrastruktury i Roz-
woju  z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finan-
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nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020  (na podstawie 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, 
do którego zastosowanie mają odpowiednio przepisy  Rozporządze-
nia 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis. 

253/10 1. Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowa-
nia podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności 
przedsiębiorstw społecznych, w tym: 

 

1. Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania 
podmiotów ekonomii społecznej150, w szczególności przed-
siębiorstw społecznych151, w tym: 

 
150Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 podmiot ekonomii 
społecznej to: 
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 

27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.); 
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

 CIS i KIS; 

 ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1118, z późn. zm.); 

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla 
którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności 
komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy: 

 organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność 
gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych; 

 spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i 
niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo 
spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z późn. zm.); 

 spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego 
w spółce wynosi nie więcej niż 50%. 

151Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 przedsiębiorstwo społeczne 
to podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki: 
a) jest podmiotem prowadzącym zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 

działalność gospodarczą (wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowym), 
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której celem jest: 

 integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem 
zatrudnienia tych osób: 

 zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach 
rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub 

 zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności; 

 lub realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, usług opieki 
nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013 r. poz. 1457) lub usług wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego 
zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej 
realizacji celów prozatrudnieniowych: zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których 
mowa w ppkt i; 

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy 
udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie 
potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na 
reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o 
charakterzezatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na 
rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo; 

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co najmniej 
posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, 
zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami. 

254/10 5. Koordynacja obszaru ekonomii społecznej w regionie121. 
 
121

Zakres działań koordynacyjnych: zgodny z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wyko-
rzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 
 

5. Koordynacja obszaru ekonomii społecznej w regionie155. 
 
155 Zakres działań koordynacyjnych: 

a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w 
szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, 
umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowa-
nych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiąza-
niach i metodach pracy itp., a także agregowanie informacji na temat działalności 
OWES i wyników ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchroni-
zowanie tych działań w regionie. Wspieranie działań OWES nakierowanych na jed-
nostki samorządu terytorialnego; 
b) tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) 
oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regional-
nym organizacje branżowe (sieci, klastry); 
c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o cha-
rakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne ucze-
nie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów 
usług; 
d) inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów eko-
nomii społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia 
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synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w 
sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegra-
cyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, 
uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa m.in. w celu zwiększenia 
liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przed-
siębiorstwach; 
e) budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na po-
ziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu 
nawiązania stałej współpracy; 
f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekono-
mii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży pro-
duktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie 
regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów 
ekonomii społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu); 
g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokal-
nymi, w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokal-
nych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre 
praktyki, doradztwo), stosowania klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzial-
nych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej; 
h) wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności 
publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie; 
i) zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecz-
nej, o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości 
współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii 
społecznej w regionie; 
j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego 
programu rozwoju ekonomii społecznej; 
k) reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regional-
nym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w ob-
szarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębior-
czości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi prioryte-
tami, w ramach których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej. 

254/11 Typy projektów nr 1-3: 
1. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). 

Typy projektów nr 1-3: 
1. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)156. 

  
156

Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej (OWES) – podmiot lub partnerstwo posia-
dające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, 
świadczące łącznie wszystkie rodzaje usług wsparcia ekonomii społecznej. 

255/12 4. Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym122. 

 

4.Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem spo-
łecznym, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycz-
nych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia spo-
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122
Katalog osób, które można zaliczyć do grupy osób wykluczonych lub zagrożo-

nych ubóstwem i wykluczeniem społecznym został określony w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

łecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020157. 
 
157

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020 do katalogu tego należą: 
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z 
ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia 
wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek okre-
ślonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o za-
trudnieniu socjalnym; 
c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą 
oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382); 
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzie-
żowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 
f) osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 
osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.); 
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców 
lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad 
dzieckiem z niepełnosprawnością; 
h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 149, z późn. zm.); 
i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozu-
mieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 
j) osoby korzystające z PO PŻ. 

256/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

257/19 4.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 4. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w za-
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w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowa-
niu art. 107 i 108 Traktatu. 

kresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz 
w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 
dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis. 

5. Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości pod-
miotów utworzonych ze środków EFS w ramach projektu (w 
szczególności nowo utworzonych CIS i KIS, a także ZAZ lub 
WTZ) po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.  

6. Bezzwrotne wsparcie finansowe dotyczy tworzenia nowych 
miejsc pracy161 wyłącznie dla: 

a) osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instru-
mentach rynku pracy, zakwalifikowanych do III. profilu po-
mocy lub 

b)  osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub 

c) osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełno-
sprawności. 

7. Tworzenie nowych miejsc pracy, o których mowa w pkt 6, 
jest możliwe: 

a) poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecz-
nych, 

b) w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, 
c) w podmiotach ekonomii społecznej. 

8. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości 
utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 12 mie-
sięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska 
pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania 
dotacji. W tym czasie zakończenie stosunku pracy z osobą 
zatrudnioną na nowo utworzonym stanowisku pracy może 
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nastąpić wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracowni-
ka. 

9. Operatorami bezzwrotnego wsparcia dotacyjnego i usług 
towarzyszących przyznaniu dotacji są OWES162. 

10. Wymogi dotyczące OWES: 
a) OWES współpracuje z właściwymi terytorialnie PUP 

w zakresie przyznawania dotacji na tworzenie spół-
dzielni socjalnych i przystępowanie do spółdzielni 
socjalnych. 

b) Do dofinansowania są wybierane OWES posiadające 
akredytację ministra właściwego do spraw zabezpie-
czenia społecznego dla wszystkich typów usług 
wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES. 

c) OWES jest zobowiązany do regularnego poddawania 
się procesowi akredytacji. Konsekwencją niepodda-
nia się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania przez 
OWES kolejnej akredytacji w okresie realizacji pro-
jektu jest rozwiązanie umowy o dofinansowanie pro-
jektu. 

d) OWES jest zobowiązany do osiągnięcia wszystkich 
wskaźników efektywnościowych stosowanych w ra-
mach akredytacji ministra właściwego do spraw za-
bezpieczenie społecznego wymienionych Wytycz-
nych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wyko-
rzystaniem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego na lata 2014-2020163. Beneficjent jest zo-
bowiązany do okresowego przedstawiania postępów 
w osiąganiu wymaganych wskaźników efektywno-
ściowych. 

e) OWES jest zobowiązany do współpracy z pośredni-
kami finansowymi164 oferującymi instrumenty finan-
sowe bezpośrednio podmiotom ekonomii społecz-
nej. W ramach ww. współpracy OWES przekazuje do 
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pośredników finansowych informacje o podmiotach 
ekonomii społecznej, u których zidentyfikowano po-
trzebę rozwojową, której zrealizowanie wymaga 
skorzystania z instrumentu finansowego oraz uzgad-
nia zakres doradztwa dla ww. podmiotów ekonomii 
społecznej niezbędny do skorzystania z instrumentu 
finansowego i jego spłaty.  

f) OWES współpracuje z beneficjentami projektów PI 9i 
i 9iv w celu wspierania tworzenia miejsc pracy w 
przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożo-
nych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 
tym szczególnie osób wychodzących z WTZ, CIS, pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów po-
prawczych i innych tego typu placówek. 

g) OWES współpracują z regionalnym koordynatorem 
rozwoju ekonomii społecznej (ROPS), z którym 
wspólnie ustalają plan i zasady współpracy oraz rea-
lizacji wspólnych inicjatyw. Ww. podmioty określają 
podział zadań i obszarów kompetencji w szczególno-
ści w zakresie działań animacyjnych adresowanych 
do sektora publicznego, w szczególności jednostek 
samorządu terytorialnego, służących: 

 zwiększeniu udziału podmiotów ekonomii społecznej 
w rynku (m.in. działania związane ze stosowaniem 
klauzul społecznych i społecznie odpowiedzialnych 
zamówień publicznych); 

 zwiększeniu roli podmiotów ekonomii społecznej w 
realizacji usług społecznych świadczonych w intere-
sie ogólnym (w szczególności działania zwiększające 
wykorzystanie mechanizmu zlecania usług w oparciu 
o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne usta-
wy). 

Podział ról wynika z regionalnego programu rozwoju ekonomii spo-
łecznej. 
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11. W dostępie do wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy w 
sektorze przedsiębiorstw społecznych preferowane są osoby 
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka re-
integracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v. 

12. Preferowane jest tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorstw 
społecznych w kluczowych sferach rozwojowych wskaza-
nych w Działaniu I.4 KPRES, tj. zrównoważony rozwój, soli-
darność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, 
budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe oraz w 
kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju woje-
wództwa i w regionalnym programie rozwoju ekonomii spo-
łecznej. 

 
161

Maksymalna kwota dotacji: 

 na stworzenie jednego miejsca pracy dla osób, o których mowa w 
rozdziale 3 pkt 20 - stanowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

 dla jednego podmiotu  - stanowi trzydziestokrotność przeciętnego 
wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

Dotacja jest przyznawana na podstawie biznesplanu i jest przeznaczana na pokrycie 
wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach: 

 przedsiębiorstwa społecznego w związku z utworzeniem miejsca pracy dla 
osoby, o której mowa w pkt 6; 

 podmiotu ekonomii społecznej w związku z przekształceniem podmiotu w 
przedsiębiorstwo społeczne i utworzeniem w tym przedsiębiorstwie 
miejsca pracy dla osób, o których mowa w pkt 6. 

W przypadku tworzenia miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach 
społecznych, wraz wnioskiem o przyznanie dotacji jest przekazywane pisemne 
oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku 
pracy, potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w pkt 6, lub innych, 
bardziej szczegółowych, określonych przez IZ RPO. 
Przyznawanie dotacji jest powiązane z usługami towarzyszącymi przyznawaniu 
dotacji polegającymi na: 
a) podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, 
prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych 
ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego; wsparcie to 
jest dostosowane do potrzeb założycieli przedsiębiorstwa i samego 
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przedsiębiorstwa społecznego. Istnieje możliwość wykorzystania różnorodnych form 
nabywania wiedzy i umiejętności na przykład takich jak szkolenia, warsztaty, 
doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp.; 
b) dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do 
pracy w przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w 
przedsiębiorstwie społecznym); 
c) pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni 
samodzielnego funkcjonowania. W tym celu nowo utworzonym przedsiębiorstwom 
społecznym jest oferowane wsparcie pomostowe w formie finansowej oraz w 
formie zindywidualizowanych usług, o których mowa w lit. a i b. Zakres i 
intensywność wsparcia pomostowego oraz okres jego świadczenia, a także jego 
wysokość, w przypadku wsparcia finansowego, są dostosowane do indywidualnych 
potrzeb przedsiębiorstwa społecznego. Wsparcie pomostowe w formie finansowej 
jest świadczone przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. 
Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest przyznawane miesięcznie w 
wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania, jednak nie 
większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego 
wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
Zaleca się, by finansowanie pomostowe było stopniowo zmniejszane, zwłaszcza w 
przypadku wsparcia pomostowego w formie finansowej wydłużonego do 12 
miesięcy. Wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług jest 
ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych 
przedsiębiorstwa. 
162

Do czasu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynikających z KPRES.   
163 Tj.: 
a) dla usług animacji lokalnej (usług animacyjnych) i usług rozwoju ekonomii 
społecznej (usług inkubacyjnych): 

i) wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES 
wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej; 
ii) wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły 
do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii 
społecznej; 
iii) wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla 
osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego; 
iv) wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność 
odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w 
wyniku działalności OWES; 

b) dla usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usług biznesowych): 
i) wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w 
wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych; 
ii) wskaźnik 6: procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych 
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wsparciem. 
164

Pośrednik finansowy – podmiot wybrany przez podmiot zarządzający funduszem 
funduszy, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz usta-
nawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006 i oferujący instrumenty finansowe bezpośrednio podmiotom ekonomii 
społecznej. 

257/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma 
program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finan-
sowanych z Euro-pejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020  (na podstawie 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane 
będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra infrastruktury i Roz-
woju  z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, 
do którego zastosowanie mają odpowiednio przepisy  Rozporządze-
nia 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis. 

II.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

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

260/7 W ramach Działania zakłada się zwiększenie liczby miejsc wycho-
wania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat, tj. dla dzieci które 
od 1 września 2017 r. zostaną  objęte prawem do korzystania z 
wychowania przedszkolnego w przedszkolu bądź innej formie wy-
chowania przedszkolnego. 

W ramach Działania zakłada się zwiększenie liczby miejsc wychowa-
nia przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat, tj. dla dzieci które zo-
staną objęte prawem do korzystania z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolu bądź innej formie wychowania przedszkolnego. 

261/7 Przedszkolnego126 

 

126 Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o ośrodkach wychowania przedszkolnego, 
należy przez to rozumieć: przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
oraz tzw. inne formy wychowania przedszkolnego, tj. punkty przedszkolne i zespoły wy-
chowania przedszkolnego (zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty). 

Przedszkolnego165 

 

165
 Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o ośrodkach wychowania przedszkolne-

go (OWP), należy przez to rozumieć: publiczny lub niepubliczny podmiot wymienio-
ny w art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 
13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z późn. zm.), w którym jest prowadzone wychowa-
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nie przedszkolne, tj. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
oraz tzw. inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z §1 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych 
form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form 
oraz sposobu ich działania, tj. punkty przedszkolne i zespoły wychowania przed-
szkolnego (zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty). 

261/10 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 
dzieci w wieku 3 – 4 lata. 

 

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego166 dla 
dzieci w wieku 3 – 4 lata. 

 
166

 W tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 
261/12 4.Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 

inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego 
4.Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 
inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego168 

 
 168

 Dotyczy nowo utworzonych oraz istniejących ośrodków wychowania przed-
szkolnego. 

262/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym.  

 

263/19 4.Po zakończeniu finansowania projektowego beneficjenci są zo-
bowiązani do zachowania trwałości utworzonych w ramach RPO 
miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat 
od dnia zakończenia realizacji projektu. 
5.Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu 
(lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie 
dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie 
województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej 
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestni-
kom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 
6.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 
w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowa-
niu art. 107 i 108 Traktatu. 

4. Po zakończeniu finansowania projektowego beneficjenci są zo-
bowiązani do zachowania trwałości utworzonych w ramach pro-
jektu finansowanego z RPO miejsc wychowania przedszkolnego 
przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji pro-
jektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwa-
łość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków 
wychowania przedszkolnego do świadczenia usług przedszkol-
nych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania 
przedszkolnego. Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyj-
nym placówki miejsc wychowania przedszkolnego uwzględnia 
dokładną liczbę miejsc utworzonych w projekcie.  

5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu 
(lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie 
dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na tere-
nie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia peł-
nej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające 
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 
projektu. 

6. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 
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w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komi-
sji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym nie-
które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w za-
stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

7. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. 
zm.) będą udostępnione na wolnej licencji zapewniającej licen-
cjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania 
utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i 
rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach 
oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależ-
nych. 

8. Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie: 
a) Typ projektu nr 2 (tj. rozszerzenie oferty o zajęcia realizowa-
ne w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe 
zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych) 
może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań reali-
zowanych w ramach typu projektu nr 1 (tj. tworzenie nowych 
miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 la-
ta). 
b) Realizacji typu projektu nr 2 każdorazowo musi towarzyszyć 
wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkol-
nym w nowo utworzonym albo we wspartym ośrodku wycho-
wania przedszkolnego. Powyższy warunek nie ma zastosowania 
w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełno-
sprawnościami, co oznacza, że realizacja dodatkowych zajęć dla 
tej grupy dzieci nie musi być działaniem dodatkowym w stosun-
ku do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych. 
c) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, o któ-
rym mowa w typie projektu nr 1, wymaga spełnienia łącznie na-
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stępujących warunków:  

 wsparcie umożliwia zakładanie nowych albo wsparcie funkcjonu-
jących ośrodków wychowania przedszkolnego;  

 wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych 
podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie da-
nej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego 
rok rozpoczęcia realizacji projektu. Powyższy warunek nie ma za-
stosowania w przypadku realizacji dodatkowej oferty edukacyj-
nej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawno-
ścią udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywa-
nie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;  

 liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia nowych 
miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu i 
prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na 
usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na któ-
rych są one tworzone. Interwencja nie jest możliwa w sytuacji, 
gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obsza-
rze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone 
przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego;  

 nowe miejsca wychowania przedszkolnego są tworzone:  
o w istniejącej bazie oświatowej, w tym np.: w budynkach po zli-

kwidowanych placówkach oświatowych, pomieszczeniach do-
mów kultury, żłobkach, itd., albo  

o w budynkach innych niż wymienione w tirecie pierwszym powy-
żej, w tym np.: zlokalizowanych przy urzędach gminy, w po-
mieszczeniach remiz strażackich, w pomieszczeniach ośrodków 
zdrowia, albo  

o w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego, albo  
o w nowej bazie lokalowej, z uwzględnieniem warunków o których 

mowa w pkt 9;  

 w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych 
miejsc wychowania przedszkolnego możliwe są działania obej-
mujące m.in. następujące kategorie wydatków:  

o dostosowanie/adaptacja pomieszczeń, w tym m. in. do wymo-
gów budowalnych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją 
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uniwersalnego projektowania;  
o modernizacja istniejącej bazy przedszkolnej;  
o zakup i montaż wyposażenia, w tym m. in. mebli, wyposażenia 

wypoczynkowego, sprzętu TIK170, oprogramowania, itp.;  
o zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub 

narzędzi171 dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojo-
wych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, 
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
tych pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są zgodne 
z koncepcją uniwersalnego projektowania172;  

o budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną 
nawierzchnią i ogrodzeniem;  

o modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i 
poznawczy dzieci;  

o zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca 
wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem pkt 10, w tym: 
koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w 
ośrodku wychowania przedszkolnego, koszty żywienia dzieci; 

o inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa konkretnego 
dziecka w wychowaniu przedszkolnym oraz prawidłowego funk-
cjonowania ośrodka wychowania przedszkolnego173. 

9. Wymogi dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: 
a) Inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ramach cross-

financingu na zasadach, o których mowa w Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020.  

b) Wydatki na inwestycje infrastrukturalne, o których mowa w lit. 
a, są ponoszone, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

 organ prowadzący nie dysponuje infrastrukturą, która byłaby 
możliwa do wykorzystania na potrzeby edukacji przedszkolnej; 

 potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą 
potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym (w 
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perspektywie kolejnych 3 lat); 

 infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uni-
wersalnego projektowania, o której mowa w Wytycznych w za-
kresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady rów-
ności szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na la-
ta 2014-2020. 

10. Standard realizacji zajęć dodatkowych: 
Realizacja zajęć dodatkowych musi uwzględniać łącznie następu-
jące warunki: 

a) dodatkowe zajęcia są realizowane poza bezpłatnym czasem 
funkcjonowania ośrodków wychowania przedszkolnego, okre-
ślonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy o systemie 
oświaty;  

b) katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:  

 zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 
r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i pla-
cówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logope-
dyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze tera-
peutycznym;  

 zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumie-
niu ustawy o systemie oświaty;  

 zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka ko-
rekcyjna;  

 zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne,  
c) dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy 

wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej 
gminie/mieście, z uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji, 
np. przez nauczycieli wychowania przedszkolnego po zakończe-
niu realizacji projektu;  

d) dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidu-
alnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych dzieci objętych wsparciem;  
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e) dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w 
takim samym zakresie nie były one finansowane od co najmniej 
12 miesięcy;  

f) dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci 
danego OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub do-
stosowanych miejsc wychowania przedszkolnego;  

g) kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych może stano-
wić nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich projektu. Limit 
nie ma zastosowania w przypadku dodatkowej oferty edukacyj-
nej dla dzieci z niepełnosprawnościami. 

11. Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc 
wychowania przedszkolnego w ramach projektów współfinan-
sowanych ze środków EFS jest możliwe przez okres nie dłuższy 
niż 12 miesięcy. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w 
OWP, w których zostały utworzone nowe miejsca wychowania 
przedszkolnego, odbywa się także przez okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy. 

12. Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowo utworzo-
nych miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowa-
dzący OWP do złożenia zobowiązania przeciwdziałającego ryzyku 
podwójnego finansowania, deklarującego, iż informacje dotyczą-
ce liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach 
EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane 
w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu spra-
wozdaniach. 

13. Standardy szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: 
a) Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego trwają nie 

dłużej niż 12 miesięcy. 
b) Konieczność realizacji w projekcie działań, o których mowa w lit. 

a wynika z przeprowadzonej diagnozy stopnia przygotowania 
nauczycieli w ośrodku wychowania przedszkolnego objętym 
wsparciem do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z 
dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz analizą 
zapotrzebowania ośrodka wychowania przedszkolnego na okre-
ślone kompetencje i kwalifikacje. Podmiot przeprowadzający 
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diagnozę może skorzystać w jej opracowaniu ze wsparcia insty-
tucji wspomagających ośrodek wychowania przedszkolnego, tj. z 
uwzględnieniem narzędzi i metodologii opracowanych przez 
MEN i jednostki podległe lub nadzorowane. 
 
170

Ang. ICT – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 
 
171

O ile narzędzia te nie są zapewniane w sposób bezpłatny przez 
instytucje publiczne (np. Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek 
Rozwoju Edukacji). 
 
172

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 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”. 
 
173

W celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z 
niepełnosprawnościami, jest możliwe finansowanie mechanizmu 
racjonalnych usprawnień, o którym mowa w Wytycznych 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, w tym np. 
zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowania posiłków z 
uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z 
niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych 
adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z 
niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną 
diagnozę. Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika 
w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN. 

 

264/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma 
program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane 
będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra infrastruktury i Roz-
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rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020  (na podstawie 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). 

woju  z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, 
do którego zastosowanie mają odpowiednio przepisy  Rozporządze-
nia 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis. 

266/10 1. Projekty w zakresie 
a) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompe-

tencji kluczowych na rynku pracy129 (ICT, matematyczno-
przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju 
właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz 
praca zespołowa)130, 

b) podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli 
wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowo-
czesnych metod, technologii i sprzętu, 

c) organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-
zawodowego oraz pomocy psychologiczno– pedagogicz-
nej, 

d) tworzenia warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb 
rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposa-
żenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przy-
rodniczych oraz pracowni ICT131. 

2. Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych. 
 
 

1. Projekty w zakresie: 
a) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompeten-

cji kluczowych na rynku pracy174 (ICT175, matematyczno-
przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju wła-
ściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca ze-
społowa)176 177, 

b) podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli 
wszystkich przedmiotów178 w zakresie korzystania z nowo-
czesnych metod, technologii i sprzętu179, 

c) organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-
zawodowego oraz pomocy psychologiczno– pedagogicznej, 

d) tworzenia warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb 
rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposaże-
nie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodni-
czych oraz pracowni ICT180. 

2. Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych. 
 
175

TIK (ang. ICT) – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 
177

Wsparcie w ramach typu projektu nr 1 lit. a może objąć w szczególności: 
a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu 
oświaty objętych wsparciem zgodnie z następującymi warunkami: 

 zakres tematyczny projektu edukacyjnego finansowanego 
ze środków EFS może wykraczać poza treści nauczania 
określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

 projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być 
realizowany jako projekt interdyscyplinarny, łączący wia-
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domości i umiejętności z różnych dziedzin, 

 projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być 
realizowany w czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
albo w czasie zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza 
szkołą; 

b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących 
wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla 
uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu wymagań eduka-
cyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
danego etapu edukacyjnego; 
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia; 
d) wdrożenie nowych form i programów nauczania; 
e) tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach pro-
gramowych, organizacyjnych lub metodycznych; 
f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów 
lub słuchaczy; 
g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placów-
ki systemu oświaty (w tym m. in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsię-
biorców) w celu realizacji programów edukacyjnych; 
h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach 
projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów inno-
wacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki; 
i) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą. 
178

Realizowanych w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
179

Typ projektu obejmuje w szczególności: 
a) obsługę urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mo-
bilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS; 
b) wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym 
wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie 
oraz dydaktycznych serwisów internetowych, również w trakcie zajęć pro-
wadzonych z uczniami z niepełnosprawnościami oraz w kształceniu infor-
matycznym; 
c) nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych; 
d) edukację w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecz-
nego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi 
mających funkcje komputera; 
e) wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie; 
f) administrację wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub 
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placówki systemu oświaty (komputerową i bezprzewodową). 
266/11 1. W zakresie działań mających na celu poprawę jakości kształce-

nia ogólnego - szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie 
ogólne, specjalistyczne, w tym szkoły artystyczne I i II stopnia rea-
lizujące kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe, 

1. W zakresie działań mających na celu poprawę jakości kształ-
cenia ogólnego - szkoły i placówki oświatowe realizujące 
kształcenie ogólne181, specjalistyczne, w tym szkoły arty-
styczne I i II stopnia realizujące kształcenie w oparciu o dwie 
podstawy programowe,  

 
181

W tym szkoły zawodowe i placówki systemu oświaty prowadzące kształ-
cenie zawodowe, w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu 
o podstawę programową kształcenia ogólnego. 

 

266-267/12 Typ projektu nr 1: 
1. Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświa-

towych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół 
dla dorosłych). 

2. W zakresie działań mających na celu poprawę jakości kształce-
nia ogólnego – nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i 
placówek oświatowych prowadzących kształcenie specjali-
styczne, w tym szkoły artystyczne I i II stopnia realizujące 
kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe. 

3. Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek pro-
wadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla doro-
słych). 

4. W zakresie działań mających na celu poprawę jakości kształce-
nia ogólnego - uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i 
placówek oświatowych prowadzących kształcenie specjali-
styczne, w tym szkoły artystyczne I i II stopnia, realizujące 
kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe. 

5. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów, wychowanków i słu-
chaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne (z 
wyłączeniem szkół dla dorosłych). 

 
Typ projektu nr 2: 
Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek prowa-
dzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) 
spełniający warunki udziału w programie stypendialnym zgodnie z 

Typ projektu nr 1: 
1. Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek 

oświatowych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłącze-
niem szkół dla dorosłych). 

2. W zakresie działań mających na celu poprawę jakości kształ-
cenia ogólnego – nauczyciele i pracownicy pedagogiczni 
szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie 
specjalistyczne, w tym szkoły artystyczne I i II stopnia realizu-
jące kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe182. 

3. Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek 
prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla 
dorosłych). 

4. W zakresie działań mających na celu poprawę jakości kształ-
cenia ogólnego - uczniowie, wychowankowie i słuchacze 
szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie 
specjalistyczne, w tym szkoły artystyczne I i II stopnia, reali-
zujące kształcenie w oparciu o dwie podstawy programo-
we183. 

5. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów, wychowanków i słu-
chaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne (z 
wyłączeniem szkół dla dorosłych). 

 
Typ projektu nr 2: 
Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek prowadzą-
cych kształcenie ogólne184 (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) oraz 
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Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
 
z terenu woj. lubelskiego132. 

szkół i placówek objętych wsparciem w ramach Działania 12.4 RPO 
WL (PI 10iv)spełniający warunki udziału w programie stypendialnym 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji 
na lata 2014-2020. 
 
Grupa docelowa obejmuje podmioty wskazane w odniesieniu do 
typu projektu nr 1 i 2 z terenu woj. lubelskiego185. 
 
182

Oraz szkoły zawodowe i placówki systemu oświaty prowadzące kształce-
nie zawodowe, w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o 
podstawę programową kształcenia ogólnego. 
 
183

Oraz uczniowie szkół zawodowych i placówek systemu oświaty prowa-
dzących kształcenie zawodowe, w zakresie prowadzonego przez nie nau-
czania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. 
 
184

Szczególnie uzdolnieni w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informa-
tycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. 

268/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

268/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełno-
sprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczo-
wego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020. 

1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno-
ści na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełno-
sprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-
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 Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 
2014-2020. 

2. Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiązkowego 
finansowania krajowego przewidzianego w krajowych przepi-
sach prawnych. 

3. Działania w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół w nowo-
czesny sprzęt i materiały dydaktyczne będą uzależnione od 
diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu 
działania. 

4. Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ra-
mach cross – financingu) w szkołach i placówkach edukacyj-
nych będą finansowane wyłącznie jeżeli zostanie zagwaranto-
wana trwałość inwestycji z EFS. 

5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro pro-
jektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną 
prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmio-
tu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością udo-
stępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz za-
pewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kon-
taktu z kadrą projektu. 

6. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakre-
sie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia 
Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  

2020. 
2. Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiązkowego fi-

nansowania krajowego przewidzianego w krajowych przepisach 
prawnych. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS stano-
wią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem rea-
lizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala 
działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu 
przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na 
ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali 
działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki sys-
temu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczę-
cie realizacji projektu (średniomiesięcznie). 

3. Działania w ramach typu projektu nr 1, w szczególności w zakre-
sie wyposażenia/doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt i mate-
riały dydaktyczne będą uzależnione od diagnozy zapotrzebowa-
nia odbiorców wsparcia na tego typu działania. Realizacja wspar-
cia w ramach typu projektu nr 1 jest dokonywana na podstawie 
indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub pla-
cówek systemu w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygo-
towana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświa-
ty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edu-
kacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowa-
dzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć moż-
liwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania 
pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.  

4. Realizacja działań w ramach typu projektu nr 1 lit. a musi 
uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne uczniów lub słuchaczy objętych 
wsparciem. 

5. Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ra-
mach cross – financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych 
będą finansowane wyłącznie jeżeli zostanie zagwarantowana 
trwałość inwestycji z EFS. 

6. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu 
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(lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie 
dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na tere-
nie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej 
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestni-
kom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

7. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 
w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komi-
sji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektó-
re rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto-
sowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządze-
nia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w spra-
wie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej do pomocy de minimis. 

8. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. 
zm.) będą udostępnione na wolnej licencji zapewniającej licen-
cjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania 
utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i 
rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach 
oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależ-
nych. 

9. Warunki dotyczące realizacji programów pomocy stypendialnej, 
o której mowa w typie projektu nr 2: 

a) kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów lub słuchaczy po-
winno obejmować co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane 
przez uczniów lub słuchaczy z przynajmniej jednego spośród 
przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków ob-
cych, matematyki lub przedsiębiorczości. Osiągnięcia w olim-
piadach, konkursach lub turniejach mogą stanowić dodatkowe 
kryterium premiujące. Szczegółowe kryteria naboru, uwzględ-
niające warunki określone w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 będą zawierać 
regulaminy programów stypendialnych; 
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b) wysokość pomocy stypendialnej ustala IZ RPO, jednak kwota 
stypendium wyliczona na bazie miesięcznej nie może przekro-
czyć 1000 zł brutto na jednego ucznia lub słuchacza; 

c) minimalny okres, na który jest przyznawana pomoc stypendialna 
wynosi 10 miesięcy i może być skrócony jedynie w przypadku 
naruszenia przez ucznia lub słuchacza regulaminu programu 
stypendialnego; 

d) w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń lub słu-
chacz podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga 
szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole 
lub placówce systemu oświaty ucznia lub słuchacza. Celem 
opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlep-
szych rezultatów, wsparcie ucznia lub słuchacza w wykorzysta-
niu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osią-
gnięć edukacyjnych. 

10. Warunki dotyczące realizacji projektów w zakresie nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu: 

a) Projekt obejmuje łącznie co najmniej:  

 wsparcie polegające na kształtowaniu i rozwijaniu kompe-
tencji uczniów/ słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodni-
czych lub matematyki oraz 

 wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania 
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki186 . 

Wymóg sformułowany w lit. a nie ma zastosowania, o ile beneficjent 
zapewni realizację jednego ze wskazanych w nim działań poza pro-
jektem. 

b) Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach wy-
posażenia szkolnych pracowni przedmiotów przy-
rodniczych obejmuje187: 

 podstawowe wyposażenie pracowni (wagi, szafy laborato-
ryjne itp.);  

 sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń, ekspe-
rymentów, obserwacji (przyrządy pomiarowe, przyrządy 
optyczne, szkło laboratoryjne, szkiełka mikroskopowe itp.), 
w tym narzędzia TIK188 wraz z odpowiednimi aplikacjami 
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tematycznymi; 

 odczynniki lub substancje chemiczne; 

 środki czystości; 

 pomoce dydaktyczne (środki trwałe, mapy, atlasy, roczniki 
statystyczne itp.). 

11. Wymogi dotyczące realizacji projektów uwzględniających 
wsparcie na rzecz rozwoju kompetencji w zakresie ICT (wyko-
rzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK))189: 

a) Pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK powinny być 
dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym 
wynikających z niepełnosprawności. 

b) Maksymalna wartość wsparcia finansowego na za-
kup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole190 
lub placówce systemu oświaty, objętej wsparciem 
wynosi: 

 dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów 
lub słuchaczy – 140 000 zł, 

 dla szkół lub placówek systemu oświaty od 301 uczniów 
lub słuchaczy – 200 000 zł. 

c) Wniosek o dofinansowanie projektu obejmującego 
zakup wyposażenia szkół lub placówek systemu 
oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK 
niezbędne do realizacji programów nauczania w 
szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym 
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-
usługowej, powinien zawierać zobowiązanie doty-
czące osiągnięcia przez szkołę lub placówkę systemu 
oświaty objętą wsparciem w okresie do 6 miesięcy 
od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w 
umowie o dofinansowanie projektu, wszystkich po-
niższych funkcjonalności: 

 stały dostęp do łącza internetowego użytkowników w szko-
le lub placówce systemu oświaty, na poziomie przepływ-
ności optymalnym dla bieżącego korzystania z cyfrowych 
zasobów online w trakcie lekcji i w ramach pracy zawodo-
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wej; 

 w zależności od liczby uczniów lub słuchaczy, tj. do 300 al-
bo od 301, szkoła lub placówka systemu oświaty posiada 
odpowiednio, co najmniej, jeden albo dwa zestawy prze-
nośnych komputerów albo innych mobilnych urządzeń ma-
jących funkcje komputera oraz dedykowanego urządzenia 
umożliwiającego ładowanie oraz zarządzanie mobilnym 
sprzętem komputerowym z: 

 zainstalowanym systemem operacyjnym; 

 dostępem do oprogramowania biurowego; 

 oprogramowaniem antywirusowym, jeżeli istnieje dla 
danego urządzenia – opcjonalnie, jeżeli takie oprogra-
mowanie nie jest zainstalowane na szkolnych urządze-
niach sieciowych; 

 oprogramowaniem zabezpieczającym komputer albo 
inne mobilne narzędzia mające funkcje komputera w 
przypadku kradzieży; 

 oprogramowaniem do zarządzania zestawem przeno-
śnych komputerów albo innych mobilnych narzędzi ma-
jących funkcje komputera dla potrzeb przeprowadzania 
zajęć lekcyjnych - w zależności od rodzaju wybranego 
przenośnego komputera albo innego mobilnego narzę-
dzia mającego funkcje komputera - opcjonalnie, jeżeli 
takie oprogramowanie nie jest zainstalowane na szkol-
nych urządzeniach sieciowych oraz oprogramowaniem 
do zarządzania szkolnymi urządzeniami sieciowymi; 

 oprogramowaniem zabezpieczającym uczniów przed 
dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie 
dla ich prawidłowego rozwoju w rozumieniu art. 4a 
ustawy o systemie oświaty; 

 oprogramowaniem zabezpieczającym szkolne urządze-
nia sieciowe; 

 w zależności od liczby uczniów lub słuchaczy, tj. do 300 al-
bo od 301,szkoła lub placówka systemu oświaty posiada 
odpowiednio, co najmniej, jedno albo dwa wydzielone 
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miejsca dostosowane do potrzeb funkcjonowania zestawu 
przenośnych komputerów lub innych mobilnych narzędzi 
mających funkcje komputera z bezprzewodowym dostę-
pem do Internetu; 

 w miejscach, w których uczniowie korzystają z zestawu 
przenośnych komputerów lub innych mobilnych narzędzi 
mających funkcje komputera, jest możliwa prezentacja tre-
ści edukacyjnych z wykorzystaniem wielkoformatowych, 
niskoemisyjnych, interaktywnych urządzeń do projekcji ob-
razu i emisji dźwięku umożliwiających wyświetlanie obrazu 
bez konieczności każdorazowego dostosowywania warun-
ków światła i układu ławek w salach; 

 szkoła lub placówka systemu oświaty zapewnia komputery 
przenośne lub inne mobilne narzędzia mające funkcje 
komputera do indywidualnego użytku służbowego nauczy-
cielom prowadzącym zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem 
TIK; 

 szkoła lub placówka systemu oświaty posiada co najmniej 
jedno miejsce (pomieszczenie), w którym uczniowie lub 
słuchacze mają możliwość korzystania z dostępu do Inter-
netu pomiędzy oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktycz-
nych w godzinach pracy szkoły, zgodnie z organizacją roku 
szkolnego. 

d) Dopuszcza się możliwość dodatkowego sfinansowa-
nia w ramach RPO utworzenia wewnątrzszkolnych 
sieci komputerowych lub bezprzewodowych, który 
może objąć191: 

 opracowanie projektów technicznych dla każdej ze szkół 
lub placówek systemu oświaty uczestniczących w projekcie 
w zakresie instalacji sieci i urządzeń niezbędnych do stwo-
rzenia wewnątrzszkolnych sieci komputerowych lub bez-
przewodowych; 

 zakup urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-
usługowej i wykonanie instalacji sieci zgodnie z opracowa-
ną dokumentacją; 
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 sfinansowanie usług administrowania zakupionym w ra-
mach projektu sprzętem i urządzeniami przez okres nie 
dłuższy niż okres trwania projektu. 

e) Programy rozwijania kompetencji cyfrowych 
uczniów/ słuchaczy poprzez naukę programowa-
nia192 są realizowane w pierwszej kolejności w szko-
łach lub placówkach systemu oświaty, które spełnia-
ją jeden z poniższych warunków193: 

 w latach 2012-2013 wzięły udział w programie Cyfrowa 
szkoła lub innych analogicznych programach; 

 realizują projekty w ramach RPO w zakresie wskazanym w 
wsparcie na rzecz rozwoju kompetencji w zakresie ICT (wy-
korzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych 
(TIK)); 

 osiągnęły albo mają dostęp do funkcjonalności opisanych 
w lit. e; 

 dysponują zapleczem technicznym do realizacji działań z 
zakresu programowania; 

 realizują projekt w partnerstwie ze szkołą lub placówką 
systemu oświaty, która uczestniczyła w analogicznych 
przedsięwzięciach; 

 realizują projekt we współpracy z podmiotami dysponują-
cymi potencjałem do prowadzenia działań projektowych; 

 nauczyciele zatrudnieni w szkołach lub placówkach syste-
mu oświaty zostali przygotowani do realizacji zajęć z zakre-
su programowania. 

12. Wymogi dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: 
a) Inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ramach cross-

financingu na zasadach, o których mowa w Wytycznych Mini-
stra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wy-
datków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spój-
ności na lata 2014-2020.  

b) Wydatki na inwestycje infrastrukturalne, o których mowa w lit. 
a, są ponoszone, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 
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 nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury; 

 potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona 
analizą potrzeb; 

 infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją 
uniwersalnego projektowania, o której mowa w Wytycz-
nych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedy-
skryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

13. Wymogi dotyczące projektów w zakresie indywidualizacji pracy 
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
wsparcia ucznia młodszego: 

a) Działania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z wyłączeniem wsparcia 
udzielanego na rzecz ucznia młodszego194 lub ucznia z niepełno-
sprawnością195, obejmą II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły 
podstawowej) oraz III etap edukacyjny (gimnazjum). Wsparcie 
ucznia młodszego oraz ucznia z niepełnosprawnością może być 
realizowane na wszystkich etapach edukacyjnych. 

b) Wsparcie, o którym mowa w lit. a, jest realizowane w ramach 
zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu 
oświaty zgodnych z zakresem określonym w typie projektu nr 1 
lit. a oraz lit. c, w szczególności w formie: 

 zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowa-
nia rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opa-
nowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyjno–
kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i 
psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze tera-
peutycznym; 

 zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, organizowanych dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wy-
magań edukacyjnych wynikających z podstawy programo-
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wej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego; 

 warsztatów; 

 porad i konsultacji; 

 zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 
kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizo-
wania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i 
młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębo-
kim. 

c) Realizacja wsparcia odbywa się z wykorzystaniem lokalnych za-
sobów specjalistycznych placówek specjalnych, ośrodków 
szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wycho-
wawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków 
rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-
pedagogicznych. 

d) Wsparcie, o którym mowa w lit. a uwzględnia współpracę z ro-
dzicami196. 

 
186

Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki 
powinno być dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z 
niepełnosprawności. Zakupione wyposażenie powinno być dostosowane do odpo-
wiedniego etapu edukacyjnego i zakresu realizacji podstawy programowej kształce-
nia ogólnego w poszczególnych typach szkół (podstawowego lub rozszerzonego). 
Standard wyposażenia szkolnych pracowni matematycznych określa IZ RPO. 
 
187

Liczba zestawów laboratoryjnych (doświadczalnych) zakupionych w ramach 
wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych jest zależna od 
wielkości szkoły lub placówki systemu oświaty, mierzonej liczbą uczniów, a także 
liczby grup zadaniowych, które będą realizowały doświadczenia. Co do zasady, jeden 
zestaw laboratoryjny jest przewidziany dla grupy zadaniowej liczącej od 2 do 5 osób. 
Szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych 
został opracowany przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony interne-
towej www.men.gov.pl. Realizacja projektu uwzględnia zapisy przedmiotowego 
katalogu. Dopuszcza się możliwość sfinansowania w ramach projektów kosztów 
związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni szkolnych, wynikających 
m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania 
bezpiecznego ich użytkowania. 
 
188

Ang. ICT – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 
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189

Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK, na zakup których 
udziela się wsparcia finansowego został określony przez MEN i jest udostępniany za 
pośrednictwem strony internetowej www.men.gov.pl. Realizacja projektu 
uwzględnia zapisy przedmiotowego katalogu. Dopuszcza się możliwość 
sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń 
na potrzeby pracowni szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu 
zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. 
 
190

Wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w 
zespołach szkół lub placówek systemu oświaty, o których mowa w art. 62 ust. 1 
ustawy o systemie oświaty, powinna być uzależniona od liczby szkół lub placówek 
systemu oświaty tworzących zespół.   
 
191

Szczegółowy wykaz urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej, na 
zakup których udziela się wsparcia finansowego, został określony przez MEN i jest 
udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.men.gov.pl. Realizacja 
projektu uwzględnia zapisy przedmiotowego katalogu. 
 
192

Programy te obejmują następujące działania: 
a)podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie programowania, w tym 

m.in.: 

  szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji nauczycieli w 
zakresie programowania, 

  rozwój albo budowanie i moderowanie sieci współpracy i samo-
kształcenia nauczycieli, 

 opracowanie scenariuszy zajęć nauki programowania, które bę-
dą realizowane w pracy z uczniami lub słuchaczami, 

 warsztaty metodyczne; 
b) realizację nauki programowania wśród uczniów lub słuchaczy, w tym 

m.in.: 

  realizację dodatkowych zajęć na podstawie opracowanych sce-
nariuszy, 

  działalność szkolnych kółek programistycznych. 
W ramach powyższych działań, szkołalub placówka oświaty realizująca program ma 
możliwość wyboru środowiska informatycznego do prowadzenia nauki programo-
wania. 
 
293

Dopuszcza się możliwość realizacji programów, o których mowa w lit. g pod wa-
runkiem, że szkoła lub placówka systemu oświaty nie ma możliwości wypełnienia 
warunków, o których mowa w lit. g. 
 
294

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego nr LVIII/1215/2015 z dnia 6 października 2015 r. 
Strona 116 z 157 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 uczeń 
młodszy to uczeń pierwszej klasy przekraczający każdy z poniższych progów eduka-
cyjnych: 
a) przedszkole – I etap edukacyjny (obejmujący klasy I-III w szkole podstawowej); 
b) I etap edukacyjny – II etap edukacyjny (obejmujący klasy IV-VI w szkole podsta-
wowej); 
c) II etap edukacyjny – III etap edukacyjny (obejmujący gimnazjum). 
 
195

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 
uczeń/dziecko z niepełnosprawnością to uczeń albo dziecko w wieku 
przedszkolnym posiadający orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-
pedagogicznej (dla uczniów: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi 
na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej 
lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; dla dzieci w wieku 
przedszkolnym: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na 
niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej 
lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinia z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju). 
 
196

W celu upowszechnienia edukacji wśród uczniów z niepełnosprawnościami, jest 
możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, o którym mowa w 
Wytycznych 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, w tym np. zatrudnienie 
asystenta ucznia, dostosowania posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb 
żywieniowych wynikających z niepełnosprawności ucznia, zakup pomocy 
dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z 
niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną w szkole lub pla-
cówce systemu oświaty diagnozę potrzeb w tym zakresie. Łączny koszt racjonalnych 
usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN. 

269/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma 
program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020  (na podstawie 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane 
będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra infrastruktury i Roz-
woju  z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, 
do którego zastosowanie mają odpowiednio przepisy  Rozporządze-
nia 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
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funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis. 

271/10 1. Szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem certyfikacji. 
2. Szkolenia językowe133  zakończone procesem certyfikacji. 

1. Szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem certyfikacji197. 
2. Szkolenia językowe198  zakończone procesem certyfikacji199. 

 
197

Zakres wsparcia obejmuje szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji 
kończące się uzyskaniem przez uczestników projektów certyfikatu zewnętrznego 
potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych, zgodnie z zaplano-
wanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami, o których mowa w Wy-
tycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rze-
czowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Standard wymagań 
dla kompetencji informatycznych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu, 
został określony w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. 
 

199
Zakres wsparcia obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się certyfikatem ze-

wnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektów określonego 
poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego). 

272/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

272-273/19 4.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 
w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowa-
niu art. 107 i 108 Traktatu. 

4. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w za-
kresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w 
art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini-
mis. 

5. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utwo-
rami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 
631, z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji za-
pewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego 
wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i nieko-
mercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów w 
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całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i roz-
powszechniania utworów zależnych. 

6. Szkolenia realizowane w ramach Działania 12.3 zakończą się 
programem formalnej oceny i certyfikacji kompetencji osią-
gniętych przez uczestników projektów. 

7. W przypadku typu projektu nr 1 beneficjenci są zobligowani 
do opracowania kryteriów oceny oraz przeprowadzenia we-
ryfikacji osiągnięcia przez uczestników projektów efektów 
uczenia się zdefiniowanych w standardzie wymagań określo-
nym w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

8. Szkolenia, o których mowa w typie projektu nr 2, są realizo-
wane zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 i są rozliczane stawkami jednost-
kowymi wskazanymi w tym załączniku. Poza stawkami jed-
nostkowymi istnieje możliwość sfinansowania wyłącznie 
kosztów związanych z zakupem podręcznika, przeprowadze-
niem egzaminu zewnętrznego i wydaniem zewnętrznego 
certyfikatu. 

9. Beneficjenci są zobligowani do utrwalenia i przechowywania 
wyników walidacji przeprowadzonej w ramach projektu na 
potrzeby kontroli i późniejszej ewaluacji przez okres prze-
chowywania dokumentacji konkursowej. 

276/10 b)współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szko-
łami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli 
do nowoczesnych technik i technologii oraz możliwość aktualizo-
wania przez nauczycieli zawodu swojej wiedzy, nabycia możliwości 
uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym 
w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych, 
 

b)współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami 
wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do no-
woczesnych technik i technologii oraz możliwość aktualizowania 
przez nauczycieli zawodu202 swojej wiedzy203, nabycia możliwości 
uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w 
zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych, 

 
202

nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
203

Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO w zakresie aktualizowania wiedzy 
przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki 
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zawodu może objąć w szczególności: 
a) kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki 
związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez 
kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w 
ramach PO WER; 
b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół 
lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (tj. praco-
dawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, organizacje przedsię-
biorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, part-
nerów społecznych oraz innych interesariuszy zidentyfikowanych w diagnozie), 
w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców 
działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka 
systemu oświaty; 
c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 
przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z 
nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne); 
d) budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia; 
e) realizację programów wspomagania; 
f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji 
niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej 
nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw; 
g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach 
projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowa-
cyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. 

276/10 2.organizacja i prowadzenie dla osób dorosłych: 
a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
b) kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów umożli-
wiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifi-
kacji zawodowych; 

2.organizacja i prowadzenie dla osób dorosłych: 
a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
b) kursów umiejętności zawodowych; 

 

278/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

279/19  2. Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiązkowego 
finansowania krajowego przewidzianego w krajowych prze-
pisach prawnych. Przedsięwzięcia finansowane ze środków 
EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych 
przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub pla-
cówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed 
rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki 
systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ule-
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gnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) 
prowadzonych szkoły lub placówki systemu oświaty w okre-
sie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji pro-
jektu (średniomiesięcznie). W przypadku staży zawodowych 
obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycz-
nego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami 
wsparcie kierowane jest do tych szkół lub placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w których 
kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u 
pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak moż-
liwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia. 

3. Priorytetowo będzie traktowane wsparcie powiązane z inteli-
gentnymi specjalizacjami regionu wskazanymi w Regionalnej 
Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego czy z sektorami 
szybkiego wzrostu. 

4. Realizacja wsparcia w postaci kwalifikacyjnych kursów zawodo-
wych musi być połączona  z potwierdzaniem kwalifikacji w zawo-
dzie poprzez odpowiednie egzaminy. 

5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu 
(lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie 
dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na tere-
nie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej 
dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestni-
kom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 

6. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 
w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komi-
sji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektó-
re rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto-
sowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządze-
nia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w spra-
wie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej do pomocy de minimis. 

7. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. 
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zm.) będą udostępnione na wolnej licencji zapewniającej licen-
cjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania 
utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i 
rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach 
oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależ-
nych. 

8. Realizacja wsparcia w ramach typu projektu nr 1 lit. a-f jest do-
konywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapo-
trzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. 
Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez 
szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący 
działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz za-
twierdzona przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający 
diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia in-
stytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskona-
lenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblio-
teki pedagogicznej. Wsparcie w zakresie typu projektu nr 1 a-f 
jest realizowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb roz-
wojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów i słuchaczy objętych wsparciem. 

9. Warunki dotyczące realizacji praktyk zawodowych i staży zawo-
dowych dla uczniów: 

a) praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów zasadniczych 
szkół zawodowych w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej 
wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach 
pracy. Praktyki zawodowe realizowane w zasadniczej szkole 
zawodowej nie są formą praktycznej nauki zawodu, o której 
mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 
grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu; 

b) staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodo-
wego praktycznego dotyczą uczniów techników, w których 
kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u praco-
dawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości 
sfinansowania kosztów takiego kształcenia; 

c) staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawo-
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dowego praktycznego organizuje się dla uczniów techników w 
celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych pod-
stawą programową nauczania danego zawodu; 

d) okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego wy-
nosi minimum 150 godzin i nie więcej niż 970 godzin w odnie-
sieniu do udziału jednego ucznia lub słuchacza w ww. formach 
wsparcia; 

e) za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym ucznio-
wie otrzymują stypendium. Stypendium jest wypłacane za każ-
de kolejne przepracowane 150 godzin. W przypadku realizacji 
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w wymiarze 970 
godzin wysokość stypendium wliczana jest proporcjonalnie. 
Wysokość stypendium określa IZ RPO, niemniej nie może ona 
przekroczyć połowy średniego wynagrodzenia (brutto) za pracę 
w województwie lubelskim, wyliczaną na podstawie aktualnych 
danych GUS.  

f) w przypadku staży zawodowych realizowanych w ramach 
kształcenia zawodowego praktycznego, o których mowa w lit. b, 
wysokość stypendium nie może być niższa niż to wynika z prze-
pisów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i 
ich wynagradzania, regulujących zasady wynagradzania młodo-
cianych w kolejnych latach nauki; 

g) na czas trwania praktyki zawodowej lub stażu zawodowego jest 
zawierana pisemna umowa pomiędzy stronami zaangażowa-
nymi w realizację praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. 
Umowa powinna określać co najmniej: 

 wskazanie liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu za-
wodowego,  

 okres realizacji i miejsce odbywania praktyki zawodowej 
lub stażu zawodowego,  

 wynagrodzenie praktykanta lub stażysty,  

 zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna praktykanta lub 
stażysty po stronie podmiotu przyjmującego na praktykę 
zawodową lub staż zawodowy; 

h) praktyka zawodowa lub staż zawodowy są realizowane na pod-
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stawie programu opracowanego przez nauczyciela oraz dyrek-
tora szkoły lub placówki systemu oświaty we współpracy z 
podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodowa lub 
staż zawodowy. Program powinien: 

 być opracowany i przygotowany w formie pisemnej  

 wskazywać: 

 konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętno-
ści), które osiągnie praktykant lub stażysta,  

 treści edukacyjne,  

 zakres obowiązków praktykanta lub stażysty  

 harmonogram realizacji praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego 

 szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia stanowiska 
pracy praktykanta lub stażysty podczas odbywania 
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego oraz proce-
dur wdrażania praktykanta lub stażysty do pracy i moni-
torowania stopnia realizacji treści i celów edukacyjnych.  

Przy ustalaniu programu praktyki zawodowej lub stażu zawo-
dowego powinny być uwzględnione predyspozycje psychofi-
zyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe 
kwalifikacje zawodowe praktykanta lub stażysty; 

i) podmiot przyjmujący na praktykę zawodową lub staż zawodo-
wy: 

 zapewnia odpowiednie stanowisko pracy praktykanta lub 
stażysty, wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i za-
plecze, udostępnia warsztaty, pomieszczenia, zaplecze 
techniczne, zapewnia urządzenia i materiały zgodnie z pro-
gramem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego i po-
trzebami praktykanta lub stażysty wynikającymi ze specyfi-
ki zadań wykonywanych przez praktykanta lub stażystę, 
wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełno-
sprawności lub stanu zdrowia; 

 szkoli praktykanta lub stażystę na zasadach przewidzianych 
dla pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpoża-
rowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem 
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pracy na stanowisku, którego dotyczy praktyka zawodowa 
lub staż zawodowy; 

 sprawuje nadzór nad odbywaniem praktyki zawodowej lub 
stażu zawodowego w postaci wyznaczenia opiekuna prak-
tyki lub stażu; 

 monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności 
przez praktykanta lub stażystę, a także stopień realizacji 
treści i celów edukacyjnych oraz regularnie udziela prakty-
kantowi lub stażyście informacji zwrotnej; 

 wydaje praktykantowi lub stażyście - niezwłocznie po za-
kończeniu praktyki zawodowej lub stażu zawodowego - 
dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej lub 
stażu zawodowego. Dokument potwierdzający odbycie 
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zawiera co 
najmniej następujące informacje:  

 datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki zawodowej lub 
stażu zawodowego,  

 cel i program praktyki zawodowej lub stażu zawodowe-
go,  

 opis zadań wykonywanych przez praktykanta lub staży-
stę,  

 opis kompetencji uzyskanych przez praktykanta lub sta-
żystę w wyniku praktyki zawodowej lub stażu zawodo-
wego oraz  

 ocenę praktykanta lub stażysty dokonaną przez opieku-
na praktyki lub stażu; 

j) katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może 
uwzględniać koszty związane z odbywaniem praktyki zawodo-
wej lub stażu zawodowego (np. koszty dojazdu, koszty zakupu 
odzieży roboczej, wyposażenie stanowiska pracy, koszty eks-
ploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP praktykanta lub 
stażysty itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł na 1 oso-
bę odbywającą praktykę zawodową lub staż zawodowy. Powyż-
sza kwota może zostać zwiększona jedynie w sytuacji koniecz-
ności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z udziałem 
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uczniów w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym, wynika-
jących ze zwiększonego wymiaru czasu trwania ww. form 
wsparcia; 

k) na etapie przygotowań do realizacji programu praktyki zawo-
dowej lub stażu zawodowego są wyznaczani opiekunowie prak-
tykantów lub stażystów. Każdy przyjęty praktykant lub stażysta 
ma przydzielonego opiekuna. Na jednego opiekuna praktyki lub 
stażu nie może przypadać jednocześnie więcej niż 6 praktykan-
tów lub stażystów. Opiekun praktykanta lub stażysty jest wy-
znaczany po stronie podmiotu przyjmującego ucznia na prakty-
kę zawodową lub staż zawodowy; 

l) do zadań opiekuna praktykanta lub stażysty należy w szczegól-
ności: 

 diagnoza kompetencji i kwalifikacji praktykanta lub staży-
sty (we współpracy z nauczycielem); 

 określenie celu i programu praktyki lub stażu (we współ-
pracy z nauczycielem); 

 udzielenie praktykantom lub stażystom informacji zwrot-
nej w trakcie realizacji oraz po zakończeniu praktyki zawo-
dowej lub stażu zawodowego; 

 nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem prak-
tyki zawodowej lub stażu zawodowego; 

m) koszty wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty u pra-
codawcy powinny uwzględniać jedną z opcji: 

  refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna prakty-
kanta lub stażysty w zakresie odpowiadającym częściowe-
mu lub całkowitemu zwolnieniu go od świadczenia pracy 
na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad grupą 
praktykantów lub stażystów, przez okres 150 godzin prak-
tyki zawodowej lub stażu zawodowego, w wysokości obli-
czonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 
zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjo-
nalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu za-
wodowego zrealizowanych przez uczniów;  

 refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opie-
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kuna praktykanta lub stażysty, w sytuacji, gdy nie został 
zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości nieprzekra-
czającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze 
wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze 
zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą praktykan-
tów lub stażystów, ale nie więcej niż 500 zł brutto, za reali-
zację 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowe-
go. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie 
do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowe-
go zrealizowanych przez uczniów); 

 refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna prakty-
kanta lub stażysty, który będzie pełnił funkcję instruktora 
praktycznej nauki zawodu i dla którego praca z uczniami 
będzie stanowić podstawowe zajęcie – do wysokości wy-
nagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w 
sprawie praktycznej nauki zawodu; 

n) wynagrodzenie przysługujące opiekunowi praktykanta lub sta-
żysty jest wypłacane z tytułu wypełnienia obowiązków, o któ-
rych mowa w lit. l, nie zależy natomiast od liczby uczniów, wo-
bec których te obowiązki świadczy. IZ RPO w uzasadnionych 
przypadkach może podjąć decyzję o innej kwocie wynagrodze-
nia opiekunów praktykantów lub stażystów.  

10. Warunki dotyczące wsparcia dla nauczycieli zawodu i instrukto-
rów praktycznej nauki zawodu: 

a) zakres doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego jest 
zgodny z potrzebami wynikającymi z planu rozwoju szkoły lub 
placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe, 
z zapotrzebowania ww. podmiotów na nabycie przez nauczycie-
li kształcenia zawodowego określonych kwalifikacji lub kompe-
tencji oraz z zapotrzebowania rynku pracy; 

b) realizacja różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
kształcenia zawodowego lub instruktorów praktycznej nauki 
zawodu powinna być prowadzona we współpracy z instytucjami 
otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek syste-
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mu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w 
szczególności z przedsiębiorcami lub pracodawcami działający-
mi na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placów-
ka systemu oświaty; 

c) realizacja wsparcia powinna być prowadzona z wykorzystaniem 
doświadczenia działających na poziomie wojewódzkim i lokal-
nym placówek doskonalenia nauczycieli; 

d) praktyki lub staże nauczycieli kształcenia zawodowego organi-
zowane w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego 
szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe powinny trwać minimum 40 godzin; 

e) studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne lub szkolenia powin-
ny umożliwić uzyskanie przygotowania pedagogicznego lub 
kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycz-
nych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu 
zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli; 

f) studia podyplomowe realizowane w ramach projektów powin-
ny spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie 
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu nauczyciela; 

g) programy wspomagania są realizowane z uwzględnieniem łącz-
nie następujących warunków: 

 program wspomagania powinien służyć pomocą szkole lub 
placówce systemu oświaty w wykonywaniu przez nią zadań 
na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowa-
cyjności oraz pracy zespołowej); 

 zakres wspomagania wynika z analizy indywidualnej sytua-
cji szkoły lub placówki systemu oświaty i odpowiada na 
specyficzne potrzeby tych podmiotów; 

 realizacja programów wspomagania obejmuje następujące 
etapy: 
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i) przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych 
związanych z realizacją przez szkołę lub placówkę sys-
temu oświaty zadań z zakresu kształtowania i rozwijania 
u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych nie-
zbędnych na rynku pracy oraz właściwych po-
staw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz 
pracy zespołowej); 

ii) prowadzenie procesu wspomagania w oparciu o ofertę 
doskonalenia nauczycieli przygotowaną zgodnie z po-
trzebami szkoły lub placówki systemu oświaty, z możli-
wością wykorzystania ofert doskonalenia funkcjonują-
cych na rynku, m. in. udostępnianych przez centralne i 
wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli; 

iii) monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wyko-
rzystaniem m. in. ewaluacji wewnętrznej szkoły lub pla-
cówki systemu oświaty. 

11. Współpraca w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach do 
potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy oraz opracowanie 
lub modyfikację programów nauczania będą prowadzone z 
uwzględnieniem prognoz dotyczących zapotrzebowania rynku 
pracy na określone zawody i wykształcenie w określonych bran-
żach, z wykorzystaniem ogólnopolskich i regionalnych badań i 
analiz oraz uzupełniająco informacji ilościowych i jakościowych 
dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy Komisji 
Europejskiej portalu EU Skills Panorama. 

12. W ramach projektów uwzględniających włączenie pracodawców 
lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwa-
lifikacje zawodowe oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawo-
dzie206, jest możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia eg-
zaminatorów, związanych z ich udziałem w przeprowadzaniu eg-
zaminu. Warunki wynagradzania egzaminatorów zostały określo-
ne odpowiednio:  

a) w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 
2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za 
udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nau-
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czycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej 
egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 334, z późn. zm.);  

b) w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 wrze-
śnia 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mi-
strzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadza-
nych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 
poz. 1117).  

13. Warunki realizacji programów pomocy stypendialnej, o których 
mowa w typie projektu nr 1 lit. g: 

a) kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów powinno obejmo-
wać co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów 
lub słuchaczy z przynajmniej jednego spośród przedmiotów za-
wodowych. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turnie-
jach mogą stanowić dodatkowe kryterium premiujące. Szczegó-
łowe kryteria naboru, uwzględniające warunki określone w Wy-
tycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na la-
ta 2014-2020 będą zawierać regulaminy programów stypen-
dialnych; 

b) wysokość pomocy stypendialnej ustala IZ RPO, jednak kwota 
stypendium wyliczona na bazie miesięcznej nie może przekro-
czyć 1000 zł brutto na jednego ucznia lub słuchacza; 

c) minimalny okres na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna 
wynosi 10 miesięcy i może być skrócony jedynie w przypadku 
naruszenia przez ucznia regulaminu programu stypendialnego; 

d) w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń lub słu-
chacz podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga 
szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole 
lub placówce systemu oświaty ucznia lub słuchacza. Celem 
opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlep-
szych rezultatów, wsparcie ucznia lub słuchacza w wykorzysta-
niu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osią-
gnięć edukacyjnych. 

14.  Warunki dotyczące wyposażenia pracowni przedmiotów zawo-
dowych (typ projektu nr 1 lit.f)207: 
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a) wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokony-
wane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrze-
bowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego 
przez nie wyposażenia. Diagnoza powinna uwzględniać reko-
mendacje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół 
lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawo-
dowe; 

b) inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ramach cross-
financingu na zasadach, o których mowa w Wytycznych Mini-
stra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wy-
datków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spój-
ności na lata 2014-2020;  

c) wydatki na inwestycje infrastrukturalne, o których mowa w lit. 
b, są ponoszone, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

 nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury; 

 potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona 
analizą potrzeb; 

 infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją 
uniwersalnego projektowania, o której mowa w Wytycz-
nych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedy-
skryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 
 206

 W tym m. in.: tworzenie przez pracodawców lub przedsiębiorców ośrodków 

egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych 
przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców 
w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzamina-
torów. 
207

  Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 
zawodów został opracowany przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem 
strony internetowej www.koweziu.edu.pl. Realizacja projektu uwzględnia zapisy 
przedmiotowego katalogu. IZ RPO może dopuścić możliwość sfinansowania w ra-
mach projektów kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracow-
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ni lub warsztatów szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupio-
nego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. 

280/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma 
program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy pu-blicznej w ramach programów operacyjnych fi-
nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-
2020  (na podstawie 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane 
będzie na podstawie Rozporządzenia Ministra infrastruktury i Roz-
woju  z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 
oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, 
do którego zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządze-
nia 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 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis. 

II.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

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

284/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

287/26 Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubel-
skiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska 
negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczące-
go zmian do Kontraktu Terytorialnego” inwestycje na terenach 
rewitalizowanych oraz projekt „Doposażenie Centrum Onkologii 
Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lulinie, zwiększenie jakości 
dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych”: 95% 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubel-
skiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska nego-
cjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczącego zmian 
do Kontraktu Terytorialnego” oraz na podstawie Aneksu nr 1 do 
Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego z dnia 
4.08.2015 roku, inwestycje na terenach rewitalizowanych oraz pro-
jekt „Doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z 
Dukli w Lublinie, zwiększenie jakości dostępności do specjalistycz-
nych świadczeń onkologicznych”: 95% 

287/27 (Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lu-
belskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska 
negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczące-
go zmian do Kontraktu Terytorialnego” inwestycje na terenach 
rewitalizowanych oraz projekt „Doposażenie Centrum Onkologii 
Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lulinie, zwiększenie jakości 
dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych”: 5%) 

(Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa Lubel-
skiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Stanowiska nego-
cjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczącego zmian 
do Kontraktu Terytorialnego” oraz na podstawie Aneksu nr 1 do Kon-
traktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego z dnia 
4.08.2015 roku, inwestycje na terenach rewitalizowanych oraz pro-
jekt „Doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z 
Dukli w Lublinie, zwiększenie jakości dostępności do specjalistycz-
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nych świadczeń onkologicznych”: 5%) 

288/8 Wskaźniki zostaną określone na dalszym etapie 1. Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie 
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej. 

2. Rzeczywista liczba użytkowników usług aktywizacji społecz-
no-zawodowej świadczonych we wspartych obiektach. 

288/9  8.Liczba wspartych instytucji świadczących środowiskowe formy 
wsparcia w miejscu zamieszkania. 

291/16 -Linia demarkacyjna określająca podział interwencji pomiędzy 
poziomem krajowym i regionalnym. 

 

292/19 11.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakre-
sie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Ko-
misji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym nie-
które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto-
sowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

11.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 
w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomo-
cy de minimis. 

299/19 13.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakre-
sie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Ko-
misji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym nie-
które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto-
sowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

13.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 
w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomo-
cy de minimis. 

307/19 13.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakre-
sie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Ko-
misji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym nie-
które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto-
sowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

13.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 
w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomo-
cy de minimis. 
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310/8 Wskaźniki zostaną określone na dalszym etapie 1.Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki 
nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej. 

311/9  4.Liczba zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem. 

313/19 6.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 
w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowa-
niu art. 107 i 108 Traktatu. 

6.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w 
jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 
NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mi-
nimis. 

318/19 9.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 
w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowa-
niu art. 107 i 108 Traktatu. 

9.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w 
jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 
NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mi-
nimis. 

322/19 7.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 
w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowa-
niu art. 107 i 108 Traktatu. 

7.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w 
jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 
NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mi-
nimis. 

329/19 16.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakre-
sie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Ko-
misji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym nie-
które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto-
sowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

16.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie 
w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji 
(UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
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art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomo-
cy de minimis. 

II.14 Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna 

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

III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) 

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

Treść przed zmianą: str. 341 

7.1 Dziedzictwo kulturowe 6.c   
39 527 

977 
0 

39 527 
977 

0 
6 975 

525 
5 058 

971 
765 124 0 

2 201 
190 

2 092 
657 

1 916 
554 

46 503 
502 

0,00%       0 

7.2 Dziedzictwo naturalne 6.c   
10 740 

231 
0 

10 740 
231 

0 
1 895 

336 
1 043 

198 
0 0 

474 
597 

568 601 852 138 
12 635 

567 
0,00%       0 

7.3 Ochrona różnorodności 
przyrodniczej  

6.d   
4 975 

567 
0 

4 975 
567 

0 878 041 482 922 0 0 
219 
510 

263 412 395 119 5 853 608 0,00%       0 

7.4 Turystyka przyrodnicza 6.d   
7 463 

351 
0 

7 463 
351 

0 
1 317 

062 
737 555 0 0 

342 
436 

395 119 579 507 8 780 413 0,00%       0 

7.5 Ochrona bioróżnorod-
ności dla Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

6.d   
8 000 

000 
0 

8 000 
000 

0 
1 411 

765 
1 411 

765 
0 0 

1 411 
765 

0 0 9 411 765 0,00%       0 

 

Treść po zmianie: 

7.1 Dziedzictwo kulturowe 
i naturalne 

6.c   
50 268 

208 
0 

50 268 
208 

0 
8 870 8

61  
6 102 

169 
765 124 0 

2 
675 78

7  

2 661 
258 

2 768 
692 

59 139 
069 

0,00%       0 

7.2 Ochrona różnorodności 
przyrodniczej  

6.d   
4 975 

567 
0 

4 975 
567 

0 878 041 482 922 0 0 
219 
510 

263 412 395 119 5 853 608 0,00%       0 

7.3 Turystyka przyrodnicza 6.d   
7 463 

351 
0 

7 463 
351 

0 
1 317 

062 
737 555 0 0 

342 
436 

395 119 579 507 8 780 413 0,00%       0 

7.4 Ochrona bioróżnorod-
ności dla Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

6.d   
8 000 

000 
0 

8 000 
000 

0 
1 411 

765 
1 411 

765 
0 0 

1 411 
765 

0 0 9 411 765 0,00%       0 

 

IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji 

A. Wymiar terytorialny - formy obligatoryjne 

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

344  Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne 

 Działanie 7.2 Dziedzictwo naturalne 

 Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne 
 

345 7 Ochrona 
dziedzictwa 

7.1 Dziedzictwo 
kulturowe 

EFRR 5 429 
531 

Kryteria 
wyboru 

7 Ochrona 
dziedzictwa 

7.1 Dziedzictwo 
kulturowe i natu-

EFRR    

6 503 

Kryteria 
wyboru pro-
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kulturowego 
i naturalne-
go 

projektów   

7 Ochrona 
dziedzictwa 
kulturowego 
i naturalne-
go 

7.2 Dziedzictwo 
naturalne 

EFRR 1 074 
023 

Kryteria 
wyboru 
projektów   

 

kulturowego 
i naturalnego 

ralne 554 jektów   

 

B. Wymiar terytorialny - formy fakultatywne 

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

V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO  

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

349 g) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 28 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 
r., str. 1), 

g) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 
r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 
1), 

350 1.2 Ustawy krajowe 
a) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. 2014, poz. 1649), 
b) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie fi-
nansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.), 

c) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
2013, poz. 885 z późn. zm.), 

d) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające usta-
wę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241), 

e) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm), 

f) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 
2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), (Dz. U. z 2013 r., poz. 
330 z późn. zm.), 

g) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2004 Nr 54 poz. 535). (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 
z późn. zm.), 

h) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r.,poz. 1235 z 
póź. zm.),  

1.2 Ustawy krajowe 
a) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. 2014, poz. 1649 z późn. zm.), 
b) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finan-
sowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.), 

c) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
2013, poz. 885 z późn. zm.), 

d) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm), 

e) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2013 
r., poz. 330 z późn. zm.), 

f) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.), 

g) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r.,poz. 1235 z póź. zm.),  

h) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  

i) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), 

j) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach do-
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i) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  

j) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), 

k) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), 

l) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1182), 

m) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 
z późn. zm.), 

n) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), 

o) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
2012 poz. 749), 

p) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), 

q) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), 

r) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pu-
blicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782), 

s) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

t) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar-
czej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.), 

u) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. 
zm.), 

v) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 
64, poz. 593, z późn. zm.), 

w) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 
123 poz. 776, z późn. zm.), 

x) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicz-
nego (Dz. U. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.), 

y) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. 
U. 2003 nr 122 poz. 1143 z późn. zm.), 

z) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 

tyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z 
późn. zm.), 

k) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), 

l) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 
2015 poz. 613 z późn. zm.), 

m) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), 

n) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1492, z późn. zm.), 

o) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicz-
nej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.), 

p) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 
r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

q) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar-
czej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.), 

r) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), 

s) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2015 
r., poz. 163, z późn. zm.), 

t) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 
r., Nr  127, poz. 721, z późn. zm.), 

u) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. z 2011 r., Nr  231, poz. 1375 z późn. zm.), 

v) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 
z 2011 r., Nr 43 poz. 225 z późn. zm.), 

w) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 
r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 

x) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

y) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm.) 

z) Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykony-
wania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), Ustawa z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z 
późn. zm.), 

aa) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., 
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2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). 

 
poz. 121 z późn. zm.), 

 

351 1.3 Rozporządzenia krajowe 

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 
r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro sta-
nowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicz-
nych (Dz. U. poz. 1692), 

b) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w 
sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzy-
mania środków przeznaczonych na realizację programów finan-
sowanych z udziałem środków europejskich (DZ.U. z 2010 r., Nr 
125, poz. 846), 

c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wy-
magań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów telein-
formatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526), 

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 
2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wy-
chowania i opieki dla dziecii młodzieży niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i od-
działach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 414), 

e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 
2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wy-
chowywania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, 
szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2014 r., poz. 
392), 

f) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grud-
nia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania 
zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność 
w ramach programów finansowanych z udziałem środków euro-
pejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786), 

g) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w 
sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udzia-
łem środków europejskich oraz przekazywania informacji doty-
czących tych płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 1539), 

h) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 

1.4 Rozporządzenia krajowe 

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. 
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowią-
cego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 
poz. 1692), 

b) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w 
sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzyma-
nia środków przeznaczonych na realizację programów finansowa-
nych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2010 r., Nr 125, 
poz. 846 z późn. zm.), 

c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w spra-
wie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicz-
nej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(Dz. U. , poz. 526 z późn. zm.), 

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 
r. w sprawie warunków organizowaniakształcenia, wychowania i 
opieki dla dziecii młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 
poz. 1113), 

e) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 
2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek 
oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. 
U. Nr 223, poz. 1786 z późn. zm.), 

f) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w 
sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących 
tych płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 1539 z późn. zm.), 

g) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 
r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycie-
li oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 1207 z późn. 
zm.), 

h) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psycholo-
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2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 
400 z późn. zm.), 

i) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach (Dz. U., poz. 532), 

j) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 
2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozasz-
kolnych (Dz. U., poz. 186), 

k) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U., Nr 244, poz. 
1626), 

l) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 
2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (Dz. U., poz. 977), 

m) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 
2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawo-
dach (Dz. U., poz. 184), 

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 mar-
ca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 
(Dz.U., poz. 488). 

 

giczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i pla-
cówkach (Dz. U., poz. 532), 

i) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 
2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkol-
nych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622), 

j) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U., Nr 244, poz. 
1626), 

k) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 
2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (Dz. U., poz. 977 z późn. zm.), 

l) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 
r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. 
U., poz. 184 z późn. zm.), 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regio-
nalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U., poz. 
488), 

n) Rozporządzenie Ministra infrastruktury i Rozwoju  z dnia 2 lipca 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy pu-
blicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U., poz. 
1073), 

o) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 
stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowują-
cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U., poz. 131), 

p) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 
2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi 
spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dzie-
cięcy (Dz. U. poz. 925),  

q) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 
2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w 
żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opie-
kuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368). 

 

352   Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środ-

ków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-rynku-pracy-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-rynku-pracy-na-lata-2014-2020/
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pracy na lata 2014-2020 

 Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawi-

dłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach 

programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, 

 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środ-

ków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020, 

 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskrymi-

nacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz za-

sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 

na lata 2014-2020, 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włą-

czenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 

352 a) Wytyczne tematyczne do opracowania studiów wykonalności dla 
projektów w ramach RPO WL na lata 2014-2020, 

b) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WL 
na lata 2014 – 2020,  

c) Wytyczne w zakresie organizacji systemu naboru, oceny i wyboru 
projektów konkursowych w ramach RPO WL na lata 2014-2020, 

d) Wytyczne w zakresie zasad zgłaszania projektów pozakonkurso-
wych w ramach RPO WL 2014-2020 oraz systemu oceny i zatwier-
dzania projektów pozakonkursowych do dofinansowania, 

e) Wytyczne dla beneficjentów przy zawieraniu umów partnerskich 
dla projektów w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020, 

f) Wytyczne dla opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji, 
g) Wytyczne w zakresie neutralności technologicznej ramach RPO WL 

na lata 2014-2020, 
h) Wytyczne dla beneficjentów w zakresie kontroli prawidłowości rea-

lizacji projektów współfinasowanych z EFRR  w ramach RPO WL na 
lata 2014-2020,  

a) Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  

b) Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-rynku-pracy-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-rewitalizacji-w-programach-operacyjnych-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-rewitalizacji-w-programach-operacyjnych-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/
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i) Wytyczne dla beneficjentów w zakresie rozliczania i sprawozdaw-
czości projektów współfinasowanych z EFRR  w ramach RPO WL na 
lata 2014-2020, 

j) Wytyczne programowe  w zakresie procedury wyboru projektów w 
ramach EFS, 

k) Wytyczne programowe w zakresie finansowania i rozliczania pro-
jektów w ramach EFS. 

VI. Spis skrótów  

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

354  Dodano skróty:  

MIR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

PSF Podmiotowy System Finansowania 

RUR Rejestr Usług Rozwojowych 

WZPP Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych 
 

VII. Załączniki 

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

Str./Pkt  Treść po zmianie: 

Wydzielono załącznik do odrębnego pliku 

359 Oś Prio-
rytetowa 

7  
Ochrona 
dziedzic-
twa kul-
turowe-
go i na-
turalne-

go 

6  
Zacho-
wanie i 
ochrona 
środowi-
ska oraz 
promo-
wanie 
efektyw-
nego 
gospoda-
rowania 
zasobami 

6c  
Zachowanie, 
ochrona, 
promowanie i 
rozwój dzie-
dzictwa natu-
ralnego i kul-
turowego 

Działanie 7.1 
Dziedzictwo 
kulturowe 

Nie 
dotyczy 

Działanie 7.2 
Dziedzictwo 
naturalne 

Nie 
dotyczy 

6d  
Ochrona i 
przywrócenie 
różnorodności 
biologicznej, 
ochrona i 
rekultywacja 
gleby oraz 
wspieranie 
usług ekosys-
temowych, 

Działanie 7.3 
Ochrona 

różnorodności 
przyrodniczej 

Nie 
dotyczy 

Działanie 7.4 
Turystyka 

przyrodnicza 

Nie 
dotyczy 

Działanie 7.5 
Ochrona 

bioróżnorod-
ności dla 

Nie 
dotyczy 

Oś 
Priorytet

owa 7  
Ochrona 
dziedzict

wa 
kulturow

ego i 
naturalne

go 

6  
Zachowa
nie i 
ochrona 
środowisk
a oraz 
promowa
nie 
efektywn
ego 
gospodar
owania 
zasobami 

6c  
Zachowanie, 
ochrona, 
promowanie i 
rozwój 
dziedzictwa 
naturalnego i 
kulturowego 

Działanie 7.1 
Dziedzictwo 
kulturowe i 
naturalne 

 

Nie 
dotyczy 

 

6d  
Ochrona i 
przywrócenie 
różnorodności 
biologicznej, 
ochrona i 
rekultywacja 
gleby oraz 
wspieranie 
usług 
ekosystemowyc

Działanie 7.2 
Ochrona 

różnorodności 
przyrodniczej 

Nie 
dotyczy 

Działanie 7.3 
Turystyka 

przyrodnicza 

Nie 
dotyczy 

Działanie 7.4 
Ochrona 

bioróżnorodno
ści dla 

Nie 
dotyczy 
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także poprzez 
program „Na-
tura 2000” i 
zieloną infra-
strukturę 

Zintegrowa-
nych Inwesty-
cji Terytorial-
nych Lubel-

skiego Obsza-
ru Funkcjo-

nalnego 
 

h, także poprzez 
program 
„Natura 2000” i 
zieloną 
infrastrukturę 

Zintegrowanyc
h Inwestycji 

Terytorialnych 
Lubelskiego 

Obszaru 
Funkcjonalneg

o 
 

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

Str./Pkt  Treść po zmianie: 

Wydzielono załącznik do odrębnego pliku 

363-395 
(we wszystkich 
Działaniach z Osi 
od 1 do 8 oraz 
13) 

System SL/LSI System SL 

370 (Działanie 
6.4) 

 
Powierzchnia terenów objęta 
działaniem zakupionego 
sprzętu 

ha 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

0 
201
4 

 

sys
te
m 
SL 

 

370 

Działanie 7.1 
Dziedzictwo 
kulturowe 
  

Wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem 
miejscach należących 
do dziedzictwa kultu-
ralnego i naturalnego 
oraz stanowiących 
atrakcje turystyczne 
(CI9) 

od
wi
ed
zi-
ny 
/r
ok 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

 72
729 

sys-
tem 
SL/L
SI 

Liczba osób korzystają-
cych z obiektów zaso-
bów kultury objętych 
wsparciem 

os
ob
y/
ro
k 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

  

sys-
tem 
SL/L
SI 

Działanie 7.1 
Dziedzictwo 
kulturowe i 
naturalne 
  
  

Wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem 
miejscach należących 
do dziedzictwa 
kulturalnego i 
naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje 
turystyczne (CI9) 

od
wi
ed
zin
y 
/r
ok 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

  
969
71 

sys
te
m 
SL 

Liczba osób 
korzystających z 
obiektów zasobów 
kultury objętych 
wsparciem 

os
ob
y/
ro
k 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

  

sys
te
m 
SL 
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Działanie 7.2 
Dziedzictwo 
naturalne 
  

Wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem 
miejscach należących 
do dziedzictwa kultu-
ralnego i naturalnego 
oraz stanowiących 
atrakcje turystyczne 
(CI9) 

od
wi
ed
zi-
ny 
/r
ok 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

 24
242 

sys-
tem 
SL/L
SI 

Liczba osób korzystają-
cych z obiektów zaso-
bów kultury objętych 
wsparciem 

os
ob
y/
ro
k 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

  

sys-
tem 
SL/L
SI 

Działanie 7.3 
Ochrona 
różnorodno-
ści przyrod-
niczej 

Powierzchnia siedlisk 
wspartych w  celu 
uzyskania lepszego 
statusu ochrony (CI23) 

ha 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

340
286 

sys-
tem 
SL/L
SI 

Działanie 7.4 
Turystyka 
przyrodnicza 

Wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem 
miejscach należących 
do dziedzictwa kultu-
ralnego i naturalnego 
oraz stanowiących 
atrakcje turystyczne 
(CI9) 

od
wi
ed
zi-
ny 
/r
ok 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

  

sys-
tem 
SL/L
SI 

Działanie 7.5 
Ochrona 
bioróżno-
rodności dla 
Zintegrowa-
nych Inwe-
stycji Teryto-
rialnych  

Powierzchnia siedlisk 
wspartych w  celu 
uzyskania lepszego 
statusu ochrony (CI23) 

ha 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

- 

sys-
tem 
SL/L
SI 

Działanie 7.2 
Ochrona 
różnorodnoś
ci 
przyrodnicze
j 

Powierzchnia siedlisk 
wspartych w  celu 
uzyskania lepszego 
statusu ochrony (CI23) 

ha 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

340
286 

sys
te
m 
SL 

Wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem 
miejscach należących 
do dziedzictwa 
kulturalnego i 
naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje 
turystyczne (CI9) 

od
wi
ed
zin
y 
/r
ok 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

  

sys
te
m 
SL 

Łączna powierzchnia 
zrekultywowanych 
gruntów (CI22) 

ha 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

 

sys
te
m 
SL 

Działanie 7.3 
Turystyka 
przyrodnicza 

Wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem 
miejscach należących 
do dziedzictwa 
kulturalnego i 
naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje 
turystyczne (CI9) 

od
wi
ed
zin
y 
/r
ok 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

  

sys
te
m 
SL 

Działanie 7.4 
Ochrona 
bioróżnorod
ności dla 
Zintegrowan
ych 
Inwestycji 
Terytorialny

Powierzchnia siedlisk 
wspartych w  celu 
uzyskania lepszego 
statusu ochrony (CI23) 

ha 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

- 

sys
te
m 
SL 
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Lubelskiego 
Obszaru 
Funkcjonal-
nego 

Wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem 
miejscach należących 
do dziedzictwa kultu-
ralnego i naturalnego 
oraz stanowiących 
atrakcje turystyczne 
(CI9) 

od
wi
ed
zi-
ny 
/r
ok 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

  

sys-
tem 
SL/L
SI 

 

ch  
Lubelskiego 
Obszaru 
Funkcjonaln
ego 

Wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem 
miejscach należących 
do dziedzictwa 
kulturalnego i 
naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje 
turystyczne (CI9) 

od
wi
ed
zin
y 
/r
ok 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

  

sys
te
m 
SL 

Łączna powierzchnia 
zrekultywowanych 
gruntów (CI22) 

ha 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

 

sys
te
m 
SL 

 

374 Działanie 
13.2 
Infrastruktu-
ra usług 
społecznych 
  

       

       

Działanie 
13.3 
Rewitalizacja 
obszarów 
miejskich 
  
  

Liczba osób korzystają-
cych z obiektów infra-
struktury społeczno-
kultural-
nej/turystycznej będą-
cej przedmiotem pro-
jektu 

szt
. 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

  

sys-
tem 
SL/L
SI 

Powierzchnia terenów 
przygotowanych pod 
działalność gospodar-
czą 

m
2 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

  

sys-
tem 
SL/L
SI 

Działanie 
13.2 
Infrastruktur
a usług 
społecznych 
  

Rzeczywista liczba 
użytkowników 
infrastruktury w 
zakresie opieki nad 
dziećmi lub 
infrastruktury 
edukacyjnej 

os
ob
y/
ro
k 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

 

sys
te
m 
SL 

Rzeczywista liczba 
użytkowników usług 
aktywizacji społeczno-
zawodowej 
świadczonych we 
wspartych obiektach 

os
ob
y/
ro
k 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

 

sys
te
m 
SL 

Działanie 
13.3 
Rewitalizacja 
obszarów 
miejskich 
  
  

Liczba osób 
korzystających z 
obiektów 
infrastruktury 
społeczno-
kulturalnej/turystyczne
j będącej przedmiotem 
projektu 

os
ob
y/
ro
k 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

  

sys
te
m 
SL 
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Powierzchnia użytkowa 
budynków przygoto-
wanych pod działal-
ność gospodarczą 

m
2 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

  

sys-
tem 
SL/L
SI 

Działanie 
13.4 
Rewitalizacja 
obszarów 
wiejskich 

Liczba osób korzystają-
cych z obiektów infra-
struktury społeczno-
kultural-
nej/turystycznej będą-
cej przedmiotem pro-
jektu 

szt
. 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

  

sys-
tem 
SL/L
SI 

Działanie 
13.5 
Infrastruktu-
ra przed-
szkolna 

       

 

Powierzchnia terenów 
przygotowanych pod 
działalność 
gospodarczą 

m
2 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

  

sys
te
m 
SL 

Powierzchnia użytkowa 
budynków 
przygotowanych pod 
działalność 
gospodarczą 

m
2 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

  

sys
te
m 
SL 

Działanie 
13.4 
Rewitalizacja 
obszarów 
wiejskich 

Liczba osób 
korzystających z 
obiektów 
infrastruktury 
społeczno-
kulturalnej/turystyczne
j będącej przedmiotem 
projektu 

os
ob
y/
ro
k 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

  

sys
te
m 
SL 

Działanie 
13.5 
Infrastruktur
a 
przedszkolna 

Rzeczywista liczba 
użytkowników 
infrastruktury w 
zakresie opieki nad 
dziećmi lub 
infrastruktury 
edukacyjnej. 

os
ob
y/
ro
k 

sła
bi
ej 
ro
zw
ini
ęt
y 

0 
20
14 

 

sys
te
m 
SL 

 

385 (Działanie 
6.4) 

 
Liczba wspartych stanowisk 
monitoringu środowiska 

szt. 

słabie
j 
rozwi
nięty 

- 

 

syste
m SL 

 

385 Działanie 7.1 
Dziedzictwo 
kulturowe 
  
  
  

Liczba obiektów zaso-
bów kultury objętych 
wsparciem 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

0 25 

sys
te
m 
SL/
LSI 

Działanie 7.1 
Dziedzictwo 
kulturowe i 
naturalne 
  

Liczba obiektów 
zasobów kultury 
objętych wsparciem 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

0 25 
syste
m SL 
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Liczba instytucji kultury 
objętych wsparciem 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba zabytków nieru-
chomych objętych 
wsparciem 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba zabytków ru-
chomych objętych 
wsparciem 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba obiektów dosto-
sowanych do potrzeb 
osób z niepełnospraw-
nościami   

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Działanie 7.2 
Dziedzictwo 
naturalne 
  
  
  

Liczba wspartych 
obiektów w miejscach 
dziedzictwa naturalne-
go  

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

0 9 

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba wspartych insty-
tucji paramuzelanych 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba obiektów dosto-
sowanych do potrzeb 
osób z niepełnospraw-
nościami   

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

  
  
  
  
  
  
  

Liczba instytucji kultury 
objętych wsparciem 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Liczba zabytków 
nieruchomych 
objętych wsparciem 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Liczba zabytków 
ruchomych objętych 
wsparciem 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Liczba obiektów 
dostosowanych do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościam
i   

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Liczba wspartych 
obiektów w miejscach 
dziedzictwa 
naturalnego  

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

0 9 
syste
m SL 

Liczba wspartych 
instytucji 
paramuzealnych 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Działanie 7.2 
Ochrona 
różnorodnoś
ci 
przyrodniczej 
  
  
  
  
  

Liczba wspartych 
obiektów związanych z 
ochroną przyrody 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

- 30 
syste
m SL 

Liczba wspartych form 
ochrony przyrody 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 
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Łączna powierzchnia 
zrekultywowanych 
gruntów (CI22) 

ha 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Działanie 7.3 
Ochrona 
różnorodno-
ści przyrod-
niczej 
  
  
  
  
  
  

Liczba wspartych 
obiektów związanych z 
ochroną przyrody 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

- 30 

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba wspartych form 
ochrony przyrody 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Łączna powierzchnia 
zrekultywowanych 
gruntów (CI22) 

ha 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba opracowanych 
dokumentów plani-
stycznych z zakresu 
ochrony przyrody 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba ośrodków pro-
wadzących działalność 
w zakresie edukacji 
ekologicznej objętych 
wsparciem 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba przeprowadzo-
nych kampanii infor-
macyjno - edukacyj-
nych związanych z 
edukacją ekologiczną 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

   Liczba terenów 
zdegradowanych 
działalnością człowieka 
poddanych 
rekultywacji w ramach 
projektu 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Liczba opracowanych 
dokumentów 
planistycznych z 
zakresu ochrony 
przyrody 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Liczba ośrodków 
prowadzących 
działalność w zakresie 
edukacji ekologicznej 
objętych wsparciem 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Liczba 
przeprowadzonych 
kampanii informacyjno 
- edukacyjnych 
związanych z edukacją 
ekologiczną 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Liczba obiektów 
dostosowanych do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościam
i   

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Liczba 
siedlisk/zbiorowisk 
roślinnych objętych 
projektem 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-  
syste
m SL 

Liczba wspartych 
instytucji 
paramuzealnych 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Działanie 7.3 
Turystyka 
przyrodnicza 
  
  

Liczba wybudowanych 
obiektów 
turystycznych i 
rekreacyjnych  

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 
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Liczba obiektów dosto-
sowanych do potrzeb 
osób z niepełnospraw-
nościami   

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba sie-
dlisk/zbiorowisk ro-
ślinnych objętych 
projektem 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-  

sys
te
m 
SL/
LSI 

Działanie 7.4 
Turystyka 
przyrodnicza 
  
  
  
  
  

Liczba wybudowanych 
obiektów turystycz-
nych i rekreacyjnych  

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba przebudowa-
nych obiektów tury-
stycznych i rekreacyj-
nych  

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Długość utworzonych 
szlaków turystycznych 

km 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Długość odnowionych 
szlaków turystycznych 

km 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba utworzonych 
punktów informacji 
turystycznej i infokio-
sków zapewniających 
obsługę w min. 2 języ-
kach obcych 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

  
  
  

Liczba 
przebudowanych 
obiektów 
turystycznych i 
rekreacyjnych  

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Długość utworzonych 
szlaków turystycznych 

km 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Długość odnowionych 
szlaków turystycznych 

km 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Liczba utworzonych 
punktów informacji 
turystycznej i 
infokiosków 
zapewniających 
obsługę w min. 2 
językach obcych 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Liczba obiektów 
dostosowanych do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościam
i   

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Długość 
wybudowanych dróg 
dla rowerów 

km 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Długość 
przebudowanych dróg 
dla rowerów 

km 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Długość wyznaczonych 
ścieżek rowerowych 

km 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 
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Liczba obiektów dosto-
sowanych do potrzeb 
osób z niepełnospraw-
nościami   

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Działanie 7.5 
Ochrona 
bioróżno-
rodności dla 
Zintegrowa-
nych Inwe-
stycji Teryto-
rialnych  
Lubelskiego 
Obszaru 
Funkcjonal-
nego 

Liczba wspartych 
obiektów związanych z 
ochroną przyrody 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-  

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba wspartych form 
ochrony przyrody 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Łączna powierzchnia 
zrekultywowanych 
gruntów (CI22) 

ha 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba opracowanych 
dokumentów plani-
stycznych z zakresu 
ochrony przyrody 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba ośrodków pro-
wadzących działalność 
w zakresie edukacji 
ekologicznej objętych 
wsparciem 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba przeprowadzo-
nych kampanii infor-
macyjno - edukacyj-
nych związanych z 
edukacją ekologiczną 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Działanie 7.4 
Ochrona 
bioróżnorod
ności dla 
Zintegrowan
ych 
Inwestycji 
Terytorialnyc
h  
Lubelskiego 
Obszaru 
Funkcjonalne
go 

Liczba wspartych 
obiektów związanych z 
ochroną przyrody 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-  
syste
m SL 

Liczba wspartych form 
ochrony przyrody 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Liczba terenów 
zdegradowanych 
działalnością człowieka 
poddanych 
rekultywacji w ramach 
projektu  

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Liczba opracowanych 
dokumentów 
planistycznych z 
zakresu ochrony 
przyrody 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Liczba ośrodków 
prowadzących 
działalność w zakresie 
edukacji ekologicznej 
objętych wsparciem 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Liczba 
przeprowadzonych 
kampanii informacyjno 
- edukacyjnych 
związanych z edukacją 
ekologiczną 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Liczba obiektów 
dostosowanych do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościam
i   

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Liczba 
siedlisk/zbiorowisk 
roślinnych objętych 
projektem 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-  
syste
m SL 
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Liczba obiektów dosto-
sowanych do potrzeb 
osób z niepełnospraw-
nościami   

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba sie-
dlisk/zbiorowisk ro-
ślinnych objętych 
projektem 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-  

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba wybudowanych 
obiektów turystycz-
nych i rekreacyjnych  

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba przebudowa-
nych obiektów tury-
stycznych i rekreacyj-
nych  

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Długość utworzonych 
szlaków turystycznych 

km 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Długość odnowionych 
szlaków turystycznych 

km 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba utworzonych 
punktów informacji 
turystycznej i infokio-
sków zapewniających 
obsługę w min. 2 języ-
kach obcych 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

 

Liczba wybudowanych 
obiektów 
turystycznych i 
rekreacyjnych  

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Liczba 
przebudowanych 
obiektów 
turystycznych i 
rekreacyjnych  

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Długość utworzonych 
szlaków turystycznych 

km 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Długość odnowionych 
szlaków turystycznych 

km 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Liczba utworzonych 
punktów informacji 
turystycznej i 
infokiosków 
zapewniających 
obsługę w min. 2 
językach obcych 

szt. 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Długość 
wybudowanych dróg 
dla rowerów 

km 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Długość 
przebudowanych dróg 
dla rowerów 

km 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 

Długość wyznaczonych 
ścieżek rowerowych 

km 

słab
iej 
roz
win
ięty 

-   
syste
m SL 
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392 

Działanie 
13.2 
Infrastruktu-
ra usług 
społecznych 
  
  

Liczba przebudowa-
nych obiektów, w 
których realizowane są 
usługi aktywizacji 
społeczno - zawodowej 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

- 41 

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba wybudowanych 
obiektów, w których 
realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno-
zawodowej 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba obiektów dosto-
sowanych do potrzeb 
osób z niepełnospraw-
nościami   

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba utworzonych 
obiektów opieki nad 
dziećmi do 3 roku życia 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba przebudowa-
nych obiektów infra-
struktury opieki nad 
dziećmi do 3 roku życia 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Potencjał objętej 
wsparciem infrastruk-
tury w zakresie opieki 
nad dziećmi lub infra-
struktury edukacyjnej 
(CI35) 

oso
by 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

- 979 sys
te
m 
SL/
LSI 

Potencjalna liczba 
użytkowników usług 
aktywizacji społeczno-
zawodowej świadczo-
nych we wspartych 
obiektach 

oso
by 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-  sys
te
m 
SL/
LSI 

Działanie 
13.2 
Infrastruktura 
usług 
społecznych 
  
  

Liczba przebudowanych 
obiektów, w których 
realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno - 
zawodowej 

szt. 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

- 41 
syst
em 
SL 

Liczba wybudowanych 
obiektów, w których 
realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno-
zawodowej 

szt. 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

-   
syst
em 
SL 

Liczba obiektów 
dostosowanych do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami   

szt. 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

-   
syst
em 
SL 

Liczba utworzonych 
obiektów opieki nad 
dziećmi do 3 roku życia 

szt. 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

-   
syst
em 
SL 

Liczba przebudowanych 
obiektów infrastruktury 
opieki nad dziećmi do 3 
roku życia 

szt. 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

-   
syst
em 
SL 

Potencjał objętej 
wsparciem 
infrastruktury w 
zakresie opieki nad 
dziećmi lub 
infrastruktury 
edukacyjnej (CI35) 

oso
by 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

- 979 syst
em 
SL 

Potencjalna liczba 
użytkowników usług 
aktywizacji społeczno-
zawodowej 
świadczonych we 
wspartych obiektach 

oso
by 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

-  syst
em 
SL 

Liczba wspartych 
instytucji świadczących 
środowiskowe formy 
wsparcia w miejscu 
zamieszkania 

szt. 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

-   
syst
em 
SL 
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Działanie 
13.3 
Rewitalizacja 
obszarów 
miejskich 
  
  
  
  

Liczba wspartych 
obiektów infrastruktu-
ry zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

   20 

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wspar-
cie (CI1) 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-  5 

sys
te
m 
SL/
LSI 

Budynki publiczne lub 
komercyjne wybudo-
wane lub wyremonto-
wane na obszarach 
miejskich (CI39) 

m2 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

- 
 62
88 

sys
te
m 
SL/
LSI 

Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją 

ha 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba obiektów dosto-
sowanych do potrzeb 
osób z niepełnospraw-
nościami   

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba przedsiębiorstw 
ulokowanych na zrewi-
talizowanych obsza-
rach 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-  

sys
te
m 
SL/
LSI 

Otwarta przestrzeń 
utworzona lub rekul-
tywowana na obsza-
rach miejskich (CI 38) 

m2 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-  

sys
te
m 
SL/
LSI 

Działanie 
13.3 
Rewitalizacja 
obszarów 
miejskich 
  
  
  
  

Liczba wspartych 
obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach 

szt. 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

   20 
syst
em 
SL 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
(CI1) 

szt. 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

-  5 
syst
em 
SL 

Budynki publiczne lub 
komercyjne 
wybudowane lub 
wyremontowane na 
obszarach miejskich 
(CI39) 

m2 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

- 
 62
88 

syst
em 
SL 

Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją 

ha 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

-   
syst
em 
SL 

Liczba obiektów 
dostosowanych do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami   

szt. 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

-   
syst
em 
SL 

Liczba przedsiębiorstw 
ulokowanych na 
zrewitalizowanych 
obszarach 

szt. 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

-  
syst
em 
SL 

Otwarta przestrzeń 
utworzona lub 
rekultywowana na 
obszarach miejskich (CI 
38) 

m2 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

-  
syst
em 
SL 

Działanie 
13.4 
Rewitalizacja 
obszarów 
wiejskich 

Liczba wspartych 
obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach 

szt. 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

   13 
syst
em 
SL 
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Działanie 
13.4 
Rewitalizacja 
obszarów 
wiejskich 
  
  
  
  

Liczba wspartych 
obiektów infrastruktu-
ry zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

   13 

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wspar-
cie (CI1) 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-  1 

sys
te
m 
SL/
LSI 

Budynki publiczne lub 
komercyjne wybudo-
wane lub wyremonto-
wane na obszarach 
miejskich (CI39) 

m2 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

- 
 41
92 

sys
te
m 
SL/
LSI 

Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją 

ha 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba obiektów dosto-
sowanych do potrzeb 
osób z niepełnospraw-
nościami   

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-   

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba przedsiębiorstw 
ulokowanych na zrewi-
talizowanych obsza-
rach 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-  

sys
te
m 
SL/
LSI 

Otwarta przestrzeń 
utworzona lub rekul-
tywowana na obsza-
rach miejskich (CI 38) 

m2 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

-  

sys
te
m 
SL/
LSI 

  
  
  
  

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
(CI1) 

szt. 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

-  1 
syst
em 
SL 

Budynki publiczne lub 
komercyjne 
wybudowane lub 
wyremontowane na 
obszarach miejskich 
(CI39) 

m2 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

- 
 41
92 

syst
em 
SL 

Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją 

ha 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

-   
syst
em 
SL 

Liczba obiektów 
dostosowanych do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami   

szt. 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

-   
syst
em 
SL 

Liczba przedsiębiorstw 
ulokowanych na 
zrewitalizowanych 
obszarach 

szt. 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

-  
syst
em 
SL 

Otwarta przestrzeń 
utworzona lub 
rekultywowana na 
obszarach miejskich (CI 
38) 

m2 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

-  
syst
em 
SL 

Działanie 
13.5 
Infrastruktura 
przedszkolna 
  

Liczba wspartych 
obiektów infrastruktury 
przedszkolnej 

szt. 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

- 19 
syst
em 
SL 

Liczba obiektów 
dostosowanych do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami   

szt. 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

- 19 
syst
em 
SL 
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Działanie 
13.5 
Infrastruktu-
ra przed-
szkolna 
  

Liczba wspartych 
obiektów infrastruktu-
ry przedszkolnej 

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

- 19 

sys
te
m 
SL/
LSI 

Liczba obiektów dosto-
sowanych do potrzeb 
osób z niepełnospraw-
nościami   

szt. 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

- 19 

sys
te
m 
SL/
LSI 

Potencjał objętej 
wsparciem infrastruk-
tury w zakresie opieki 
nad dziećmi lub infra-
struktury edukacyjnej 
(CI35) 

oso
by 

sła-
biej 
roz
wi-
nię-
ty 

- 
172
9 

sys
te
m 
SL/
LSI 

 

Potencjał objętej 
wsparciem 
infrastruktury w 
zakresie opieki nad 
dziećmi lub 
infrastruktury 
edukacyjnej (CI35) 

oso
by 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

- 
172
9 

syst
em 
SL 

Liczba zakupionego 
wyposażenia w 
obiektach objętych 
wsparciem 

szt. 

słab
iej 
roz
wini
ęty 

-  
syst
em 
SL 

 

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

Str./Pkt  Treść po zmianie: 

Wydzielono załącznik do odrębnego pliku 

Treść przed zmianą: (str. 406) 
3 Trafność doboru i opis zadań: 

a) Opis zadań, ich adekwatność   

i efektywność do zakresu pro-

blemów.  

b) Zgodność zadań z celami pro-

jektu.  

c) Opis uproszczonych metod roz-

liczania kosztów bezpośrednich 

projektu (o ile dotyczy).  

Kryterium punktowe warunkowe. 

Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  

wniosku o dofinansowanie  projektu. Wnioskodawca zobowią-

zany  jest  uzasadnić  w treści  wniosku spełnianie kryterium. 

Dotyczy części B.II  karty oceny merytorycznej (Sposób 

realizacji projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie 

otrzyma taką samą liczbę punktów w ramach oceny meryto-

rycznej, kryterium to będzie brane pod uwagę w trzeciej kolej-

ności przy umieszczaniu projektu na liście ocenionych projek-

tów i podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne  

do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie 

polegała na przyznaniu uznaniowej 

liczby punktów w ramach dopuszczal-

nych limitów wyznaczonych minimalną i 

maksymalną liczbą punktów, które 

można uzyskać za dane kryterium.  

Liczba punktów możliwych do uzy-

skania: 0-9,* w tym: 

a) 0-4, 

b) 0-2, 
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c)  0-3.  

*w przypadku projektów zawierają-

cych opis ryzyka w projekcie: 0-6, w 

tym: 

a) 0-3, 

b) 0-1, 

c) 0-2. 

 

Kryterium oceniane warunkowo. 

 

Treść po zmianie: 
3 Trafność doboru i opis zadań: 

d) Opis zadań, ich adekwatność   

i efektywność do zakresu 

problemów.  

e) Zgodność zadań z celami 

projektu.  

f) Opis uproszczonych metod 

rozliczania kosztów 

bezpośrednich projektu (o ile 

dotyczy).  

Kryterium punktowe warunkowe. 

Kryterium  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  zapisów  we  

wniosku o dofinansowanie  projektu. Wnioskodawca 

zobowiązany  jest  uzasadnić  w treści  wniosku spełnianie 

kryterium. 

Dotyczy części B.II  karty oceny merytorycznej (Sposób 

realizacji projektu). 

W sytuacji, gdy więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie 

otrzyma taką samą liczbę punktów w ramach oceny 

merytorycznej, kryterium to będzie brane pod uwagę w trzeciej 

kolejności przy umieszczaniu projektu na liście ocenionych 

projektów i podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania. 

Kryterium obligatoryjne – spełnienie 

kryterium jest niezbędne  

do przyznania dofinansowania. 

Ocena spełnienia kryterium będzie 

polegała na przyznaniu uznaniowej 

liczby punktów w ramach 

dopuszczalnych limitów wyznaczonych 

minimalną i maksymalną liczbą 

punktów, które można uzyskać za dane 

kryterium.  

I wariant punktacji dotyczy sytuacji, 

gdy mają zastosowanie uproszczone 

metody rozliczania kosztów 

bezpośrednich projektu (lit. c 

kryterium), natomiast II wariant – gdy 

w projekcie nie ma uproszczonych 

metod rozliczania kosztów  

bezpośrednich. 

Liczba punktów możliwych do 

uzyskania: 0-9,* w tym: 
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I wariant  

 

lu

b 

II wariant 

a) 0-4 a) 0-6  

b) 0-2 b) 0-3 

c) 0-3 (o ile 
dotyczy) 

c) nie 
doty-
czy 

 

*w przypadku projektów 

zawierających opis ryzyka w 

projekcie: 0-6, w tym: 

I wariant  

 

lu

b 

II wariant 

a) 0-3 a) 0-4  

b) 0-1 b) 0-2 

c) 0-2 (o ile 
dotyczy) 

c) nie 
doty-
czy 

 

 

Kryterium oceniane warunkowo. 

 

Załącznik 4 Ramowe Plany Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów 

Str./Pkt  Treść po zmianie: 

Wydzielono załącznik do odrębnego pliku 

Zał. 4b 
472 

OŚ PRIORYTETOWA 10 ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I 
PRZEDSIĘBIORSTW DO ZMIAN 

OŚ PRIORYTETOWA 10 ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I 
PRACOWNIKÓW DO ZMIAN 

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: 

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

Str./Pkt  Treść po zmianie: 

Wydzielono załącznik do odrębnego pliku 

498 Oś priorytetowa 7 
Ochrona dziedzic-

85; 86; 90; 91; 92; 94 Oś priorytetowa 
7 Ochrona 

85; 86; 90; 91; 92; 94 
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twa kulturowego 
i naturalnego 

7.1 Dziedzictwo 
kulturowe 

94 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr pu-
blicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa 

92 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych 
walorów turystycznych 

7.2 Dziedzictwo 
naturalne 

85 Ochrona i zwiększenie różnorodności biolo-
gicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruk-
tura 

7.3 Ochrona róż-
norodności przy-
rodniczej  

85 Ochrona i zwiększenie różnorodności biolo-
gicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruk-
tura 

86 Ochrona , regeneracja i zrównoważone 
wykorzystanie obszarów Natura 2000 

7.4 Turystyka 
przyrodnicza 

91 Rozwój i promowanie potencjału turystycz-
nego obszarów przyrodniczych 

90 Ścieżki rowerowe i piesze 

7.5 Ochrona bio-
różnorodności dla 
Zintegrowanych 
Inwestycji Teryto-
rialnych Lubel-
skiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

91 Rozwój i promowanie potencjału turystycz-
nego obszarów przyrodniczych 

85 Ochrona i zwiększenie różnorodności biolo-
gicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruk-
tura 

86 Ochrona , regeneracja i zrównoważone 
wykorzystanie obszarów Natura 2000 

90 Ścieżki rowerowe i piesze 
 

dziedzictwa 
kulturowego i 
naturalnego 

7.1 Dziedzictwo 
kulturowe i 
naturalne 
 

94 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr 
publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa 

92 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych 
walorów turystycznych 

85 Ochrona i zwiększenie różnorodności 
biologicznej, ochrona przyrody i zielona 
infrastruktura 

7.2 Ochrona 
różnorodności 
przyrodniczej  

85 Ochrona i zwiększenie różnorodności 
biologicznej, ochrona przyrody i zielona 
infrastruktura 

86 Ochrona , regeneracja i zrównoważone 
wykorzystanie obszarów Natura 2000 

7.3 Turystyka 
przyrodnicza 

91 Rozwój i promowanie potencjału 
turystycznego obszarów przyrodniczych 

90 Ścieżki rowerowe i piesze 

7.4 Ochrona 
bioróżnorodnośc
i dla 
Zintegrowanych 
Inwestycji 
Terytorialnych 
Lubelskiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego 

91 Rozwój i promowanie potencjału 
turystycznego obszarów przyrodniczych 

85 Ochrona i zwiększenie różnorodności 
biologicznej, ochrona przyrody i zielona 
infrastruktura 

86 Ochrona , regeneracja i zrównoważone 
wykorzystanie obszarów Natura 2000 

90 Ścieżki rowerowe i piesze 

 

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