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Wykaz zmian  
w  

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

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

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

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

jest natomiast tożsama. 

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

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

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 pro-
gramów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1146 z późn. zm.) do przygotowania dodatkowego doku-
mentu uszczegóławiającego jego zapisy. 

Z uwagi na ramowy charakter RPO WL 2014-2020, IZ RPO została zobowiąza-
na na mocy art. 2 pkt 25 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasa-
dach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217)  
do przygotowania dodatkowego dokumentu uszczegóławiającego jego zapisy. 

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: 

15/16 - Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczo-
Rozwojowej, 
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16/19 - uwzględnienie przedsięwzięcia w Kontrakcie Terytorial-
nym/Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, 

- uwzględnienie przedsięwzięcia w Kontrakcie Terytorialnym 

17/19  5.Część gospodarcza projektu powinna stanowić powyżej 20% całkowitej 
rocznej wydajności infrastruktury zgodnie z Rozporządzeniem nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 roku. wnioskodawca powinien określić strukturę wyko-
rzystania infrastruktury na cele gospodarcze i niegospodarcze, i na tej pod-
stawie określić jaka część projektu ma charakter gospodarczy. 
6.W przypadku gdy projekt realizowany jest bez wkładu finansowego przed-
siębiorcy uczelnia wnosi wkład własny na poziomie co najmniej 50% wydat-
ków kwalifikowalnych związanych z częścią gospodarczą, w tym jednocześnie 
obligatoryjny jest wkład finansowy uczelni na poziomie nie mniejszym niż 
2,5% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. 
7. W przypadku gdy wkład przedsiębiorstwa w finansowaniu wydatków kwali-
fikowalnych będzie stanowił co najmniej 10% uczelnia wnosi wkład własny 
stanowiący różnicę do poziomu minimum 50% wydatków kwalifikowalnych w 
zakresie części gospodarczej. 
8.Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z różnymi 
formami niepełnosprawności, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projekto-
wania10. 
 
10

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

17/25 50% 
Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania po-
mniejszony zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową. 

W przypadku projektów dotyczących jedynie infrastruktury komercyjnej: 50% 
zgodnie z programem pomocy publicznej 
W przypadku projektów dotyczących infrastruktury komercyjnej i niekomer-
cyjnej: 
Część komercyjna - 50% zgodnie z programem pomocy publicznej 
Część niekomercyjna – 85%  
Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania pomniejszony zgodnie z 
zastosowaną stawką ryczałtową. 
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17/26 50% 
Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania po-
mniejszony zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową. 

W przypadku projektów dotyczących jedynie infrastruktury komercyjnej: 50% 
zgodnie z programem pomocy publicznej 
W przypadku projektów dotyczących infrastruktury komercyjnej i niekomer-
cyjnej: 
Część komercyjna - 50% zgodnie z programem pomocy publicznej 
Część niekomercyjna – 85% 
Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania pomniejszony zgodnie z 
zastosowaną stawką ryczałtową. 

18/27 50%  
Projekty generujące dochód: wkład własny powiększony 
zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową. 

50% w przypadku objęcia projektu/części projektu programem pomocy pu-
blicznej 
15% - dla części projektu nieobjętej programem pomocy publicznej  
Projekty generujące dochód: wkład własny powiększony zgodnie z zastoso-
waną stawką ryczałtową. 

19/10 Przedsiębiorstwa muszą realizować dofinansowany projekt 
na  terenie województwa lubelskiego. 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. Ponad-
to Wnioskodawca zobligowany jest do posiadania głównej siedziby, oddziału 
lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, oddziału lub zakładu 
musi zostać wykazane w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy.  

20/11 W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwesty-
cje, dla których nie jest możliwe określenie lokalizacji pro-
jektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania 
siedziby,  zakładu lub oddziału na terenie województwa 
lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz 
utrzymania przez okres trzech lat od zakończenia realizacji 
projektu. 

 

21/19  6.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone projektom uwzględniają-
cym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z Wytycznymi w zakre-
sie 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. 

24/10  Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. Ponad-
to Wnioskodawca zobligowany jest do posiadania głównej siedziby, oddziału 
lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, oddziału lub zakładu 
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musi zostać wykazane w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. 

24/11 W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwesty-
cje, dla których nie jest możliwe określenie lokalizacji pro-
jektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania 
siedziby,  zakładu lub oddziału na terenie województwa 
lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz 
utrzymania go przynajmniej  
w okresie trwałości projektu. 

 

26/19  6.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone projektom uwzględniają-
cym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z Wytycznymi w zakre-
sie 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. 

29/10 Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego. 
W przypadku projektów obejmujących inwestycje w infra-
strukturę za miejsce lokalizacji projektu należy uznać miej-
sce faktycznej realizacji inwestycji, tj. miejsce zlokalizowa-
nia infrastruktury, będącej przedmiotem projektu. 
W przypadku projektów nieobejmujących inwestycji w 
infrastrukturę za miejsce lokalizacji projektu należy uznać 
miejsce zlokalizowania siedziby, oddziału lub zakładu wnio-
skodawcy. W ww. przypadku wnioskodawca zobligowany 
jest do posiadania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie 
województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty po-
mocy. 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. Ponad-
to Wnioskodawca zobligowany jest do posiadania głównej siedziby, oddziału 
lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, oddziału lub zakładu 
musi zostać wykazane w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. 

31/19  4.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone projektom uwzględniają-
cym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z Wytycznymi w zakre-
sie 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”. 

33/10 Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego. 
Za miejsce lokalizacji projektu należy uznać miejsce zlokali-

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. Ponad-
to Wnioskodawca zobligowany jest do posiadania głównej siedziby, oddziału 
lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia 
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zowania siedziby, oddziału lub zakładu wnioskodawcy. W 
ww. przypadku wnioskodawca zobligowany jest do posia-
dania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie wojewódz-
twa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofi-
nansowanie. 

wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, oddziału lub zakładu 
musi zostać wykazane w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. 

35/19  4.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone projektom uwzględniają-
cym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z Wytycznymi w zakre-
sie 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. 

II.2 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 

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

38/10 - zapewnienie elektronicznej dostępności usług publicz-
nych z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełno-
sprawnych zgodnie ze standardami WCAG 2.014  

- zapewnienie elektronicznej dostępności usług publicznych z uwzględnieniem 
dostępności dla osób z różnymi formami niepełnosprawności zgodnie ze 
standardami WCAG 2.015  (koncepcja uniwersalnego projektowania). 

39/10 - informację sektora publicznego w rozumieniu dyrektywy 
2003/98/WE dnia 17 listopada  2003  r. w sprawie ponow-
nego wykorzystywania informacji sektora publicznego (w 
brzmieniu zmienionym przez dyrektywę 2013/37/UE zmie-
niającą dyrektywę 2003/98/WE dnia 17 listopada  2003  r.  
w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora 
publicznego 

- informację sektora publicznego w rozumieniu dyrektywy 2003/98/WE dnia 
17 listopada  2003  r. w sprawie ponownego wykorzystywania in-formacji 
sektora publicznego (w brzmieniu zmienionym przez dyrektywę 2013/37/UE 
zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE dnia 17 listopada  2003  r.  w sprawie 
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz ustawy z 
dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicz-
nego, 

41/19  8.W ramach interwencji w obszarze rozwoju e – usług publicznych wsparciem 
objęte będą usługi publiczne na poziomie dojrzałości co najmniej 3 - dwu-
stronna interakcja. 

45/10 - zapewnienie elektronicznej dostępności usług publicz-
nych z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełno-
sprawnych zgodnie ze standardami WCAG 2.016  

- zapewnienie elektronicznej dostępności usług publicznych z uwzględnieniem 
dostępności dla osób z różnymi formami niepełnosprawności zgodnie ze 
standardami WCAG 2.017  (koncepcja uniwersalnego projektowania). 

45/10 - informację sektora publicznego w rozumieniu dyrektywy 
2003/98/WE dnia 17 listopada  2003  r. w sprawie ponow-
nego wykorzystywania informacji sektora publicznego (w 
brzmieniu zmienionym przez dyrektywę 2013/37/UE zmie-
niającą dyrektywę 2003/98/WE dnia 17 listopada  2003  r.  
w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora 

- informację sektora publicznego w rozumieniu dyrektywy 2003/98/WE dnia 
17 listopada  2003  r. w sprawie ponownego wykorzystywania in-formacji 
sektora publicznego (w brzmieniu zmienionym przez dyrektywę 2013/37/UE 
zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE dnia 17 listopada  2003  r.  w sprawie 
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz ustawy z 
dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicz-



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CIII/2091/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 maja 2016 r. 
Strona 6 z 32 

 

publicznego nego, 

47/19  8.W ramach interwencji w obszarze rozwoju e – usług publicznych wsparciem 
objęte będą usługi publiczne na poziomie dojrzałości co najmniej 3 - dwu-
stronna interakcja. 

II.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

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

53/19 11.Preferencje uzyskają projekty realizujące tereny 
inwestycyjne dla przedsiębiorców, których działalność 
wpisuje się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte 
w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Lubelskiego do 2020 r.” (weryfikacja przeznaczenia 
terenów inwestycyjnych pod działalność przyszłych 
inwestorów wpisującą się w inteligentne specjalizacje 
zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Lubelskiego do 2020 r.” dokonywana będzie 
na podstawie deklaracji od potencjalnych inwestorów, w 
oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą 
Zarządu Województwa Lubelskiego). 

11.Preferencje uzyskają projekty realizujące tereny inwestycyjne dla 
przedsiębiorców, których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje 
określone w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 
2020 r.” (weryfikacja przeznaczenia terenów inwestycyjnych pod tego typu 
działalność dokonywana będzie na podstawie deklaracji od potencjalnych 
inwestorów, w oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą 
Zarządu Województwa Lubelskiego). 
 
12.Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z różnymi 
formami niepełnosprawności, zgodnie z koncepcją uniwersalnego 
projektowania25. 
 
25 

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

56/10 Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego. 
W przypadku projektów obejmujących inwestycje w 
infrastrukturę za miejsce lokalizacji projektu należy uznać 
miejsce faktycznej realizacji inwestycji, tj. miejsce 
zlokalizowania infrastruktury, będącej przedmiotem 
projektu. 
W przypadku projektów nieobejmujących inwestycji w 
infrastrukturę za miejsce lokalizacji projektu należy uznać 
miejsce zlokalizowania siedziby, oddziału lub zakładu 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. 
Ponadto Wnioskodawca zobligowany jest do posiadania głównej siedziby, 
oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu 
złożenia wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, oddziału lub 
zakładu musi zostać wykazane w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. 
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wnioskodawcy. W ww. przypadku wnioskodawca 
zobligowany jest do posiadania siedziby, oddziału lub 
zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w 
dniu wypłaty pomocy. 

58/19  4.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone projektom 
uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z 
Wytycznymi 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. 

60/10 Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie 
województwa lubelskiego. 
W przypadku projektów obejmujących inwestycje w 
infrastrukturę za miejsce lokalizacji projektu należy uznać 
miejsce faktycznej realizacji inwestycji, tj. miejsce 
zlokalizowania infrastruktury, będącej przedmiotem 
projektu. 
W przypadku projektów nieobejmujących inwestycji w 
infrastrukturę za miejsce lokalizacji projektu należy uznać 
miejsce zlokalizowania siedziby, oddziału lub zakładu 
wnioskodawcy. W ww. przypadku wnioskodawca 
zobligowany jest do posiadania siedziby, oddziału lub 
zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w 
dniu wypłaty pomocy. 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. 
Ponadto Wnioskodawca zobligowany jest do posiadania głównej siedziby, 
oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu 
złożenia wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, oddziału lub 
zakładu musi zostać wykazane w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. 

62/19  4.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone projektom uwzględniają-
cym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z Wytycznymi w za-
kresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępno-ści 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

65/10 Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego. 
W przypadku projektów obejmujących inwestycje w 
infrastrukturę za miejsce lokalizacji projektu należy uznać 
miejsce faktycznej realizacji inwestycji, tj. miejsce 
zlokalizowania infrastruktury, będącej przedmiotem 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. 
Ponadto Wnioskodawca zobligowany jest do posiadania głównej siedziby, 
oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu 
złożenia wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, oddziału lub 
zakładu musi zostać wykazane w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CIII/2091/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 maja 2016 r. 
Strona 8 z 32 

 

projektu. 
W przypadku projektów nieobejmujących inwestycji w 
infrastrukturę za miejsce lokalizacji projektu należy uznać 
miejsce zlokalizowania siedziby, oddziału lub zakładu 
wnioskodawcy. W ww. przypadku wnioskodawca 
zobligowany jest do posiadania siedziby, oddziału lub 
zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w 
dniu wypłaty pomocy. 

67/19  6.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone projektom 
uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z 
Wytycznymi 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. 

70/10 Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego. 
Za miejsce lokalizacji projektu należy uznać miejsce 
zlokalizowania siedziby, oddziału lub zakładu 
wnioskodawcy. W ww. przypadku wnioskodawca 
zobligowany jest do posiadania siedziby, oddziału lub 
zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w 
dniu wypłaty pomocy. 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. 
Ponadto Wnioskodawca zobligowany jest do posiadania głównej siedziby, 
oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu 
złożenia wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, oddziału lub 
zakładu musi zostać wykazane w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. 

71/19  4.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone projektom 
uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z 
Wytycznymi 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. 

78/10 W szczególności wspierane będą następujące rodzaje 
projektów: 
1.Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem 
zdolności produkcyjnej/usługowej istniejącego 
przedsiębiorstwa; 
2.Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez 
wprowadzenie pro-duktów/usług uprzednio 

Pomoc może być przyznawana na inwestycję początkową, tj. inwestycję w 
rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z: 

 założeniem nowego zakładu lub; 

 zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub; 

 dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów 
uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub; 

 zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego 
zakładu. 
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nieoferowanych; 
3.Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw 
w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu 
produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych 
produktów/usług; 
4.Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój 
produktów i usług opar-tych na TIK (np. optymalizacja 
procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca 
pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania 
informatyczne); 
5.Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z 
rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii 
produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku 
zbytu; 
6.Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań 
naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań 
poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do 
własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na 
celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb 
wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także 
pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej. 

 
W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów: 
1.Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu 
wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług; 
2.Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług 
opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, 
współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania 
informatyczne); 
3.Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności 
eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb 
nowego rynku zbytu; 
4.Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i 
rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań 
związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie 
działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do 
potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także 
pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.  
 

79/10 Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie 
województwa lubelskiego. 
W przypadku projektów nieobejmujących inwestycji w 
infrastrukturę za miejsce lokalizacji projektu należy uznać 
miejsce zlokalizowania siedziby, oddziału lub zakładu 
wnioskodawcy. W ww. przypadku wnioskodawca 
zobligowany jest do posiadania siedziby, oddziału lub 
zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w 
dniu wypłaty pomocy. 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. 
Ponadto Wnioskodawca zobligowany jest do posiadania głównej siedziby, 
oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu 
złożenia wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, oddziału lub 
zakładu musi zostać wykazane w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. 

80/11 Wsparcie kierowane jest zarówno do mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw,   przy czym możliwe jest 
organizowanie naborów dedykowanych wyłącznie jednej z 
ww. grup. 

Wsparcie kierowane jest zarówno do mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw, przy czym możliwe jest organizowanie naborów 
dedykowanych konkretnej grupie przedsiębiorstw określonej w Regulaminie 
danego konkursu. 
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81/19 2.Preferencją zostaną objęte projekty wpisujące się  w 
inteligentne specjalizacje określone w ”Regionalnej 
Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.” 
(w oparciu o  indykatywną listę kodów PKD przyjętą 
uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego) oraz 
polegające na wdrożeniu wyników prac badawczych.   

2.Wsparcie dotacyjne w ramach Działania przewidziane jest wyłącznie dla 
innowacyjnych projektów wpisujących się  w inteligentne specjalizacje 
określone w ”Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 
2020 r.” (w oparciu o  indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu 
Województwa Lubelskiego) lub polegających na wdrożeniu wyników prac 
badawczo-rozwojowych. 
 

81/19  4.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone projektom 
uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z 
Wytycznymi 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. 

86/19  14.Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z różnymi 
formami niepełnosprawności, zgodnie z koncepcją uniwersalnego 
projektowania33. 
 
33Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych MIiR w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r. koncepcja uniwersalnego 
projektowania to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były 
użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 
projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych 
udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

II.4 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 

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

95/7 Wspierane działania zapewniają dywersyfikację dostaw 
energii, oraz zwiększają bezpieczeństwo energetyczne 
regionu, przy wykorzystaniu jego naturalnych 
uwarunkowań i potencjałów, zgodnie z programem 
wojewódzkim dot. wsparcia OZE, realizującym założenia 
Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. 

Wspierane działania mają zapewnić dywersyfikację dostaw energii, oraz 
zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne regionu, przy wykorzystaniu jego 
naturalnych uwarunkowań i potencjałów, zgodnie z programem 
wojewódzkim dot. wsparcia OZE, realizującym założenia Strategii 
Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. 

96/10 Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie 
województwa lubelskiego. 
W przypadku projektów obejmujących inwestycje w 
infrastrukturę za miejsce lokalizacji projektu należy uznać 
miejsce faktycznej realizacji inwestycji, tj. miejsce 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. 
Ponadto Wnioskodawca zobligowany jest do posiadania głównej siedziby, 
oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu 
złożenia wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, oddziału lub 
zakładu musi zostać wykazane w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CIII/2091/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 maja 2016 r. 
Strona 11 z 32 

 

zlokalizowania infrastruktury, będącej przedmiotem 
projektu. 
W przypadku projektów nieobejmujących inwestycji w 
infrastrukturę za miejsce lokalizacji projektu należy uznać 
miejsce zlokalizowania siedziby, oddziału lub zakładu 
wnioskodawcy. W ww. przypadku wnioskodawca 
zobligowany jest do posiadania siedziby, oddziału lub 
zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w 
dniu wypłaty pomocy. 

98/19 4.Projekty dotyczące wsparcia wykorzystania energii 
wodnej będą dotyczyły wyłącznie modernizacji małych 
elektrowni wodnych. 

4.Projekty dotyczące wsparcia wykorzystania energii wodnej będą dotyczyły 
wyłącznie modernizacji małych elektrowni wodnych (brak jest możliwości 
budowy nowych obiektów w tym zakresie tj. małych elektrowni wodnych). 

98/19 6.Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod 
względem ekonomicznym, nowych instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możli-
wych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza, a w 
szczególności PM 10. W przypadku nowych instalacji 
powinno zostać osiągnięte co naj-mniej 10% uzysku 
efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej 
produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu 
najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka 
przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną 
kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 
30% w porównaniu do istniejących instalacji.  

6.Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, 
nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych 
emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności PM 10. W 
przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co naj-mniej 10% 
uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji 
energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych 
technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na 
wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% 
w porównaniu do istniejących instalacji. Wsparcie otrzymają projekty o 
całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW włącznie. 

98/19 7.Projekty powinny w stosownych przypadkach 

przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.  

7.Projekty powinny w stosownych przypadkach tj. związanych ze wsparciem 

instalacji kogeneracyjnych przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.  

99/19  12.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone projektom 
uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z 
Wytycznymi 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. 

II.5 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka  niskoemisyjna 
Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
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103/10 Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie 
województwa lubelskiego. 
 
W przypadku projektów obejmujących inwestycje w 
infrastrukturę za miejsce lokalizacji projektu należy uznać 
miejsce faktycznej realizacji inwestycji, tj. miejsce 
zlokalizowania infrastruktury, będącej przedmiotem 
projektu. 
W przypadku projektów nieobejmujących inwestycji w 
infrastrukturę za miejsce lokalizacji projektu należy uznać 
miejsce zlokalizowania siedziby, oddziału lub zakładu 
wnioskodawcy. W ww. przypadku wnioskodawca 
zobligowany jest do posiadania siedziby, oddziału lub 
zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w 
dniu wypłaty pomocy. 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. Po-
nadto Wnioskodawca zobligowany jest do posiadania głównej siedziby, od-
działu lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu 
złożenia wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, oddziału lub 
zakładu musi zostać wykazane w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. 

105/19  7.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone projektom 
uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z 
Wytycznymi 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. 

110/19 3.Identyfikacja optymalnego zestawu działań 
zwiększających efektywność energetyczną w danym 
budynku dokonywana będzie na podstawie audytu 
energetycznego44  (stanowiącego kluczowy element 
projektu). 

3.Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność 
energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu 
energetycznego47  lub audytu efektywności energetycznej48  (stanowiącego 
kluczowy element projektu). 
 
48Audyt efektywności energetycznej przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności 
energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. 

117/19 4.Identyfikacja optymalnego zestawu działań 
zwiększających efektywność energetyczną w danym 
budynku dokonywana będzie na podstawie audytu 
energetycznego51  (stanowiącego kluczowy element 
projektu). 

4.Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność 
energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu 
energetycznego55  lub audytu efektywności energetycznej56  (stanowiącego 
kluczowy element projektu). 
 
56Audyt efektywności energetycznej przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności 
energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. 
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127/19 8.z niepełnosprawnościami.   

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

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

161/24 Nie dotyczy Dofinansowanie, co do zasady nie będzie stanowiło pomocy publicznej. W 
uzasadnionych przypadkach, dofinansowanie zostanie udzielone w formie 
rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym. 

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

167/19  9.Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z różnymi 
formami niepełnosprawności, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projek-
towania76 . 
 
76Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych MIiR w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskrymi-
nacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r. koncepcja uniwersalnego projektowa-
nia 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 szczegól-
nych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

183/19  6.Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z różnymi 
formami niepełnosprawności, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projek-
towania79 . 
 
79

Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych MIiR w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskrymi-

nacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r. koncepcja uniwersalnego projektowa-
nia 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 szczegól-
nych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

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

188/19 2.Projekty: 
- powinny być realizowane zgodnie z Programem Strate-
gicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego, 
przedstawiającym rozwój sieci drogowej zgodnie z celami 
Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 z perspektywą do 2030 r. 

2.Projekty: 
-będą realizowane zgodnie z Programem Strategicznego Rozwoju Transportu 
Województwa Lubelskiego, przedstawiającym rozwój sieci drogowej zgodnie z 
celami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z per-
spektywą do 2030 r. 
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193/19 2.Projekty: 
- powinny być realizowane zgodnie z Programem Strate-
gicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego, 
przedstawiającym rozwój sieci drogowej zgodnie z celami 
Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 z perspektywą do 2030 r. 

2.Projekty: 
-będą realizowane zgodnie z Programem Strategicznego Rozwoju Transportu 
Województwa Lubelskiego, przedstawiającym rozwój sieci drogowej zgodnie z 
celami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z per-
spektywą do 2030 r. 
 

203/19 
 

2.Projekty: 
- powinny być realizowane zgodnie z Programem Strate-
gicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego, 
przedstawiającym rozwój sieci drogowej zgodnie z celami 
Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 z perspektywą do 2030 r. 

2.Projekty: 
-będą realizowane zgodnie z Programem Strategicznego Rozwoju Transportu 
Województwa Lubelskiego, przedstawiającym rozwój sieci drogowej zgodnie z 
celami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z per-
spektywą do 2030 r. 
 

189/19 Przypis 76: 
(…) Natomiast pod pojęciem przyszłych terenów inwesty-
cyjnych należy rozumieć tereny, których realizacja odby-
wać się będzie w ramach CT3. Brak projektu CT3 czyni pro-
jekt CT7 niekwalifikowalnym.  

Przypis 83: 
(…) Natomiast pod pojęciem przyszłych terenów inwestycyjnych należy 
rozumieć zarówno tereny utworzone w ramach projektu w CT3 jak i teren 
inwestycyjny sfinansowany z innych źródeł (np. ze środków własnych 
beneficjenta). Jeżeli teren inwestycyjny nie powstanie, projekt dotyczący 
drogi regionalnej w ramach CT 7 automatycznie staje się niekwalifikowalny.   

194/19 Przypis 81: 
(…) Natomiast pod pojęciem przyszłych terenów inwesty-
cyjnych należy rozumieć tereny, których realizacja odby-
wać się będzie w ramach CT3. Brak projektu CT3 czyni pro-
jekt CT7 niekwalifikowalnym.  

Przypis 88: 
(…) Natomiast pod pojęciem przyszłych terenów inwestycyjnych należy 
rozumieć zarówno tereny utworzone w ramach projektu w CT3 jak i teren 
inwestycyjny sfinansowany z innych źródeł (np. ze środków własnych 
beneficjenta). Jeżeli teren inwestycyjny nie powstanie, projekt dotyczący 
drogi regionalnej w ramach CT 7 automatycznie staje się niekwalifikowalny.   

204/19 Przypis 89: 
(…) Natomiast pod pojęciem przyszłych terenów inwesty-
cyjnych należy rozumieć tereny, których realizacja odby-
wać się będzie w ramach CT3. Brak projektu CT3 czyni pro-
jekt CT7 niekwalifikowalnym.  

Przypis 96: 
(…) Natomiast pod pojęciem przyszłych terenów inwestycyjnych należy 
rozumieć zarówno tereny utworzone w ramach projektu w CT3 jak i teren 
inwestycyjny sfinansowany z innych źródeł (np. ze środków własnych 
beneficjenta). Jeżeli teren inwestycyjny nie powstanie, projekt dotyczący 
drogi regionalnej w ramach CT 7 automatycznie staje się niekwalifikowalny.   

II.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy  

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

207/7 Przedsięwzięcia będą się koncentrować na wsparciu grup 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

Przedsięwzięcia będą się koncentrować na wsparciu grup znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych po 50 roku ży-
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pracy, tj. osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób 
niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz 
niskowykwalifikowanych w celu aktywizacji zawodowej 
ułatwiającej im wejście lub powrót na rynek pracy. 

cia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych 
oraz niskowykwalifikowanych w celu aktywizacji zawodowej ułatwiającej im 
wejście lub powrót na rynek pracy. 

208/10 Przypis 91: 
Wsparcie adaptacyjne może obejmować doradztwo, szko-
lenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna, w przypad-
ku osób niepełnosprawnych finansowanie pracy asystenta 
osoby niepełnosprawnej oraz doposażenie stanowiska 
pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Przypis 98: 
Wsparcie adaptacyjne może obejmować doradztwo, szkolenia oraz wsparcie 
indywidualnego opiekuna, w przypadku osób z niepełnosprawnościami 
finansowanie pracy asystenta osoby z niepełnosprawnościami oraz 
doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
 

217/26 95% 95%108 

 
108Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie 
z budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych 
regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumie-
niu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

218/7 Przedsięwzięcia będą się koncentrować na wsparciu grup 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy, tj. osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób 
niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz 
niskowykwalifikowanych w celu aktywizacji zawodowej 
ułatwiającej im wejście lub powrót na rynek pracy. 

Przedsięwzięcia będą się koncentrować na wsparciu grup znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych po 50 roku 
życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych 
oraz niskowykwalifikowanych w celu aktywizacji zawodowej ułatwiającej im 
wejście lub powrót na rynek pracy. 

229/26 95% Typ projektu nr 1: 
95%121 

 
Typ projektu nr 2: 
85% 
 
121 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie może 
zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących 
dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

229/27 Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%  

Typ projektu nr 1: 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
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 Projekty objęte pomocą de minimis: 5%  
 
Typ projektu nr 2: 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 15% wartości projektu 

230/33 c)osoby niepełnosprawne, c) osoby z niepełnosprawnościami, 

236/26 95% 95%134 

 
134Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie 
z budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych 
regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumie-
niu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

238/7 Przedsięwzięcia będą się koncentrować na wsparciu grup 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy, tj. osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób 
niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz 
niskowykwalifikowanych w celu aktywizacji zawodowej 
ułatwiającej im wejście lub powrót na rynek pracy. 

Przedsięwzięcia będą się koncentrować na wsparciu grup znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych po 50 roku 
życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych 
oraz niskowykwalifikowanych w celu aktywizacji zawodowej ułatwiającej im 
wejście lub powrót na rynek pracy. 

239/10 Przypis 125: 
Wsparcie adaptacyjne może obejmować doradztwo, szko-
lenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna, w przypad-
ku osób niepełnosprawnych finansowanie pracy asystenta 
osoby niepełnosprawnej oraz doposażenie stanowiska 
pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Przypis 135: 
Wsparcie adaptacyjne może obejmować doradztwo, szkolenia oraz wsparcie 
indywidualnego opiekuna, w przypadku osób z niepełnosprawnościami 
finansowanie pracy asystenta osoby z niepełnosprawnościami oraz 
doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
 

247/26 95% 95%146 

 
146Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie 
z budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych 
regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumie-
niu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

249/10 wsparcie pomostowe (niefinansowe).  
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253/26 95% Typ projektu nr 1: 
95%154 

 
Typ projektu nr 2: 
85%  

154Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie może 
zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących 
dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

254/27 Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 

Projekty objęte pomocą de minimis: 5% 

Typ projektu nr 1: 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%  
 
Typ projektu nr 2: 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 15% wartości projektu 

254/33 c)osoby niepełnosprawne, c) osoby z niepełnosprawnościami, 

256/10 Przypis 149: 
Wsparcie adaptacyjne może obejmować doradztwo, szko-
lenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna, w przypad-
ku osób niepełnosprawnych finansowanie pracy asystenta 
osoby niepełnosprawnej oraz doposażenie stanowiska 
pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Przypis 161: 
Wsparcie adaptacyjne może obejmować doradztwo, szkolenia oraz wsparcie 
indywidualnego opiekuna, w przypadku osób z niepełnosprawnościami 
finansowanie pracy asystenta osoby z niepełnosprawnościami oraz 
doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
 

261/26 95% 95%168 

 
168Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie 
z budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych 
regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumie-
niu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

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

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

275/26 95% 95%180 
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180Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie 
z budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych 
regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumie-
niu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

286/26 95% 95%192 

 
192Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie 
z budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych 
regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumie-
niu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

292/26 95% 95%199 

 
199Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie 
z budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych 
regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumie-
niu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

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

295/10 Przypis 188: 
Wsparcie w ramach Zakładów Aktywności Zawodowej 
(ZAZ) jest realizowane poprzez: 
-zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrud-
nionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych 
osób usługami aktywnej integracji. Okres zatrudnienia 
osób z niepełnosprawnościami w ZAZ po zakończeniu reali-
zacji projektu jest co najmniej równy okresowi zatrudnie-
nia w ramach projektu; okres może być krótszy, wyłącznie, 
o ile osoba z niepełnosprawnością podejmie w tym okresie 
zatrudnienie poza ZAZ  i/lub 
-wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas za-
trudnionych w ZAZ nową ofertą usług aktywnej integracji 
ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w 
ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku 
pracy lub w przedsiębiorczości społecznej.  

Przypis 204: 
Wsparcie w ramach Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ) jest realizowane 
poprzez: 

 zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w 
istniejących 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 niepełnosprawnością 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 
otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. Istnieje 
możliwość wsparcia dla osób zatrudnionych w ZAZ usługami asystenckimi 
oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie 
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Przypis 189: 
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 ukierun-
kowaną na przygotowanie do podjęcia zatrudnienia i ich 
zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku 
pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. 

zatrudnienie, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia. 
 

Przypis 205 
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. Istnieje 
możliwość wsparcia uczestników WTZ usługami asystenckimi oraz 
usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie 
zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia, 
umożliwia także realizację praktyk lub staży dla uczestników WTZ. 

 

299/19 3.Działania w ramach projektów będą adekwatne do zdia-
gnozowanych specyficznych potrzeb grup docelowych, 
m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów dzia-
łania (ścieżek reintegracji) sporządzonych dla każdej osoby, 
rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji 
problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, po-
trzeb. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej 
integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest 
to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i komplek-
sowości wsparcia i przyczynia się do realizacji celów ak-
tywnej integracji.  

3.Działania w ramach projektów będą adekwatne do zdiagnozowanych specy-
ficznych potrzeb grup docelowych, m.in. poprzez zastosowanie indywidual-
nych planów działania (ścieżek reintegracji) sporządzonych dla każdej osoby, 
rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z 
uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, pre-
dyspozycji, potrzeb. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej inte-
gracji, mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla za-
pewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia i przyczynia się do 
realizacji celów aktywnej integracji. Usługi aktywnej integracji mogą mieć 
charakter wsparcia indywidualnego (adresowanego do osoby), rodzinnego 
(adresowanego do rodziny) oraz środowiskowego (adresowanego do określo-
nego środowiska). 

299/19 8.Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie 
mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach 
ścieżki reintegracji. Praca socjalna jest traktowana jako 
instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym, 
jednakże  projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną 
nie są wybierane do dofinansowania. 

8.Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie mogą stanowić 
pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Praca socjalna 
jest traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecz-
nym, jednakże  projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie są wybiera-
ne do dofinansowania. Usługi  reintegracji społecznej i zawodowej realizowa-
ne przez CIS  i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, 
obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową. 
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302/26 Typy projektów nr 1 lit. a-b, d-f oraz nr 2: 95%  
 
Typ projektu nr 1 lit. c: 85% 

Typy projektów nr 1 lit. a-b, d-f oraz nr 2: 95% 211 

 
Typ projektu nr 1 lit. c: 85% 
 
211Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie 
z budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych 
regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumie-
niu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

304/7 Realizacja priorytetu przyczyni się do podniesienia jakości 
usług społecznych i zdrowotnych oraz ograniczenia jednej z 
istotnych barier jaką jest wykluczenie z dostępu do pod-
stawowych usług publicznych warunkujących możliwości 
rozwojowe osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubó-
stwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom 
starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym. 

Realizacja priorytetu przyczyni się do podniesienia jakości usług społecznych i 
zdrowotnych oraz ograniczenia jednej z istotnych barier jaką jest wykluczenie 
z dostępu do podstawowych usług publicznych warunkujących możliwości 
rozwojowe osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, z niepełnosprawnościami i 
niesamodzielnym. 

315/26 95% 95%233 

 
233Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie 
z budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych 
regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumie-
niu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

326/26 Typy projektów nr 1-4: 95% 
 
Typ projektu nr 5: 85% 

Typy projektów nr 1-4: 95%250 
 
Typ projektu nr 5: 85% 
 
250

 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu 
państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub 
projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

328/10 Przypis 234: 
Wsparcie w ramach Zakładów Aktywności Zawodowej 
(ZAZ) jest realizowane poprzez: 
-zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrud-
nionych w istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych 

Przypis 253: 
Wsparcie w ramach Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ) jest realizowane 
poprzez: 

 zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w 
istniejących ZAZ, z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej 
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osób usługami aktywnej integracji. Okres zatrudnienia 
osób z niepełnosprawnościami w ZAZ po zakończeniu reali-
zacji projektu jest co najmniej równy okresowi zatrudnie-
nia w ramach projektu; okres może być krótszy, wyłącznie, 
o ile osoba z niepełnosprawnością podejmie w tym okresie 
zatrudnienie poza ZAZ  i/lub 
-wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas za-
trudnionych w ZAZ nową ofertą usług aktywnej integracji 
ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w 
ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku 
pracy lub w przedsiębiorczości społecznej.  
 
Przypis 235: 
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 ukierun-
kowaną na przygotowanie do podjęcia zatrudnienia i ich 
zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku 
pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. 

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 niepełnosprawnością 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 
otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. Istnieje 
możliwość wsparcia dla osób zatrudnionych w ZAZ usługami asystenckimi 
oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie 
zatrudnienie, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia. 
 

Przypis 254 
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. Istnieje 
możliwość wsparcia uczestników WTZ usługami asystenckimi oraz 
usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie 
zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia, 
umożliwia także realizację praktyk lub staży dla uczestników WTZ. 

 

331/19 3.Działania w ramach projektów będą adekwatne do zdia-
gnozowanych specyficznych potrzeb grup docelowych, 
m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych planów dzia-
łania (ścieżek reintegracji) sporządzonych dla każdej osoby, 
rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji 
problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, po-
trzeb. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej 

3.Działania w ramach projektów będą adekwatne do zdiagnozowanych specy-
ficznych potrzeb grup docelowych, m.in. poprzez zastosowanie indywidual-
nych planów działania (ścieżek reintegracji) sporządzonych dla każdej osoby, 
rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z 
uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, pre-
dyspozycji, potrzeb. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej inte-
gracji, mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne dla za-
pewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia i przyczynia się do 
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integracji, mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest 
to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i komplek-
sowości wsparcia i przyczynia się do realizacji celów ak-
tywnej integracji.  

realizacji celów aktywnej integracji. Usługi aktywnej integracji mogą mieć 
charakter wsparcia indywidualnego (adresowanego do osoby), rodzinnego 
(adresowanego do rodziny) oraz środowiskowego (adresowanego do określo-
nego środowiska). 

332/19 8.Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie 
mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ramach 
ścieżki reintegracji. Praca socjalna jest traktowana jako 
instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym, 
jednakże  projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną 
nie są wybierane do dofinansowania. 

8.Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie mogą stanowić 
pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Praca socjalna 
jest traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecz-
nym, jednakże  projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie są wybiera-
ne do dofinansowania. Usługi  reintegracji społecznej i zawodowej realizowa-
ne przez CIS  i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, 
obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową. 
 

334/26 95% 95%261 

 
261Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie 
z budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych 
regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumie-
niu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

336/7 Realizacja priorytetu przyczyni się do podniesienia jakości 
usług społecznych i zdrowotnych oraz ograniczenia jednej z 
istotnych barier jaką jest wykluczenie z dostępu do pod-
stawowych usług publicznych warunkujących możliwości 
rozwojowe osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubó-
stwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom 
starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym. 

Realizacja priorytetu przyczyni się do podniesienia jakości usług społecznych i 
zdrowotnych oraz ograniczenia jednej z istotnych barier jaką jest wykluczenie 
z dostępu do podstawowych usług publicznych warunkujących możliwości 
rozwojowe osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, z niepełnosprawnościami i 
niesamodzielnym. 

347/26 95% 95%281 

 
281Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie 
z budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych 
regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumie-
niu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

351/26 95% 95%284 

 
284Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie 
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z budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych 
regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumie-
niu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

II.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

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

362/7 Podniesienie jakości usług edukacyjnych związane jest z 
zapewnieniem dzieciom i młodzieży, w tym w szczególno-
ści dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, warunków 
kształcenia odpowiednio do rozpoznanych indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości 
psychofizycznych, zgodnie z ob-owiązującymi przepisami 
prawa. 

Podniesienie jakości usług edukacyjnych związane jest z zapewnieniem dzie-
ciom i młodzieży, w tym w szczególności dzieciom i młodzieży z niepełno-
sprawnościami, warunków kształcenia odpowiednio do rozpoznanych indywi-
dualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości psychofi-
zycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

375/26 95% 95%320 

 
320Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie 
z budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych 
regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumie-
niu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

381/26 90% 90%326 

 
326Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie 
z budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych 
regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumie-
niu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

394/26 Typ projektu nr 1: 95%  
 
Typy projektów nr 2-3: 90% 

Typ projektu nr 1: 95% 333 
 
Typy projektów nr 2-3: 90% 334 

 

333
 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie 

może zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących 
dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 
333 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie 

może zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących 
dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

405/7 Podniesienie jakości usług edukacyjnych związane jest z Podniesienie jakości usług edukacyjnych związane jest z zapewnieniem dzie-
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zapewnieniem dzieciom i młodzieży, w tym w szczególno-
ści dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, warunków 
kształcenia odpowiednio do rozpoznanych indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości 
psychofizycznych, zgodnie z ob-owiązującymi przepisami 
prawa. 

ciom i młodzieży, w tym w szczególności dzieciom i młodzieży z niepełno-
sprawnościami, warunków kształcenia odpowiednio do rozpoznanych indywi-
dualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości psychofi-
zycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

417/26 95% 95%371 

 
371Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie 
z budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych 
regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumie-
niu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

422/26 90% 90%378 

 
378Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie 
z budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych 
regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumie-
niu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

II.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

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

431/10 a)ośrodków wsparcia, w tym m.in. środowiskowych insty-
tucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, dziennych i 
rodzinnych domów pomocy dla osób starszych, 

a)ośrodków wsparcia, w tym m.in. środowiskowych instytucji aktywizujących 
osoby z niepełnosprawnościami, dziennych i rodzinnych domów pomocy dla 
osób starszych, 
 

431/10 h)placówek DPS i DPR w celu przejścia od form instytucjo-
nalnych do deinstytucjonalizacji355  świadczenia usług, 

 

431/10 i)placówek instytucjonalnych form pomocy społecznej – 
warunkowo jedynie w przypadku objęcia wsparciem grupy 
osób, wobec której nie jest możliwe świadczenie usług w 
innej formie niż instytucjonalna ze względu na stan zdro-
wia lub inne istotne przesłanki  

h)placówek instytucjonalnych form pomocy społecznej – warunkowo jedynie 

w przypadku objęcia wsparciem grupy osób, wobec której nie jest możliwe 

świadczenie usług w innej formie niż instytucjonalna ze względu na stan 

zdrowia lub inne istotne przesłanki lub w celu przejścia od form 

instytucjonalnych384 do deinstytucjonalizacji385 świadczenia usług. 

384Opieka instytucjonalna – usługi świadczone: 
a) w  placówce  opiekuńczo-pobytowej,  czyli  placówce  wieloosobowego  całodobowego pobytu i 

opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 30 osób oraz w której:  
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i)  usługi nie są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości 
danej osoby);   
ii)  wymagania  organizacyjne  mają  pierwszeństwo  przed  indywidualnymi  potrzebami 
mieszkańców;  
iii)  mieszkańcy  nie  mają  wystarczającej kontroli  nad  swoim  życiem  i  nad  decyzjami, które ich 
dotyczą w zakresie funkcjonowania w ramach placówki;  
iv)  mieszkańcy  są  odizolowani  od  ogółu  społeczności  lub  zmuszeni  do  mieszkania razem; 

b) w placówce opiekuńczo-wychowawczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) dla więcej 
niż 14 osób. 

385Deinstytucjonalizacja - 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. 

433/19  2.Inwestycje realizowane w ramach Działania służą realizacji celów 

dotyczących włączenia społecznego i walki z ubóstwem. 

433/19 2.Wsparcie infrastruktury sektora usług społecznych moż-
liwe jest w zakresie, w jakim będzie ona wykorzystywana 
przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i powią-
zana z procesem aktywizacji społecznej oraz społeczno-
zawodowej jak również deinstystucjonalizacją usług (nie 
wykluczając stacjonarnych form opieki gdy objęcie wspar-
ciem danej grupy osób nie jest możliwe w innej formie ze 
względu na stan zdrowia lub inne istotne przesłanki). Moż-
liwe będzie również wsparcie dla form instytucjonalnych w 
celu przekształcenia ich w formy zdeinstytucjonalizowane. 

 

3.Wsparcie infrastruktury sektora usług społecznych możliwe jest w zakre-
sie389 

 infrastruktury społecznej służącej aktywizacji społeczno-zawodowej 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i/lub in-
frastruktury umożliwiającej realizację usług świadczonych w lokalnej 
społeczności, 

 co do zasady realizacja inwestycji powinna wspierać deinstytucjonali-
zacę ww. usług. Dopuszcza się wsparcie form instytucjonalnych jedy-
nie w przypadku objęcia wsparciem grupy osób, wobec której nie jest 
możliwe świadczenie usług w innej formie niż instytucjonalna ze 
względu na stan zdrowia lub inne istotne przesłanki lub w celu prze-
kształcenia placówki w formy zdeinstytucjonalizowane. Należy jednak 
pamiętać, iż w wyniku realizacji projektu zwiększeniu nie może ulec 
ilość miejsc w ramach opieki instytucjonalnej. 

 
389

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. 
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433/19 4.Decyzja o realizacji danej inwestycji w sektorze usług 
społecznych powinna zostać poprzedzona wnikliwą analizą 
uwarunkowań demograficznych, terytorialnych jak również 
potrzeb osób stanowiących grupę docelową inwestycji 
(ocena prawidłowości danej formy opieki i wsparcia). 

5.Decyzja o realizacji danej inwestycji w sektorze usług społecznych powinna 
zostać poprzedzona wnikliwą analizą  sytuacji wewnątrzregionalnej, obejmu-
jącą: 

a) diagnozę problemów, z uwzględnieniem zróżnicowań terytorial-
nych;  

b) diagnozę potrzeb, z uwzględnieniem zróżnicowań terytorialnych;  

c) analizę trendów demograficznych, z uwzględnieniem zróżnicowań 
terytorialnych;  

d) poziom  dostępności  usług  (aktywnej  integracji,  usług  społecz-
nych)  
w  ujęciu  terytorialnym,  z  uwzględnieniem  ich dostępności i ba-
rier w dostępności dla poszczególnych grup docelowych;   

e) degradację obszarów i potrzebę rewitalizacji;  

f) potrzeby  i  specyfikę  grup  docelowych  (w  tym  dostosowanie  
usług  do  potrzeb poszczególnych  grup  docelowych,  bariery  w  
dostępności  do  usług),  z uwzględnieniem zróżnicowań terytorial-
nych;  

g) oczekiwane rezultaty;  

h) określony w RPO typ operacji lub rodzaj wsparcia. 

433/19 5.Rozwój usług społecznych na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wspierany ze środ-
ków EFRR, jest zgodny z założeniami europejskich zasad 
przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki środowisko-
wej359 oraz z kierunkami wskazanymi w KPPUiWS.  

6.Wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej musi służyć celom 

dotyczącym włączenia społecznego i walki z ubóstwem390 oraz być zgodne z 

założeniami europejskich zasad przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki 

środowiskowej391 oraz z kierunkami wskazanymi w KPPUiWS.  

390 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. 

433/19 6.Preferencyjnie traktowane będą projekty z zakresu śro-
dowiskowych form wsparcia.  

 

7.Preferencyjnie traktowane będą projekty obejmujące wsparcie 

infrastruktury,  służącej  zwiększaniu  dostępności  do  usług świadczonych w 

lokalnej społeczności392.  

392
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020. 

434/19 10.Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględ-
niać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposaże-
nia do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

11.Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność 

dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, zgodnie z koncepcją uniwersalnego 

projektowania393. 

393
Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych MIiR w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r. 

koncepcja uniwersalnego projektowania to projektowanie produktów, środowiska, programów 

i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez 

potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie 

wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z 

niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

435/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charak-
ter pomocy publicznej zastosowanie ma: 

 program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
ramach regionalnych  programów operacyjnych – 
poza CT 3 (na podstawie Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznają-
cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Trak-
tatu) 

 

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

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

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

 program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej 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 wewnętrz-
nym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) 

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

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regional-
nych programów operacyjnych na lata 2014–2020  
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440/19 4.Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać 
konieczność do-stosowania infrastruktury i wyposażenia 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

4.Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność 

dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. 

441/19  11.Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z różnymi 
formami niepełnosprawności, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projekto-
wania398 . 
 
398Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych MIiR w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r. koncepcja uniwersalnego 

projektowania to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były 

użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 

projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych 

udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

448/19 4.Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać 
konieczność do-stosowania infrastruktury i wyposażenia 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

4.Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność 

dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. 

449/19  11.Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z różnymi 
formami niepełnosprawności, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projekto-
wania405 . 
 
405Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych MIiR w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r. koncepcja uniwersalnego 

projektowania to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były 

użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 

projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych 

udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

456/19 5.Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą 
uwzględniać koniecz-ność dostosowania wspartej infra-
struktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. 

5.Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą uwzględniać konieczność 

dostosowania wspartej infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania411. 

411Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych MIiR w zakresie realizacji zasady równości szans i 
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niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r. koncepcja uniwersalnego 

projektowania to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były 

użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 

projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych 

udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

460/19 6.Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą 
uwzględniać konieczność dostosowania wspartej infra-
struktury i wyposażenia do potrzeb osób z różnymi for-
mami niepełnosprawności, w przypadku kiedy nie ma 
przeciwskazań do wykonywania danego zawodu przez 
osoby niepełnosprawne. 

 

4.Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą uwzględniać konieczność 

dostosowania wspartej infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z 

różnymi formami niepełnosprawności, w przypadku kiedy nie ma 

przeciwskazań do wykonywania danego zawodu przez osoby z 

niepełnosprawnościami zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania414. 

414Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych MIiR w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r. koncepcja uniwersalnego 

projektowania to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były 

użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 

projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych 

udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

463/11 Organy prowadzące szkół i placówek oświatowych: Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe: 

463/11 - Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 
szkół i placówek oświatowych; 

 Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i 

placówki oświatowe; 

464/12 Mieszkańcy województwa lubelskiego, uczniowie i wycho-
wankowie placówek oświatowych, a także podmioty go-
spodarcze i instytucje korzystające z rezultatów projektu. 

Mieszkańcy województwa lubelskiego,  uczniowie i wychowankowie placówek 

oświatowych, a także podmioty gospodarcze i instytucje korzystające z 

rezultatów projektu. 

465/19 2.Wsparcie infrastrukturalne ze środków EFRR w ramach 
Działania może zostać skierowane na finansowanie 
projektów realizowanych w oparciu o istniejącą bazę 
lokalową.  

2.Wsparcie infrastrukturalne ze środków EFRR w ramach Działania może 
zostać skierowane na finansowanie projektów realizowanych w oparciu o 
istniejącą bazę lokalową. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku 
możliwości adaptacji istniejących budynków możliwa będzie rozbudowa 
istniejących związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności 
edukacyjnej w deficytowych obszarach. W takich przypadkach wnioskodawca 
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będzie musiał przedstawić szerokie uzasadnienie wskazujące, że 
zaproponowane rozwiązania stanowią element strategicznego podejścia do 
obszaru edukacji szkolnej na terenie danej jednostki samorządu  
terytorialnego. Drugi wyjątek od powyższej zasady dotyczy odtworzenia 
zabudowy zdegradowanej w stopniu uniemożliwiającym jej 
regenerację/renowację (zastąpienie starego budynku nowym). W takim 
przypadku, wnioskodawca zobowiązany będzie do przedstawienia 
wiarygodnych analiz potwierdzających, iż stopień zdegradowania budynku 
uniemożliwia jego regenerację/renowację, w tym analiz potwierdzających 
efektywność kosztową takiego rozwiązania. 

465/19 5.Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą 
uwzględniać konieczność dostosowania wspartej infra-
struktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. 

 

5.Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą uwzględniać konieczność 

dostosowania wspartej infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania416. 

416Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych MIiR w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r. koncepcja uniwersalnego 

projektowania to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były 

użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 

projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych 

udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

472/19  17.Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób z różnymi 

formami niepełnosprawności, zgodnie z koncepcją uniwersalnego 

projektowania419. 

419Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych MIiR w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r. koncepcja uniwersalnego 

projektowania to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były 

użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 

projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych 

udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji 

A. Wymiar terytorialny - formy obligatoryjne 
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Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

492   

Przed zmianą: 

13 Infrastruktura społeczna 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich   EFRR 59 811 403 Działanie dedykowane rewitalizacji  

 
Po zmianie: 

13 Infrastruktura społeczna 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich  EFRR 57 471 796 

 

Działanie dedykowane rewitalizacji  

 

VII. Załączniki 

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

W związku z przyjęciem na posiedzeniach w dniu 22 kwietnia 2016 r. oraz 20 maja 2016 r. przez KM RPO 2014-2020 kryteriów wyboru projektów, 
wprowadzono odpowiednie zmiany w załączniku nr 3. 

Załącznik 4 Ramowe Plany Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów 

W związku z przyjęciem na posiedzeniu w dniu 20 maja 2016 r. przez KM RPO 2014-2020 kryteriów wyboru projektów, wprowadzono odpowiednie zmiany w 
załączniku nr 4. 

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

Uzupełniono załącznik. 

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