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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. 

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: 

17/19 8. Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb 
osób z różnymi formami niepełnosprawności, zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania10. 

8. Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania10, 
w tym realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

17/24 Program pomocowy przygotowany przez ministra właści-
wego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania po-
mocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach 
regionalnych programów operacyjnych  
(na podstawie art. 26 Pomoc inwestycyjna na infrastruktu-
rę badawczą Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje po-
mocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej, zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 
czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastruktu-
rę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–
2020 (na podstawie art. 26 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznają-
cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto-
sowaniu art. 107 i 108 Traktatu) 
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art. 107 i 108 Traktatu) 

20/10 Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego. Ponadto Wnioskodawca zobligowany jest do 
posiadania głównej siedziby, oddziału lub zakładu na tere-
nie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, 
oddziału lub zakładu musi zostać wykazane w dokumencie 
rejestrowym wnioskodawcy. 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. 

25/10 Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego. Ponadto Wnioskodawca zobligowany jest do 
posiadania głównej siedziby, oddziału lub zakładu na tere-
nie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, 
oddziału lub zakładu musi zostać wykazane w dokumencie 
rejestrowym wnioskodawcy. 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. 

30/10 Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego. Ponadto Wnioskodawca zobligowany jest do 
posiadania głównej siedziby, oddziału lub zakładu na tere-
nie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, 
oddziału lub zakładu musi zostać wykazane w dokumencie 
rejestrowym wnioskodawcy. 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. 

32/24 
Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej cha-
rakter pomocy publicznej, zastosowanie ma: 

 program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
udzielania pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyj-
ności  

(na podstawie art. 28 Pomoc dla MŚP na wspieranie 
innowacyjności Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego nie-
które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we-
wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)  

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej, zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy  na wspieranie inno-
wacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne  w  ramach  regional-
nych  programów operacyjnych na lata 2014-2020 (na podstawie art. 28 
Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności 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) 

 

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

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

nych programów operacyjnych na lata 2014–2020 

34/10 Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego. Ponadto Wnioskodawca zobligowany jest do 
posiadania głównej siedziby, oddziału lub zakładu na tere-
nie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, 
oddziału lub zakładu musi zostać wykazane w dokumencie 
rejestrowym wnioskodawcy. 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. 

II.2 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 

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

43/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowa-
nie ma program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udziela-
nia pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturo-
wego  
(Art. 53 Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego 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) 

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 
(na podstawie art. 14  Regionalna pomoc inwestycyjna 
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), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na  kulturę i 
zachowanie dziedzictwa kulturowego  w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (na podstawie art. 53 
Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego 
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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Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana 
jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. 

49/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowa-
nie ma program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udziela-
nia pomocy na kulturę i zachowanie dziedzic-twa kulturo-
wego  
(Art. 53 Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego 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) 

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy 
publicznej, zastosowanie mają: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 
(na podstawie art. 14  Regionalna pomoc inwestycyjna Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające-
go niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na  kulturę i za-
chowanie dziedzictwa kulturowego  w ramach regionalnych pro-
gramów operacyjnych na lata 2014-2020 (na podstawie art. 53 Po-
moc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego 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) 

 

Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzie-
lana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 

II.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

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

52/10 4.Modernizacja i adaptacja budynków na cele 
gospodarcze. 

4.Budowa, modernizacja i adaptacja budynków na cele gospodarcze. 

53/18 Tryb konkursowy  

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lubli-

Tryb pozakonkursowy 

Tryb konkursowy  
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nie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  

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

55/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowa-
nie ma program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udziela-
nia pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną  

(na podstawie art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastruktu-
rę 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) 

Do  pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej, zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na in-
frastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na 
lata 2014-2020 (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 Traktatu) 

55/19 8. Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb 
osób z różnymi formami niepełnosprawności, zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania25. 

8. Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania26, 
w tym realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

57/10 Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego. Ponadto Wnioskodawca zobligowany jest do 
posiadania głównej siedziby, oddziału lub zakładu na tere-
nie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, 
oddziału lub zakładu musi zostać wykazane w dokumencie 
rejestrowym wnioskodawcy. 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.  

62/10 Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego. Ponadto Wnioskodawca zobligowany jest do 
posiadania głównej siedziby, oddziału lub zakładu na tere-
nie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, 
oddziału lub zakładu musi zostać wykazane w dokumencie 
rejestrowym wnioskodawcy. 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.  

66/10 Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego. Ponadto Wnioskodawca zobligowany jest do 
posiadania głównej siedziby, oddziału lub zakładu na tere-
nie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, 
oddziału lub zakładu musi zostać wykazane w dokumencie 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.  
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rejestrowym wnioskodawcy. 

69/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowa-
nie ma program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udziela-
nia pomocy na infrastrukturę lokalną w ramach regional-
nych programów operacyjnych  

(na podstawie art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastruktu-
rę 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) 

 

Wsparcie profesjonalizacji IOB oraz doradztwa na rzecz 
MŚP (na drugim poziomie) stanowi pomoc de minimis na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Roz-
woju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomo-
cy de minimis w ramach regionalnych programów opera-
cyjnych na lata 2014–2020. 

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej, zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy  inwestycyjnej  na  
infrastrukturę  lokalną  w  ramach  regionalnych  programów operacyjnych 
na lata 2014-2020 (na podstawie  art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastruk-
turę 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).  

Wsparcie profesjonalizacji IOB oraz doradztwa na rzecz MŚP (na drugim po-
ziomie) stanowi pomoc de minimis 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. 

71/10 Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego. Ponadto Wnioskodawca zobligowany jest do 
posiadania głównej siedziby, oddziału lub zakładu na tere-
nie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, 
oddziału lub zakładu musi zostać wykazane w dokumencie 
rejestrowym wnioskodawcy. 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. 

73/24 Pomoc udzielana w ramach Działania stanowi pomoc pu-
bliczną, do której zastosowanie ma program pomocowy 
przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju re-
gionalnego w zakresie udzielenia pomocy na usługi dorad-
cze na rzecz MŚP w ramach regionalnych programów ope-
racyjnych  

(na podstawie art. 18 Pomoc na usługi doradcze na rzecz 
MŚP Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej, zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy  mikroprzedsiębior-
com, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w 
targach  w  ramach  regionalnych  programów operacyjnych na lata 2014-
2020 (na podstawie art. 18 Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP Rozpo-
rządzenia 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) 
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zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 
108 Traktatu) 

75/11 - Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z defini-
cją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje po-
mocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu). Beneficjenci pomocy zobowiązani 
są do posiadania siedziby,  zakładu lub oddziału na terenie 
województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty po-
mocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwało-
ści projektu. 

(…) 

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Roz-
porządzeniu 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). Projekty muszą być realizowane przez podmioty 
z terenu województwa lubelskiego. (…) 

80/10 Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego. Ponadto Wnioskodawca zobligowany jest do 
posiadania głównej siedziby, oddziału lub zakładu na tere-
nie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku o dofinansowanie, a miejsce głównej siedziby, 
oddziału lub zakładu musi zostać wykazane w dokumencie 
rejestrowym wnioskodawcy. 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. 

88/19 14.Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do po-
trzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności, zgod-
nie z koncepcją uniwersalnego projektowania33. 

14.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania35, 
w tym realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  

89/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowa-
nie ma program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udziela-
nia 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 Traktatu) 

Do pomocy  udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej, zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na in-
frastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na 
lata 2014-2020 (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 Traktatu) 

II.4 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
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91/8 1.Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej 
(CI30). 

1.Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30). 

95/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej cha-
rakter pomocy publicznej zastosowanie ma: 

 program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
udzielania pomocy inwestycyjnej w zakresie odna-
wialnych źródeł energii wysokosprawnej kogeneracji 
oraz infrastruktury energetycznej w ramach regio-
nalnych programów operacyjnych 

(na podstawie art. 40 Pomoc na inwestycje w układy wy-
sokosprawnej kogeneracji, art. 41 Pomoc inwestycyjna na 
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, art. 48 
Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną Roz-
porządzenia 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). 

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

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

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej, zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy 
wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowania energii ze źródeł odna-
wialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020  

(na podstawie art. 40 Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej koge-
neracji, art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł od-
nawialnych, art. 48 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną Roz-
porządzenia 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). 

 

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 

97/8 1.Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej 

(CI30). 

1.Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30). 

98/10 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 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. 
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dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. 

101/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowa-
nie ma program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udziela-
nia pomocy inwestycyjnej w zakresie odnawialnych źródeł 
energii wysokosprawnej kogeneracji oraz infrastruktury 
energetycznej w ramach regionalnych programów opera-
cyjnych 

(na podstawie art. 40 Pomoc na inwestycje w układy wy-
sokosprawnej kogeneracji, art. 41 Pomoc inwestycyjna na 
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, art. 48 
Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną Roz-
porządzenia 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) 

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej, zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy  na inwestycje w 
układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych  w  ramach  regionalnych  programów operacyjnych na lata 
2014-2020 oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 
listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy  inwestycyjnej na infrastruk-
turę energetyczną w  ramach  regionalnych  programów operacyjnych na 
lata 2014-2020  

(na podstawie art. 40 Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej koge-
neracji, art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł od-
nawialnych, art. 48 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną Roz-
porządzenia 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). 

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

104/7 (…) Integralną częścią każdego projektu powinno być 
wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania 
energią w przedsiębiorstwie. 

 

104/8 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej.  

2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej 
(CI30). 

3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
(CI34). 

4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowa-
nych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzy-
stujących OZE. 

5. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowa-
nych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzy-
stujących OZE. 

6. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej. 

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej. 

2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej.  

3. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów. 

4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34). 

5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 

6. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wy-
twórczych instalacji wykorzystujących OZE. 

7. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30). 

8. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach 
wysokosprawnej kogeneracji. 
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7. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku reali-
zacji projektów. 

8. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej 
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 

9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w 
warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 

9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysoko-
sprawnej kogeneracji. 

105/9 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). 

2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE. 

3. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania ener-
gii elektrycznej z OZE. 

4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej  
z OZE. 

5. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania ener-
gii cieplnej  
z OZE. 

6. Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia po-
prawiły swoją efektywność energetyczną. 

7. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków. 

8. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych ter-
momodernizacji. 

9. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 

10. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania ener-
gii cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). 

2. Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność 
energetyczną. 

3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków. 

4. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji. 

5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. 

6. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z 
OZE. 

7. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej  
z OZE. 

8. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej  
z OZE. 

9. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 
cieplnej w ramach kogeneracji. 

10. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 
cieplnej w ramach kogeneracji.  

11. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elek-
trycznej z OZE w ramach kogeneracji. 

12. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elek-
trycznej z OZE w ramach kogeneracji.  

105/10 1. Głęboka termomodernizacja40 obiektów w przedsię-
biorstwach,41 

2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wyko-
rzystania energii ciepła odpadowego w ramach 
przedsiębiorstwa,  

3. Systemy zarządzania energią (jako element projektu), 

8. Głęboka termomodernizacja40 obiektów w przedsiębiorstwach,41 

9. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii 
ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,  

10.  Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębior-
stwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządze-
nia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii 
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4. Projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, 
wody, w tym pozwalająca na odzysk i ponowne wyko-
rzystanie ciepła odpadowego, 

5. Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych 
(energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii 
produkcji i użytkowania energii; 

6. Budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to  
z przeprowadzonego audytu energetycznego), 

7. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektyw-
ne energetycznie. 

 

Jako element powyższych typów projektów możliwa bę-
dzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwa-
rzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w 
procesie produkcyjnym. 

 

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. 

produkcyjnych. 

11. Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie sys-
temów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii  (o ile 
wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego), 

12. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. 

 

W ramach ww. typów projektów polegających na poprawie efektywności 
energetycznej możliwa jest budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej42  kogeneracji oraz budowa i 
przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu 
energetycznego). 

 

Ponadto jednym z elementów projektu może być wprowadzenie systemów 
zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energe-
tycznego). 

Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja dzia-
łań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponowne-
go wykorzystania w procesie produkcyjnym. 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.  

 
42 Zgodnie definicją „wysokosprawnej kogeneracji” w dyrektywie Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, 
zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 
2006/32/WE.   

106/12 Mieszkańcy województwa lubelskiego, osoby, instytucje i 
przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu. 

Przedsiębiorstwa 

107/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków 
określone są we właściwych Wytycznych programo-
wych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na la-
ta 2014 – 2020. 

2. Wszystkie projekty wspierane w ramach Działania 
będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na 
środowisko, przedstawiony w formie oszczędności 
energii, obniżonej emisji CO2 i pyłu PM 10, zgodnie z 

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we wła-
ściwych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  
RPO WL na lata 2014 – 2020. 

2. 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 oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 
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zapisami Dyrektywy 2008/50/EC, do atmosfery lub 
wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

3. Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie, będą musia-
ły wykazać efektywność kosztową. Preferowane będą 
projekty zwiększające efektywność energetyczną po-
wyżej 60%, natomiast projekty z zakresu głębokiej, 
kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększa-
jące efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą 
kwalifikowały się do dofinansowania, 

4. W przypadku pomocy udzielonej z EFSI dużemu 
przedsiębiorcy Instytucja Pośrednicząca uzyska za-
pewnienie od tego przedsiębiorcy, że wkład finanso-
wy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc 
pracy w zakresie takiej samej lub podobnej działalno-
ści w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na 
terytorium Unii Europejskiej w związku z realizacją 
dofinansowywanego projektu.  

5. Powyższy zakres inwestycji musi wynikać z prze-
prowadzonego audytu energetycznego. Integralną 
częścią każdego projektu powinno być wprowadzenie 
inteligentnych systemów zarządzania energią w 
przedsiębiorstwie (o ile beneficjent nie posiada już 
takiego systemu dotyczącego zarządzania danym 
komponentem gospodarki energetycznej przedsię-
biorstwa i o ile jest to uzasadnione ekonomicznie). 

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. 

7. Wsparcie w ramach Działania może być udzielone 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego 
projektowania, zgodnie z Wytycznymi w zakresie rea-

dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

3. Wszystkie projekty wspierane w ramach Działania będą musiały wyka-
zać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie 
oszczędności energii, obniżonej emisji CO2 i pyłu PM 10, zgodnie z zapi-
sami Dyrektywy 2008/50/EC, do atmosfery lub wzrostu wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. Powyższy zakres inwestycji musi wynikać 
z przeprowadzonego audytu energetycznego. 

4. Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie, będą musiały wykazać efek-
tywność kosztową. Preferowane będą projekty zwiększające efektyw-
ność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu głębokiej, 
kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność 
energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowa-
nia. 

5. Projekty z zakresu budowy wyłącznie nowych instalacji kogeneracji 
zwiększające efektywność energetyczną poniżej 10% nie będą kwalifi-
kowały się do dofinansowania. Warunek ten będzie spełniony, gdy 
Wnioskodawca wykaże, że osiągnięty zostanie wzrost efektywności 
energetycznej o co najmniej 10% w porównaniu do rozdzielonej pro-
dukcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych do-
stępnych technologii. 

6. W przypadku projektów, w których planowana jest wymiana źródła cie-
pła, w tym zmiana stosowanego paliwa w piecach indywidualnych, 
wprowadzenie mikrokogeneracji lub wysokosprawnej kogeneracji (wy-
łącznie w zakresie przebudowy istniejących instalacji) wsparcie może zo-
stać udzielone wyłącznie jeżeli w wyniku realizacji inwestycji osiągnięta 
zostanie redukcja emisji CO2 o co najmniej 30% (warunek ma zastoso-
wanie również w przypadku wprowadzania odnawialnego źródła energii 
do przebudowy istniejących instalacji). 

7. W przypadku projektu dotyczącego wymiany/likwidacji starego źródła 
ciepła (jako element projektu) wnioskodawca może albo zastosować 
system grzewczy oparty o odnawialne źródła energii albo może nabyć 
nowe urządzenia grzewcze spalające wyłącznie biomasę lub wykorzystu-
jące paliwa gazowe. Urządzenia te muszą spełniać normy obowiązujące 



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr CXXIII/2591/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. 
Strona 13 z 52 

lizacji 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. 

od 2020 r. dotyczące emisji zanieczyszczeń oraz minimalny wymagany 
od 2020 r. poziom efektywności energetycznej (określone w środkach 
wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z 21.10.2009 r. ustanawia-
jącej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów związanych z energią).  

8. Dodatkowo w przypadku projektów dotyczących wymiany/likwidacji 
starego źródła ciepła w budynku wsparcie możliwe jest wyłącznie gdy 
wnioskodawca przeprowadza jednocześnie termomodernizację (rozu-
mianą jako poprawa izolacyjności przegród budowlanych w celu zmniej-
szenia zapotrzebowania na energię) lub taka termomodernizacja została 
już wykonana. 

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

10. Wnioskodawca w projekcie ma obowiązek uwzględnić urządzenia służą-
ce do rozliczania ciepła (indywidualne liczniki ciepła, ciepłej wody) oraz 
chłodu  oraz urządzenia utrzymujące zadaną temperaturę poprzez ak-
tywne działanie (termostaty) i/lub regulatory różnicy ciśnień (zawory 
podpionowe) jeżeli konieczność wprowadzenia ww. instalacji będzie 
wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego 

11. W przypadku pomocy udzielonej z EFSI dużemu przedsiębiorcy Instytu-
cja Pośrednicząca uzyska zapewnienie od tego przedsiębiorcy, że wkład 
finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w za-
kresie takiej samej lub podobnej działalności w istniejących lokalizacjach 
tego przedsiębiorcy na terytorium Unii Europejskiej w związku z realiza-
cją dofinansowywanego projektu.  

12. Wsparcie w ramach Działania może być udzielone wyłącznie projektom 
uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskrymina-
cji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 
2014-2020. 

108/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowa-
nie ma: 

Do pomocy mającej charakter pomocy publicznej zastosowanie ma Rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w 
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 program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
udzielania pomocy inwestycyjnej w zakresie efektyw-
ności energetycznej w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych  

(na podstawie art. 38 Pomoc inwestycyjna na środki 
wspierające efektywność energetyczną, art. 39 Pomoc 
inwestycyjna na projekty wspierające efektywność 
energetyczną, art. 49 Pomoc na badania środowiska 
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) 

sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energe-
tyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

(na podstawie art. 38 Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektyw-
ność energetyczną)Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) 

 

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 podstawie 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). 

108/25 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicz-
nej. 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 

108/26 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicz-
nej. 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

109/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 

109/29 Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 
brak ograniczeń kwotowych  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projek-

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń 
kwotowych  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń 



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr CXXIII/2591/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. 
Strona 15 z 52 

tu (z zastrzeżeniem poniżej): brak ograniczeń kwotowych  

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projek-
tów realizowanych przez  duże przedsiębiorstwa, w któ-
rych większość udziałów lub akcji posiada jednostka sa-
morządu terytorialnego: 2 mln euro43 

kwotowych  

 

Minimalna kwota wsparcia: brak ograniczeń kwotowych 

Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 1 500 000 
PLN 

Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 3 000 
000 PLN 

 

110/8 2.Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej 

(CI30). 

2.Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30). 

112/11 -Jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną  

-Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną z 

wyłączeniem podmiotów określonych jako beneficjenci Działania 1.3.1 PO IŚ 

(zgodnie z kodami form prawnych ujętych w SZOOP PO IŚ) 

114/19 9.Projekty z zakresu termomodernizacji szpitali mogą 
dotyczyć jedynie obiektów, których funkcjonowanie w 
publicznym systemie ochrony zdrowia będzie wynikało z 
map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez 
Ministerstwo Zdrowia. W odniesieniu do placówek 
ochrony zdrowia (POZ oraz AOS) zlokalizowanych w 
budynkach użyteczności publicznej pozostających 
własnością gminy zasadność wsparcia projektów z zakresu 
termomodernizacji będzie oceniana w kontekście 
realizacji celu publicznego i zgodnie z właściwością 
beneficjenta (tj. właściciela budynku użyteczności 
publicznej), dodatkowo w okresie trwałości projektu 
konieczne będzie utrzymanie dotychczasowego 
przeznaczenia pomieszczeń w budynku poddawanym 
termomodernizacji. 

9.Projekty z zakresu termomodernizacji szpitali mogą dotyczyć jedynie 
obiektów, których funkcjonowanie w publicznym systemie ochrony zdrowia 
będzie wynikało z map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez 
Ministerstwo Zdrowia. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które powyższymi mapami nie 
jest objęte.  

10.W odniesieniu do placówek ochrony zdrowia (POZ oraz AOS) zlokalizowa-
nych w budynkach użyteczności publicznej pozostających własnością gminy 
zasadność wsparcia projektów z zakresu termomodernizacji będzie oceniana 
w kontekście realizacji celu publicznego i zgodnie z właściwością beneficjen-
ta (tj. właściciela budynku użyteczności publicznej), dodatkowo w okresie 
trwałości projektu konieczne będzie utrzymanie dotychczasowego przezna-
czenia pomieszczeń w budynku poddawanym termomodernizacji. 

 

115/19  18.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania54, 
w tym realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

54 Zgodnie 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. 

116/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej cha-
rakter pomocy publicznej zastosowanie ma: 

 program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
udzielania pomocy inwestycyjnej w zakresie efektyw-
ności energetycznej w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych 

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

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

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

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  
z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspie-
rające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów opera-
cyjnych na lata 2014–2020 (na podstawie art. 38 Pomoc inwestycyjna na 
środki wspierające efektywność energetyczną, art. 39 Pomoc inwestycyjna 
na projekty wspierające efektywność energetyczną Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje po-
mocy 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 pomocy de minimis w ramach regional-
nych programów operacyjnych na lata 2014–2020. 

118/8 2.Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej 

(CI30). 

2.Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30). 

122/19  14.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania62, 
w tym realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

62 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 
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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. 

122/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej cha-
rakter pomocy publicznej zastosowanie mają: 

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

 program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze do-
stosowanie do przyszłych norm unijnych, na zastoso-
wanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie 
ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochro-
ny środowiska w przypadku braku norm unijnych w 
ramach regionalnych programów operacyjnych 

(na podstawie art. 36 Pomoc inwestycyjna 
umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm 
surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu ochrony 
środowiska w przypadku braku norm unijnych, art. 37 
Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do 
przyszłych norm unijnych Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające 
efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów ope-
racyjnych na lata 2014–2020 (na podstawie art. 38 Pomoc inwesty-
cyjna na środki wspierające efektywność energetyczną, art. 39 Po-
moc inwestycyjna na projekty wspierające efektywność energetyczną 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we-
wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 5 listopada 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służą-
cych podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regional-
nych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (na podstawie art. 
36 Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastoso-
wanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środo-
wiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku 
braku norm unijnych, art. 37 Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze 
dostosowanie do przyszłych norm unijnych Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre ro-
dzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu). 

 

Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana 
jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regional-
nych programów operacyjnych na lata 2014–2020. 
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niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu) 

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

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania po-
mocy de minimis w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych na lata 2014–2020 

128/18 Tryb konkursowy 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w 

Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 

Tryb pozakonkursowy 
Tryb konkursowy 

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

130/19 7.Projekty będą musiały wykazać się wzrostem udziału 
transportu publicznego oraz uwzględniać potrzeby osób z 
różnymi formami niepełnosprawności, zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania67.  

7.Projekty będą musiały wykazać się wzrostem udziału transportu 
publicznego, a produkt projektu musi być zgodny z koncepcją uniwersalnego 
projektowania67, w tym realizuje zasadę dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 
 

131/24 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 
w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyj-
nych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia 
usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym. 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowa-
nie ma program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udziela-
nia 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 Traktatu) 

Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie zasad 
dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obo-
wiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym. 
 

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej, zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy  inwestycyjnej  na  
infrastrukturę  lokalną  w  ramach  regionalnych  programów operacyjnych 
na lata 2014-2020 

 (na podstawie art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Rozpo-
rządzenia 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) 
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133/10 

5.Budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków uży-
teczności publicznej z uwzględnieniem standardów  bu-
downictwa pasywnego 

5.Budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej z 
uwzględnieniem standardów  budownictwa pasywnego NF 1566. 
 
66

 Standard energetyczny budynku NF15 oznacza, że wskaźnik zapotrzebowania na energię 

użytkową do ogrzewania i wentylacji tego budynku utrzymany jest na poziomie 
nieprzekraczającym 15 kWh/m2rok. Opis dobrych praktyk w zakresie budynków pasywnych 
znajduje się w podręczniku „Domy energooszczędne” przygotowany na podstawie 
opracowania KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. dostępnym na portalu 
www.nfosigw.gov.pl . Zakres projektu oraz optymalny zestaw działań zwiększających 
efektywność energetyczna ̨ w danym budynku wynika z wcześniej przygotowanego audytu 
energetycznego (audyt przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz 
części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (z późniejszymi zmianami) oraz zawierający 
elementy opracowane 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 (Dz.U. 2012 poz. 962)) i/lub projektu budowlanego (projekt budowlany 
przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego) gwarantującego/potwierdzającego osiągnięcie standardu NF 15. 

135/19 

 

 
9.Projekty dotyczące szpitali muszą wynikać z map potrzeb zdrowotnych 
opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Zastrzeżenie powyższe nie doty-
czy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które powyż-
szymi mapami nie jest objęte.  
10.W odniesieniu do placówek ochrony zdrowia (POZ oraz AOS) zlokalizo-
wanych w budynkach użyteczności publicznej pozostających własnością gmi-
ny zasadność wsparcia projektów będzie oceniana w kontekście realizacji 
celu publicznego z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych w regionie i zgod-
nie z właściwością beneficjenta (tj. właściciela budynku użyteczności pu-
blicznej), dodatkowo w okresie trwałości projektu konieczne będzie utrzy-
manie dotychczasowego przeznaczenia pomieszczeń w budynku będącym 
przedmiotem projektu. 

136/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej cha-
rakter pomocy publicznej zastosowanie ma: 

 program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efek-
tywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy  w ramach regional-

http://www.nfosigw.gov.pl/
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udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny ener-
getycznie system ciepłowniczy, chłodniczy w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (na podstawie 
art. 46 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycz-
nie system ciepłowniczy i chłodniczy Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z ryn-
kiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu) 

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

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

nych programów operacyjnych na lata 2014–2020 
(na podstawie art. 46 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie sys-
tem ciepłowniczy i chłodniczy 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). 

 

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. 

144/19 7.Projekty będą musiały wykazać się wzrostem udziału 
transportu publicznego oraz uwzględniać potrzeby osób z 
różnymi formami niepełnosprawności, zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania68.  

7.Projekty będą musiały wykazać się wzrostem udziału transportu 
publicznego, a produkt projektu musi być zgodny z koncepcją uniwersalnego 
projektowania77, w tym realizuje zasadę dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

145/24 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 
w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyj-
nych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia 
usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym. 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowa-
nie ma program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udziela-
nia 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 Traktatu) 

Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie zasad 
dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obo-
wiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym. 

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infra-
strukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 

(na podstawie art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Rozpo-
rządzenia 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) 

II.6 Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne  wykorzystanie zasobów 
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Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

158/19  6.W przypadku projektów dotyczących tworzenia PSZOK (Punktów Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) do wsparcia kwalifikują się pro-
jekty o wartości do 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych i obsługujące do 
20 000 mieszkańców. Warunki powyższe należy spełnić łącznie, tj. w przy-
padku gdy jeden z ww. parametrów zostanie przekroczony, inwestycja kwali-
fikuje się do PO IŚ. 
 

159/28 Brak ograniczeń kwotowych W przypadku projektów dotyczących tworzenia PSZOK (Punktów Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych) do wsparcia kwalifikują się projekty 
o wartości do 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych i obsługujące do 20 000 
mieszkańców. 

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

170/19 9.Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb 
osób z różnymi formami niepełnosprawności, zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania76. 

9.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania85, 
w tym realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

172/24 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowa-
nie ma program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udziela-
nia pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturo-
wego oraz program pomocowy przygotowany przez mini-
stra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokal-
ną(na podstawie art. 53 Pomoc na kulturę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego 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) 

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na  kulturę i za-
chowanie dziedzictwa kulturowego  w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych na lata 2014-2020 (na podstawie art. 53 Pomoc 
na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego nie-
które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto-
sowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 
lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 (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 we-
wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 
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182/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowa-
nie ma program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udziela-
nia 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 Traktatu) 

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej, zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na in-
frastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na 
lata 2014–2020 (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 Traktatu) 

 

186/19 9.Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb 
osób z różnymi formami niepełnosprawności, zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania79. 

9.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania85, 
w tym realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

II.8 Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport 

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

191/19 4.Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb 
osób z różnymi formami niepełnosprawności, zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania84. 

4.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania95, 
w tym realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

197/19 6.Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb 
osób z różnymi formami niepełnosprawności, zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania89. 

6.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania101, 
w tym realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

207/19 6.Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb 
osób z różnymi formami niepełnosprawności, zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania97. 

6.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania110, 
w tym realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

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

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

267/10 Usługi rozwojowe169 adekwatne do potrzeb oraz możliwo-
ści rozwojowych firm sektora MŚP, w tym: 
(…) 
169 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środ-

ków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsię-
biorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 usługa rozwojowa to „usłu-
ga w zakresie pozaszkolnych form edukacji, usługa wspomagająca edukację lub 
usługa doradztwa związanego z zarządzaniem zgodnie z przepisami w zakresie 
klasyfikacji wyrobów i usług, które pozwalają na rozwój przedsiębiorcom i ich 
pracownikom lub mają na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejęt-
ności lub kompetencji społecznych pracowników przedsiębiorców (np. pojedyn-
cza usługa doradcza lub szkoleniowa)”. 

Usługi rozwojowe183 adekwatne do potrzeb oraz możliwości rozwojowych 
firm sektora MŚP, w tym m. in.: 
(…) 
183 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 

usługa rozwojowa to „usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub 

kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mająca na celu zdobycie kwalifikacji, 

o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, 

lub pozwalająca na ich rozwój”. 
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268/19 2.Regionalny system dystrybucji środków przeznaczonych 
na usługi rozwojowe w zakresie podnoszenia kompeten-
cji/ kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw (tzw. Pod-
miotowy System Finansowania-PSF) oparty będzie na po-
dejściu popytowym zintegrowanym z krajowym Rejestrem 
Usług Rozwojowych (RUR)176 oraz docelowo spójnym z 
opracowana Polską Ramą Kwalifikacji.  
 

2.Regionalny system dystrybucji środków przeznaczonych na usługi rozwo-
jowe w zakresie podnoszenia kompetencji/ kwalifikacji pracowników przed-
siębiorstw (tzw. Podmiotowy System Finansowania-PSF) oparty będzie na 
podejściu popytowym zintegrowanym z krajowym Rejestrem Usług Rozwo-
jowych (RUR) 176 oraz docelowo spójnym z opracowaną Polską Ramą Kwalifi-
kacji. Nie jest możliwe dofinansowanie ze środków EFS tworzenia regional-
nych rejestrów usług rozwojowych lub innych alternatywnych baz lub reje-
strów publicznych, które powielają zadania realizowane w ramach RUR.  
 

269/19 8.Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojo-
wej178  dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wyde-
legowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty  
5 000,00 zł. 
 

8.Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej178  dla jednego 
przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę sta-
nowi maksymalnie 80% kosztów tej usługi, ale nie przekracza kwoty  
5 000,00 zł. 
 

269/19 172 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. 

186 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przed-
siębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 Rejestr Usług Rozwo-
jowych (RUR) to internetowa baza usług rozwojowych, obejmująca w 
szczególności rejestr podmiotów zapewniających należyte świadczenie usług 
rozwojowych współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona w 
formie systemu teleinformatycznego przez Administratora RUR. Ww. rejestr 
stanowi element rejestru prowadzonego pod nazwą Krajowy System Usług 
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego szczegółowe zasady 
funkcjonowania określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 
2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. RUR umożliwia w szczególności obsługę następujących 
procesów: 
−publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi 
rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty, 
−dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe, 
−zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe, 
−dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług 
Rozwojowych, 
−zapoznania się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez 
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innych uczestników usług. 

270/19 11.W ramach projektu PSF nie jest możliwe kwalifikowa-
nie kosztów usługi rozwojowej, która: 

a) polega na opracowaniu analizy potrzeb rozwojo-
wych 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 pu-
blicznych lub wdrażania strategii wejścia na za-
graniczne rynki zamówień publicznych; 

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

d) jest świadczona przez podmiot, z którym przed-
siębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, 
przy czym przez powiązania kapitałowe lub oso-
bowe rozumie się w szczególności: 

i. udział w spółce jako wspólnik spółki cywil-
nej lub spółki osobowej, 

ii. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub 
akcji spółki, 

iii. pełnienie funkcji członka organu nadzor-
czego lub zarządzającego, prokurenta lub 
pełnomocnika, 

iv. pozostawanie w stosunku prawnym lub 
faktycznym, który może budzić uzasad-
nione wątpliwości co do bezstronności w 
wyborze podmiotu świadczącego usługę 
rozwojową, w szczególności pozostawanie 
w związku małżeńskim, w stosunku po-
krewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowac-
twa w linii bocznej lub w stosunku przy-

11.W ramach projektu PSF nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów 
usługi rozwojowej, która: 
a) polega na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu roz-

woju przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w przypadku 
przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach 
Działania 2.2 PO WER; 

b) dotyczy funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdra-
żania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych- w 
przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w 
ramach Działania 2.2. PO WER; 

c) dotyczy zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP oraz przygoto-
wania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub 
procesu negocjacji- w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali 
tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2. PO WER; 

d) jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powią-
zany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitało-
we lub osobowe rozumie się w szczególności: 

i. udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki oso-
bowej, 

ii. posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki, 
iii. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzają-

cego, 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 sto-
sunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, po-
krewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w sto-
sunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

e) obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w 
szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsię-
biorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania, z 
wyłączeniem kosztów niezbędnych do zakwaterowania osób z nie-
pełnosprawnościami, które mogą zostać sfinansowane w ramach 
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sposobienia, opieki lub kurateli; 
e) obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z 

usługą rozwojową, w szczególności koszty środ-
ków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom 
lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwate-
rowania, z wyłączeniem kosztów niezbędnych do 
zakwaterowania osób z niepełnosprawnościami 
wydelegowanych przez przedsiębiorcę do udziału 
w usłudze rozwojowej, adekwatnych do faktycz-
nych potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 

f) dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obo-
wiązek przeprowadzenia na zajmowanym stano-
wisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa 
(np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bez-
pieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe 
potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym sta-
nowisku pracy). 

12.Koszty pojedynczej usługi rozwojowej w zakresie 
niedofinansowanym w ramach PSF stanowią wkład 
własny w projekcie. 
13.Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojo-
wych ze środków EFS w ramach projektu PSF jest 
możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do 
RUR za pomocą Karty Usługi przez uprawnione pod-
mioty, które uzupełniły informacje podstawowe oraz 
spełniają kryteria minimalne i kryteria wiarygodności 
zawarte w Karcie Podmiotu, a także zobowiązały się 
do umożliwienia realizacji wizyt monitoringowych 
przez IZ RPO WL w trakcie realizacji usługi rozwojo-
wej. 
14.IZ RPO określi maksymalną kwotę wsparcia (np. 
kwotę promesy na refundację kosztów zakupu usług 
rozwojowych) przypadającą na jednego przedsiębior-

projektu  PSF w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień; 
f) dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek przeprowa-

dzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych prze-
pisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifi-
kacje na zajmowanym stanowisku pracy). 

12.Koszty pojedynczej usługi rozwojowej w zakresie niedofinansowanym 
w ramach PSF mogą stanowić wkład własny w projekcie. 
13. Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków 

EFS w ramach projektu PSF jest możliwe wyłącznie na usługi rozwo-
jowe wpisane do RUR za pomocą Karty Usługi przez uprawnione 
podmioty, które uzupełniły informacje podstawowe oraz spełniają 
kryteria minimalne i kryteria wiarygodności zawarte w Karcie Pod-
miotu, a także zobowiązały się do umożliwienia realizacji wizyt moni-
toringowych przez IZ RPO WL w trakcie realizacji usługi rozwojowej. 

14. Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na jedno przedsiębior-
stwo w wymiarze rocznym to 15 000 PLN1 . 

15. Beneficjent zapewnia, że: 
a) weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów zgłoszeniowych 

oraz podpisanie umowy wsparcia z przedsiębiorcą następuje 
w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia przez 
przedsiębiorcę poprawnie wypełnionych oraz kompletnych 
dokumentów zgłoszeniowych; 

b) weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów rozliczeniowych 
przedkładanych przez przedsiębiorców następuje bez zbęd-
nej zwłoki, tj. w możliwie najkrótszym terminie, określonym 
w umowie o dofinansowanie zawartej z Beneficjentem reali-
zującym projekt PSF.  

16. Beneficjent, na podstawie umowy o dofinansowanie, prowadzi bie-
żącą kontrolę i monitoring realizacji wsparcia, w tym w szczególności 
kontroluje prawidłowość realizacji projektu zgodnie z postanowie-
niami rozdziału 6 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

                                                           
1 Limit 15 000 PLN na przedsiębiorstwo obowiązuje w danym roku kalendarzowym. 



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr CXXIII/2591/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. 
Strona 26 z 52 

cę 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 rozumianej jako jedna zamknięta 
forma wsparcia) przy czym poziom dofinansowania 
kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie może 
przekroczyć maksymalnie 80% kosztów tej usługi. 

przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 
2014-2020 oraz monitoruje postęp rzeczowego projektu zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realiza-
cji programów operacyjnych na lata 2014-2020.  

274/19 176  Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsię-
wzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego 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 któ-
ry został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze 
nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku 
służbowego. 

191Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przed-
siębiorców 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 
niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez 
pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub 
stosunku służbowego. 

 

276/19 5.Dodatek relokacyjny  przeznacza się na pokrycie kosz-
tów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia w 
co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, innej pracy 
zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem 
stałego zamieszkania. Maksymalna wysokość dodatku 
relokacyjnego jest nie wyższa niż 200% przeciętnego wy-
nagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązu-
jącego w dniu przyznania dodatku, przy czym możliwa jest 
wypłata dodatku relokacyjnego w transzach, w zależności 
od okresu trwania stosunku pracy lub stosunku cywilno-
prawnego uczestnika projektu, bądź też od okresu prowa-
dzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projek-
tu. Dodatek relokacyjny jest przyznawany w przypadku 
gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 

a) odległość od miejsca dotychczasowego za-

5.W przypadku szkoleń i kursów, o których mowa w typie projektu w lit. d, 
uczestnikowi projektu przysługuje stypendium przyznawane na warunkach 
określonych w sekcji 3.5.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020.  

6.Staże i praktyki zawodowe, o których mowa w typie projektu  w lit. e, 
są realizowane na warunkach określonych w sekcji 3.5.2 Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 
7.Dodatek relokacyjny, o którym mowa w typie projektu w lit. g, jest 
przyznawany na warunkach określonych w sekcji 3.5.4 Wytycznych w za-
kresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  
8.Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, 
o którym mowa w typie projektu w lit. h, jest skierowane w pierwszej ko-
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mieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub miejsca prowa-
dzenia działalności gospodarczej wynosi co 
najmniej 50 km; 

b) osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub 
wykonywała inną pracę zarobkową przez 
okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powsta-
nia stosunku pracy lub stosunku cywilno-
prawnego lub będzie prowadziła działalność 
gospodarczą przez okres co najmniej 12 mie-
sięcy od dnia uzyskania wpisu do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub 
począwszy od innego terminu wskazanego 
przez IZ RPO w wytycznych programowych lub 
w regulaminie konkursu. 

Weryfikacja spełnienia powyższych warunków jest doko-
nywana na podstawie oświadczeń i dokumentów przed-
kładanych przez uczestnika projektu. 
6.Wsparcie finansowe  na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej jest skierowane w pierwszej kolejności do 
osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym 
niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pra-
cowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia sto-
sunku pracy. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej obejmuje w szczególności: 

a) wsparcie zwrotne, którego maksymalna kwota 
jest określana na podstawie badania luki finanso-
wej wykonanego przez IZ RPO WL; 

b) wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota 
wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej 
obowiązującego w dniu przyznania wsparcia - przy 
czym o uzyskanie wsparcia może ubiegać się oso-
ba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych 

lejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 
miesięcy przed przystąpieniem do projektu, pracowników znajdujących 
się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego 
lub osób odchodzących z rolnictwa.  
9.W przypadku pracowników zagrożonych zwolnieniem lub przewidzia-
nych do zwolnienia, wsparcie w pierwszej kolejności powinno obejmo-
wać poradnictwo zawodowe, a także szkolenia i doradztwo przygotowu-
jące do zmiany zawodu i zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji za-
wodowych. Natomiast udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej dla pracowników zagrożonych zwol-
nieniem lub przewidzianych do zwolnienia powinno zostać poprzedzone 
szczegółową analizą pod kątem osiągnięcia finalnego efektu zastosowa-
nia instrumentu w kontekście realizacji zakładanych celów projektu, a 
także efektywności kosztowej udzielonego wsparcia.  
10.Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodar-
czej, o którym mowa w typie projektu w lit. h, obejmuje w szczególności: 
a) wsparcie zwrotne, którego maksymalna kwota jest określana na pod-
stawie badania luki finansowej wykonanego przez IZ PO;  
b) wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota wsparcia nie prze-
kracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mo-
wa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. 
zm.) obowiązującego w dniu przyznania wsparcia - przy czym o uzyskanie 
wsparcia może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z po-
niższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powy-
żej 50. roku życia, jest kobietą, jest osobą o niskich kwalifikacjach, jest 
osobą poniżej 30. roku życia.  
11.Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowa-
dzona co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpo-
częcia działalności gospodarczej zgodnie z aktualnym wpisem do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego 
Rejestru Sądowego lub począwszy od innego terminu wskazanego przez 
IZ RPO w wytycznych programowych lub w regulaminie konkursu, przy 
czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się prze-
rwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia 
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warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest 
osobą powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest 
pracownikiem o niskich kwalifikacjach. 

7.Wsparcie finansowe  na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej może zostać uzupełnione o wsparcie pomo-
stowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych udziela-
nych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności 
gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowa-
dzenia działalności gospodarczej) lub w okresie pierw-
szych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej 
(pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finanso-
wego 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 Sądowego lub począwszy od innego terminu 
wskazanego przez IZ RPO w wytycznych programowych 
lub w regulaminie konkursu, przy czym do okresu prowa-
dzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej 
prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świad-
czenia rehabilitacyjnego. 
9.W procesie outplacementu  są wykorzystywane narzę-
dzia umożliwiające pracownikom tworzenie przedsię-
biorstw społecznych, w tym w szczególności w odniesieniu 
do pracowników po 50. roku życia, na zasadach określo-
nych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

rehabilitacyjnego. 
12.Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 
może zostać przyznane uczestnikowi projektu, o ile: 
a) realizacja biznesplanu przygotowanego przez uczestnika projektu tego 
wymaga oraz 
b) uczestnik projektu złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z 
innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków 
oferowanych w ramach PO WER oraz środków oferowanych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych sa-
mych wydatków służących podjęciu i prowadzeniu działalności gospo-
darczej. 
13. IZ RPO może zobowiązać Beneficjenta do zapewnienia przez uczest-
ników projektu części środków własnych na pokrycie wydatków związa-
nych z założeniem przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wsparcia z EFS w 
wysokości określonej przez IZ RPO.  
14. Wsparcie finansowe  na rozpoczęcie własnej działalności gospodar-
czej może zostać uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci: 
a) indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym 

udzielanych  w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działal-
ności gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia 
finansowego wspomagająca rozwój działalności gospodarczej); 

b) pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej 
niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym 
mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 2008), obo-
wiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego lub zwrot-
nego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowa-
dzenia działalności gospodarczej. 

15. Szczegóły realizacji wsparcia pomostowego publikowane są w regu-
laminie konkursu.  
16. W ramach outplacementu są wykorzystywane narzędzia umożliwia-
jące tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym w 
szczególności w odniesieniu do pracowników po 50. roku życia oraz osób 
z niepełnosprawnościami, na warunkach określonych w Wytycznych Mi-
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nistra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego na lata 2014-2020, z wyłączeniem postanowień rozdziału 7 pkt 
10 tych wytycznych. 
17. Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia przewi-
dziany w ramach projektów outplacementowych wynosi co najmniej 
50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie.  
18. Efektywność zatrudnieniowa w projektach outplacementowych jest 
mierzona za pomocą wskaźnika „liczba osób, które po opuszczeniu pro-
gramu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”. Definicja i sposób 
pomiaru ww. wskaźnika zostały określone w załączniku nr 2 do Wytycz-
nych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji progra-
mów operacyjnych na lata 2014-2020.  
 

280/10 184Tj. chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, 
chorób (zaburzeń) psychicznych, chorób układu kostno – 
stawowego oraz chorób układu oddechowego. 

199Tj. chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób (zaburzeń) 
psychicznych, chorób układu kostno – stawowo - mięśniowego oraz chorób 
układu oddechowego. 

288/19 13.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone 
w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Roz-
porządzenia 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 stoso-
wania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej do pomocy de minimis. 
 

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 Europej-
skiej do pomocy de minimis. 
W przypadku, gdy środki trwałe zakupione w ramach projektu lub wydatki 
objete cross-financingiem będą wykorzystywane częściowo lub w całości do 
działalności komercyjnej (w okresie realizacji projektu i/lub po jego zakoń-
czeniu), wówczas tego typu wsparcie powinno zostać zweryfikowane pod 
kątem wystąpienia pomocy publicznej.  
Wykorzystanie środków trwałych lub infrastruktury zakupionej w ramach 
projektu do działalności komercyjnej w okresie realizacji projektu nakłada na 
podmiot udzielający pomocy obowiązek objęcia powyższych wydatków po-
mocą publiczną / pomocą de minimis proporcjonalnie do czasu, w jakim za-
kupiony sprzęt lub infrastruktura będą wykorzystywane do celów komercyj-



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr CXXIII/2591/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. 
Strona 30 z 52 

nych w okresie realizacji projektu. Z kolei, w przypadku gdy beneficjent pla-
nuje wykorzystanie środków trwałych lub infrastruktury zakupionej w ra-
mach projektu do działalności komercyjnej po zakończeniu realizacji projektu 
(w całości lub częściowo) wówczas wydatek ten powinnien zostać objęty w 
całości regułami pomocy publicznej / pomocy de minimis.  
Wykonywanie usług w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń 
zdrowotnych wyklucza co do zasady możliwość udzielania odpłatnych świad-
czeń na rzecz obywateli innych Państw Członkowskich. W tym przypadku nie 
dochodzi zatem do naruszenia lub też groźby naruszenia konkurencji w wy-
miarze unijnym, a tym samym wyłączona zostaje jedna z czterech przesłanek 
wystąpienia pomocy publicznej, o których mowa w art. 107 ust. 1 TFUE. W 
przypadku, gdy środki trwałe lub infrastruktura zakupione w ramach projek-
tu będą wykorzystywane po jego zakończeniu wyłącznie w celu świadczenia 
usług finansowanych z NFZ można zatem przyjąć, że powyższe wsparcie bę-
dzie wyłączone spod reguł pomocy publicznej / pomocy de minimis. Analo-
giczne podejście można zastosować również w odniesieniu do innych źródeł 
finansujących świadczenia zdrowotne w ramach publicznego systemu 
ochrony zdrowia, w tym krajowych i samorządowych programów zdrowot-
nych. 

 

291/12 194  Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsię-
wzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego 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 któ-
ry został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze 
nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku 
służbowego. 

209Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przed-
siębiorców 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 
niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez 
pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub 
stosunku służbowego. 

 

293/19 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 stałe-

5.W przypadku szkoleń i kursów, o których mowa w typie projektu  w lit. d, 
uczestnikowi projektu przysługuje stypendium przyznawane na warunkach 
określonych w sekcji 3.5.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
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go zamieszkania. Maksymalna wysokość dodatku reloka-
cyjnego jest nie wyższa niż 200% przeciętnego wynagro-
dzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego 
w dniu przyznania dodatku, przy czym możliwa jest wypła-
ta dodatku relokacyjnego w transzach, w zależności od 
okresu trwania stosunku pracy lub stosunku cywilnopraw-
nego uczestnika projektu, bądź też od okresu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez uczestnika projektu. Doda-
tek relokacyjny jest przyznawany w przypadku, gdy łącznie 
zostaną spełnione następujące warunki: 

a) odległość od miejsca dotychczasowego zamiesz-
kania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pra-
cy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalno-
ści gospodarczej wynosi co najmniej 50 km; 

b) osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wy-
konywała inną pracę zarobkową przez okres co 
najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku 
pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie 
prowadziła działalność gospodarczą przez okres co 
najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania wpisu do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego 
lub począwszy od innego terminu wskazanego 
przez IZ RPO w wytycznych programowych lub w 
regulaminie konkursu. 

Weryfikacja spełnienia powyższych warunków jest doko-
nywana na podstawie oświadczeń i dokumentów przed-
kładanych przez uczestnika projektu. 
6.Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej jest skierowane w pierwszej kolejności do 
osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym 
niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub pra-
cowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia sto-
sunku pracy. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej obejmuje w szczególności: 

pracy na lata 2014-2020.  
6.Staże i praktyki zawodowe, o których mowa w typie projektu  w lit. e, są 
realizowane na warunkach określonych w sekcji 3.5.2 Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 
7.Dodatek relokacyjny, o którym mowa w typie projektu w lit. g, jest przy-
znawany na warunkach określonych w sekcji 3.5.4 Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  
8.Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, o 
którym mowa w typie projektu w lit. h, jest skierowane w pierwszej kolejno-
ści do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy 
przed przystąpieniem do projektu, pracowników znajdujących się w okresie 
wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego lub osób odcho-
dzących z rolnictwa.  
9.W przypadku pracowników zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych 
do zwolnienia, wsparcie w pierwszej kolejności powinno obejmować porad-
nictwo zawodowe, a także szkolenia i doradztwo przygotowujące do zmiany 
zawodu i zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Nato-
miast udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej dla pracowników zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych 
do zwolnienia powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą pod kątem 
osiągnięcia finalnego efektu zastosowania instrumentu w kontekście realiza-
cji zakładanych celów projektu, a także efektywności kosztowej udzielonego 
wsparcia.  
10.Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, o 
którym mowa w typie projektu w lit. h, obejmuje w szczególności: 

a) wsparcie zwrotne, którego maksymalna kwota jest określana na pod-
stawie badania luki finansowej wykonanego przez IZ PO;  
b) wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota wsparcia nie prze-
kracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mo-
wa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. 
zm.) obowiązującego w dniu przyznania wsparcia - przy czym o uzyskanie 
wsparcia może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z po-
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a) wsparcie zwrotne, którego maksymalna kwota jest 
określana na podstawie badania luki finansowej wykona-
nego przez IZ RPO WL; 
b) wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota 
wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego wyna-
grodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązują-
cego w dniu przyznania wsparcia - przy czym o uzyskanie 
wsparcia może ubiegać się osoba, która spełnia co naj-
mniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepeł-
nosprawnością, jest osobą powyżej 50. roku życia, jest 
kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach. 
7.Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej może zostać uzupełnione o wsparcie pomo-
stowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych udziela-
nych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności 
gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowa-
dzenia działalności gospodarczej) lub w okresie pierw-
szych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej 
(pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finanso-
wego 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 Sądowego lub począwszy od innego terminu 
wskazanego przez IZ RPO w wytycznych programowych 
lub w regulaminie konkursu, przy czym do okresu prowa-
dzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej 
prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świad-
czenia rehabilitacyjnego. 
9.W procesie outplacementu są wykorzystywane narzę-
dzia umożliwiające pracownikom tworzenie przedsię-
biorstw społecznych, w tym w szczególności w odniesieniu 
do pracowników po 50. roku życia, na zasadach określo-
nych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

niższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powy-
żej 50. roku życia, jest kobietą, jest osobą o niskich kwalifikacjach, jest 
osobą poniżej 30. roku życia.  

11.Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona 
co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działal-
ności gospodarczej zgodnie z aktualnym wpisem do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub 
począwszy od innego terminu wskazanego przez IZ RPO w wytycznych pro-
gramowych lub w regulaminie konkursu, przy czym do okresu prowadzenia 
działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu 
choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. 
12.Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 
może zostać przyznane uczestnikowi projektu, o ile: 

a) realizacja biznesplanu przygotowanego przez uczestnika projektu tego 
wymaga oraz 
b) uczestnik projektu złożył oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z 
innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków 
oferowanych w ramach PO WER oraz środków oferowanych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych sa-
mych wydatków służących podjęciu i prowadzeniu działalności gospo-
darczej. 

13.IZ RPO może zobowiązać Beneficjenta do zapewnienia przez uczestników 
projektu części środków własnych na pokrycie wydatków związanych z zało-
żeniem przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wsparcia z EFS w wysokości 
określonej przez IZ RPO.  
14.Wsparcie finansowe  na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 
może zostać uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci: 

c) indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym 
udzielanych  w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działal-
ności gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia 
finansowego wspomagająca rozwój działalności gospodarczej); 

d) pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej 
niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym 
mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o mini-
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zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

malnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 2008), obo-
wiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego lub zwrot-
nego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowa-
dzenia działalności gospodarczej. 

15.Szczegóły realizacji wsparcia pomostowego publikowane są w regulami-
nie konkursu.  
16.W ramach outplacementu są wykorzystywane narzędzia umożliwiające 
tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym w szcze-
gólności w odniesieniu do pracowników po 50. roku życia oraz osób z nie-
pełnosprawnościami, na warunkach określonych w Wytycznych Ministra 
Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecz-
nego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020, z wyłączeniem postanowień rozdziału 7 pkt 10 tych wytycznych. 
17.Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia przewidziany 
w ramach projektów outplacementowych wynosi co najmniej 50% całkowi-
tej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie.  
18.Efektywność zatrudnieniowa w projektach outplacementowych jest mie-
rzona za pomocą wskaźnika „liczba osób, które po opuszczeniu programu 
podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”. Definicja i sposób pomiaru 
ww. wskaźnika zostały określone w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakre-
sie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020.  

 

II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

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

299/10 e)programy aktywizacji społecznej i zawodowej wycho-
wanków, m.in. placówek opiekuńczo – wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjotera-
peutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla nie-
letnich  oraz podopiecznych jednostek o charakterze opie-
kuńczo - wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze 
Hufce Pracy, 

e)programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, m.in. placó-
wek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowaw-
czych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla nielet-
nich, podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo - wychowawczym 
prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, 

303/19 8.Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym 
nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ra-

8.Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym nie mogą stanowić 
pierwszego elementu wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Usługi aktyw-
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mach ścieżki reintegracji. Praca socjalna jest traktowana 
jako instrument aktywnej integracji o charakterze spo-
łecznym, jednakże  projekty obejmujące wyłącznie pracę 
socjalną nie są wybierane do dofinansowania. Usługi  rein-
tegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS  i 
KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej inte-
gracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawo-
dową. 
 

nej integracji mogą mieć charakter wsparcia indywidualnego (adresowanego 
do osoby), rodzinnego (adresowanego do rodziny) oraz środowiskowego 
(adresowanego do określonego środowiska). Praca socjalna jest traktowana 
jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym, jednakże  
projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie są wybierane do dofinan-
sowania. Usługi  reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS  i 
KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą 
aktywną integrację społeczną i zawodową. 

305/19  15.W odniesieniu do projektów wskazanych w typie 1 lit. e oraz typie 1 lit. f 
dopuszczane jest wspieranie wychowanków w okresie do roku po opuszcze-
niu placówki, o której mowa w typie projektu. 

313/19 (…) 
c)wsparcie dla usług opiekuńczych odbywa się poprzez 
tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych  w for-
mie usług świadczonych w lokalnej społeczności. Tworzo-
ne miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być 
miejscami: 
(…) 

(…) 
c)wsparcie dla usług opiekuńczych odbywa się poprzez tworzenie miejsc 
świadczenia usług opiekuńczych236 w formie usług świadczonych w lokalnej 
społeczności. Tworzone miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być 
miejscami: 
(…) 
 
236 Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno w nowych podmiotach, jak i w 

podmiotach już istniejących, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 3 lit. b. 
314/19  6. W przypadku usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej nie są tworzone 

nowe miejsca w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych powyżej 14 osób. Usługi wsparcia rodziny w postaci 
pomocy  w opiece i wychowaniu dzieci w formie placówek wsparcia dzien-
nego  polegają na tworzeniu nowych miejsc opieki i wychowania w ramach 
nowych placówek wsparcia dziennego, jak również  
w ramach istniejących placówek. Wsparcie istniejących placówek wsparcia 
dziennego jest możliwe wyłącznie, pod warunkiem: 
a) zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub  
b) rozszerzenia oferty wsparcia. 
 

318/19 15.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone 
w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Roz-
porządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 

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 
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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 stoso-
wania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej do pomocy de minimis.  
 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Trak-tatu 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 funk-cjonowaniu Unii Europej-
skiej do pomocy de minimis.  
W przypadku, gdy środki trwałe zakupione w ramach projektu lub wy-datki 
objęte cross-financingiem będą wykorzystywane częściowo lub w całości do 
działalności komercyjnej (w okresie realizacji projektu i/lub po jego zakoń-
czeniu), wówczas tego typu wsparcie powinno zostać zweryfikowane pod 
kątem wystąpienia pomocy publicznej.  
Wykorzystanie środków trwałych lub infrastruktury zakupionej w ra-mach 
projektu do działalności komercyjnej w okresie realizacji projektu nakłada na 
podmiot udzielający pomocy obowiązek objęcia powyższych wydatków po-
mocą publiczną / pomocą de minimis proporcjonalnie do czasu, w jakim 
zakupiony sprzęt lub infrastruktura będą  wykorzystywane do celów komer-
cyjnych w okresie realizacji projektu. Z kolei, w przypadku gdy beneficjent 
planuje wykorzystanie środków trwałych lub infrastruktury zakupionej w 
ramach projektu do działalności komercyjnej po zakończeniu realizacji pro-
jektu (w całości lub częściowo) wówczas wydatek ten powinien zostać objęty 
w całości regułami pomocy publicznej / pomocy de minimis.  
Wykonywanie usług w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń 
zdrowotnych wyklucza co do zasady możliwość udzielania odpłatnych świad-
czeń na rzecz obywateli innych Państw Członkowskich. W tym przypadku nie 
dochodzi zatem do naruszenia lub też groźby naruszenia konkurencji w wy-
miarze unijnym, a tym samym wyłączona zostaje jedna z czterech przesłanek 
wystąpienia pomocy publicznej, o których mowa w art. 107 ust. 1 TFUE. W 
przypadku, gdy środki trwałe lub infrastruktura zakupione w ramach projek-
tu będą wykorzystywane po jego zakończeniu wyłącznie w celu świadczenia 
usług finansowanych z NFZ można zatem przyjąć, że powyższe wsparcie bę-
dzie wyłączone spod reguł pomocy publicznej / pomocy de minimis. Analo-
giczne podejście można zastosować również w odniesieniu do innych źródeł 
finansujących świadczenia zdrowotne w ramach publicznego systemu 
ochrony zdrowia, w tym krajowych i samorządowych programów zdrowot-
nych. 

326/19 5.Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości 
podmiotów utworzonych ze środków EFS w ramach pro-

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

także ZAZ lub WTZ) po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej przez 
okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Zapis ten należy rozumieć 
w ten sposób, że okres trwałości utworzonych podmiotów reintegracyjnych 
nie jest tożsamy z okresem realizacji projektu przez Beneficjenta. Okres 
trwałości utworzonych CIS, KIS, ZAZ lub WTZ zostanie wskazany w zasadach 
udzielania wsparcia na tworzenie podmiotów reintegracyjnych, opracowa-
nych przez Beneficjenta we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej w Lublinie. 
 

332/10 (…) 
d)programy aktywizacji społecznej i zawodowej wycho-
wanków, m.in. placówek opiekuńczo – wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjotera-
peutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla nie-
letnich  oraz podopiecznych jednostek o charakterze opie-
kuńczo - wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze 
Hufce Pracy 
(…) 

(…) 
d)programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, m.in. placó-
wek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowaw-
czych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla nielet-
nich,  podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo - wychowawczym 
prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy 
(…) 
 

336/19 8.Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym 
nie mogą stanowić pierwszego elementu wsparcia w ra-
mach ścieżki reintegracji. Usługi aktywnej integracji mogą 
mieć charakter wsparcia indywidualnego (adresowanego 
do osoby), rodzinnego (adresowanego do rodziny) oraz 
środowiskowego (adresowanego do określonego środowi-
ska).Praca socjalna jest traktowana jako instrument ak-
tywnej integracji o charakterze społecznym, jednakże  
projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie są wy-
bierane do dofinansowania. Usługi  reintegracji społecznej 
i zawodowej realizowane przez CIS  i KIS są uznawane za 
kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą 
aktywną integrację społeczną i zawodową. 
 

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 wybie-
rane do dofinansowania. Usługi  reintegracji społecznej i zawodowej reali-
zowane przez CIS  i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej inte-
gracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową. 
 

338/19  15.W odniesieniu do projektów wskazanych w typie 1 lit. d oraz typie 1 lit. e 
dopuszczane jest wspieranie wychowanków w okresie do roku po opuszcze-
niu placówki, o której mowa w typie projektu. 
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346/19 (…) 
c)wsparcie dla usług opiekuńczych odbywa się poprzez 
tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych  w for-
mie usług świadczonych w lokalnej społeczności. Tworzo-
ne miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być 
miejscami: 
(…) 

(…) 
c)wsparcie dla usług opiekuńczych odbywa się poprzez tworzenie miejsc 
świadczenia usług opiekuńczych285 w formie usług świadczonych w lokalnej 
społeczności. Tworzone miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być 
miejscami: 
(…) 
 
285 Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno w nowych podmiotach, jak i w 

podmiotach już istniejących, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 3 lit. b. 
348/19  6.W przypadku usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej nie są tworzone 

nowe miejsca w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych powyżej 14 osób. Usługi wsparcia rodziny w postaci 
pomocy  w opiece i wychowaniu dzieci w formie placówek wsparcia dzien-
nego  polegają na tworzeniu nowych miejsc opieki i wychowania w ramach 
nowych placówek wsparcia dziennego, jak również  
w ramach istniejących placówek. Wsparcie istniejących placówek wsparcia 
dziennego jest możliwe wyłącznie, pod warunkiem: 

a) zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub  
b) rozszerzenia oferty wsparcia. 

350/19 13.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone 
w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Roz-
porządzenia 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 stoso-
wania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej do pomocy de minimis.  
W przypadku, gdy środki trwałe zakupione w ramach pro-
jektu lub wydatki objete cross-financingiem będą wyko-
rzystywane częściowo lub w całości do działalności ko-
mercyjnej (w okresie realizacji projektu i/lub po jego za-
kończeniu), wówczas tego typu wsparcie powinno zostać 
zweryfikowane pod kątem wystąpienia pomocy publicz-
nej.  

14.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 Europej-
skiej do pomocy de minimis.  
W przypadku, gdy środki trwałe zakupione w ramach projektu lub wydatki 
objete cross-financingiem będą wykorzystywane częściowo lub w całości do 
działalności komercyjnej (w okresie realizacji projektu i/lub po jego zakoń-
czeniu), wówczas tego typu wsparcie powinno zostać zweryfikowane pod 
kątem wystąpienia pomocy publicznej.  
Wykorzystanie środków trwałych lub infrastruktury zakupionej w ramach 
projektu do działalności komercyjnej w okresie realizacji projektu nakłada na 
podmiot udzielający pomocy obowiązek objęcia powyższych wydatków po-
mocą publiczną / pomocą de minimis proporcjonalnie do czasu, w jakim za-
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Wykorzystanie środków trwałych lub infrastruktury zaku-
pionej w ramach projektu do działalności komercyjnej w 
okresie realizacji projektu nakłada na podmiot udzielający 
pomocy obowiązek objęcia powyższych wydatków pomo-
cą publiczną / pomocą de minimis proporcjonalnie do 
czasu, w jakim zakupiony sprzęt lub infrastruktura będą 
wykorzystywane do celów komercyjnych w okresie reali-
zacji projektu. Z kolei, w przypadku gdy beneficjent planu-
je wykorzystanie środków trwałych lub infrastruktury za-
kupionej w ramach projektu do działalności komercyjnej 
po zakończeniu realizacji projektu (w całości lub częścio-
wo) wówczas wydatek ten powinnien zostać objęty w 
całości regułami pomocy publicznej / pomocy de minimis.  
Wykonywanie usług w ramach gwarantowanych przez 
państwo świadczeń zdrowotnych wyklucza co do zasady 
możliwość udzielania odpłatnych świadczeń na rzecz oby-
wateli innych Państw Członkowskich. W tym przypadku 
nie dochodzi zatem do naruszenia lub też groźby narusze-
nia konkurencji w wymiarze unijnym, a tym samym wyłą-
czona zostaje jedna z czterech przesłanek wystąpienia 
pomocy publicznej, o których mowa w art. 107 ust. 1 
TFUE. W przypadku, gdy środki trwałe lub infrastruktura 
zakupione w ramach projektu będą wykorzystywane po 
jego zakończeniu wyłącznie w celu świadczenia usług fi-
nansowanych z NFZ można zatem przyjąć, że powyższe 
wsparcie będzie wyłączone spod reguł pomocy publicznej 
/ pomocy de minimis. Analogiczne podejście można zasto-
sować również w odniesieniu do innych źródeł finansują-
cych świadczenia zdrowotne w ramach publicznego sys-
temu ochrony zdrowia, w tym krajowych i samorządo-
wych programów zdrowotnych. 
 

kupiony sprzęt lub infrastruktura będą wykorzystywane do celów komercyj-
nych w okresie realizacji projektu. Z kolei, w przypadku gdy beneficjent pla-
nuje wykorzystanie środków trwałych lub infrastruktury zakupionej w ra-
mach projektu do działalności komercyjnej po zakończeniu realizacji projektu 
(w całości lub częściowo) wówczas wydatek ten powinnien zostać objęty w 
całości regułami pomocy publicznej / pomocy de minimis.  
Wykonywanie usług w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń 
zdrowotnych wyklucza co do zasady możliwość udzielania odpłatnych świad-
czeń na rzecz obywateli innych Państw Członkowskich. W tym przypadku nie 
dochodzi zatem do naruszenia lub też groźby naruszenia konkurencji w wy-
miarze unijnym, a tym samym wyłączona zostaje jedna z czterech przesłanek 
wystąpienia pomocy publicznej, o których mowa w art. 107 ust. 1 TFUE. W 
przypadku, gdy środki trwałe lub infrastruktura zakupione w ramach projek-
tu będą wykorzystywane po jego zakończeniu wyłącznie w celu świadczenia 
usług finansowanych z NFZ można zatem przyjąć, że powyższe wsparcie bę-
dzie wyłączone spod reguł pomocy publicznej / pomocy de minimis. Analo-
giczne podejście można zastosować również w odniesieniu do innych źródeł 
finansujących świadczenia zdrowotne w ramach publicznego systemu 
ochrony zdrowia, w tym krajowych i samorządowych programów zdrowot-
nych. 
 

II.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

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

385/24 Nie dotyczy W przypadku wystąpienia pomocy wsparcie udzielane będzie na podstawie 
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Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 2 lipca 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego na lata 2014-2020, do którego zastosowanie mają odpowiednio przepi-
sy  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uzna-
jącego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto-
sowaniu 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. 

386/27 10% Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 10% 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym po-
mocy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 10% 

427/24 Nie dotyczy W przypadku wystąpienia pomocy wsparcie udzielane będzie na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 2 lipca 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego na lata 2014-2020, do którego zastosowanie mają odpowiednio 
przepisy  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. 

428/27 10% Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 10% 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym po-
mocy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 10% 

   

II.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

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

440/19 11.Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględ-
niać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposaże-
nia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania392.  

11.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowa-
nia409, w tym realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. 
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441/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej cha-
rakter pomocy publicznej 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 in-
frastrukturę 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) 

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 po-
mocy de minimis w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych na lata 2014–2020  

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 5 sierpnia 2015 r.w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infra-
strukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020  

(na podstawie  art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Rozpo-
rządzenia 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). 

 

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  

447/19 11.Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do po-
trzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności, zgod-
nie z koncepcją uniwersalnego projektowania397. 

11.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowa-
nia415, w tym realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. 

448/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej cha-
rakter pomocy publicznej zastosowanie ma: 

 Program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
udzielania pomocy przez fundusze rozwoju na rzecz 
rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych 
programów operacyjnych  

(na podstawie art. 16 Pomoc regionalna na rzecz roz-
woju obszarów miejskich  Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające-
go niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we-
wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

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

 Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. roz-
woju regionalnego w zakresie udzielania pomocy przez fundusze rozwo-
ju na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych  

(na podstawie art. 16 Pomoc regionalna na rzecz rozwoju obszarów 
miejskich  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). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 5 listopada 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służą-
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 Program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze do-
stosowanie do przyszłych norm unijnych, na zastoso-
wanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie 
ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochro-
ny środowiska w przypadku braku norm unijnych w 
ramach regionalnych programów operacyjnych  

(na podstawie art. 36 Pomoc inwestycyjna umożliwia-
jąca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surow-
szych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska 
lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przy-
padku braku norm unijnych, art. 37 Pomoc inwesty-
cyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych 
norm unijnych Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego nie-
które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we-
wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

 Program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
udzielania pomocy inwestycyjnej w infrastrukturę lo-
kalną w ramach regionalnych programów operacyj-
nych  

(na podstawie art. 56 Pomoc inwestycyjna na infra-
strukturę lokalną Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego nie-
które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we-
wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

 Program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
udzielania pomocy na kulturę i zachowanie dziedzic-
twa kulturowego  

(na podstawie art. 53 Pomoc na kulturę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego Rozporządzenia Komisji (UE) 

cych podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regional-
nych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (na podstawie art. 
36 Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastoso-
wanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środo-
wiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku 
braku norm unijnych, art. 37 Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze 
dostosowanie do przyszłych norm unijnych Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre ro-
dzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 
2015 r.w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 
lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 (na podstawie art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastruk-
turę 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). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na  kulturę i za-
chowanie dziedzictwa kulturowego  w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych na lata 2014-2020 (na podstawie art. 53 Pomoc 
na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego nie-
które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto-
sowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny 
energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy  w ramach regional-
nych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (na podstawie art. 
46 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłow-
niczy i chłodniczy 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). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 paździer-
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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). 

 Program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny ener-
getycznie system ciepłowniczy, chłodniczy w ramach 
regionalnych programów operacyjnych  

(na podstawie art. 46 Pomoc inwestycyjna na efek-
tywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy 
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). 

 Program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
udzielania pomocy na infrastrukturę sportową i wie-
lofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną  

(na podstawie art. 55 Pomoc na infrastrukturę spor-
tową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną Roz-
porządzenia 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). 

 

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

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

nika 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na infra-
strukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 
(na podstawie art. 55 Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunk-
cyjną infrastrukturę rekreacyjną 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). 

 

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  

 

455/19 11.Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do po-
trzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności, zgod-
nie z koncepcją uniwersalnego projektowania404. 

11.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowa-
nia424, w tym realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. 
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457/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej cha-
rakter pomocy publicznej zastosowanie ma: 

 Program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzie-
lania pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostoso-
wanie do przyszłych norm unijnych, na zastosowanie 
norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środo-
wiska w przypadku braku norm unijnych w ramach re-
gionalnych programów operacyjnych  

(na podstawie art. 36 Pomoc inwestycyjna umożliwia-
jąca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub 
podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku 
braku norm unijnych, art. 37. Pomoc inwestycyjna na 
wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych 
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). 

 Program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzie-
lania pomocy inwestycyjnej w infrastrukturę lokalną w 
ramach regionalnych programów operacyjnych  

(na podstawie art. 56 Pomoc inwestycyjna na infra-
strukturę lokalną Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektó-
re rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

 Program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzie-
lania pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kul-
turowego  

(na podstawie art. 53 Pomoc na kulturę i zachowanie 

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 5 listo-
pada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji 
służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (na 
podstawie art. 36 Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsię-
biorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w za-
kresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony śro-
dowiska w przypadku braku norm unijnych, art. 37. Pomoc inwe-
stycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unij-
nych 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). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierp-
nia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infra-
strukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyj-
nych na lata 2014–2020 (na podstawie art. 56 Pomoc inwestycyj-
na 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). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierp-
nia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na  kultu-
rę i zachowanie dziedzictwa kulturowego  w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (na podstawie art. 
53 Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego Roz-
porządzenia 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). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listo-
pada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efek-
tywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy  w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (na 
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dziedzictwa kulturowego Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego nie-
które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrz-
nym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

 Program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzie-
lania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycz-
nie system ciepłowniczy, chłodniczy w ramach regio-
nalnych programów operacyjnych  

(na podstawie art. 46 Pomoc inwestycyjna na efektyw-
ny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy Roz-
porządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerw-
ca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu). 

 Program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzie-
lania pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunk-
cyjną infrastrukturę rekreacyjną  

(na podstawie art. 55 Pomoc na infrastrukturę sporto-
wą i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną Rozpo-
rządzenia 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). 

 

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

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

podstawie art. 46 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycz-
nie system ciepłowniczy i chłodniczy Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodza-
je pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 paź-
dziernika 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na 
infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekrea-
cyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 (na podstawie art. 55 Pomoc na infrastrukturę spor-
tową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną 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). 

 

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 

462/19 5.Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą 
uwzględniać konieczność dostosowania wspartej infra-

5.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania430, 
w tym realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
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struktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami zgodnie z koncepcją uniwersalnego projek-
towania410. 

463/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej cha-
rakter 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. uzna-
jącego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z ryn-
kiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu) 

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

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania po-
mocy de minimis w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych na lata 2014–2020 

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwesty-
cyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 
(na podstawie art. 14  Regionalna pomoc inwestycyjna Rozporządzenia Ko-
misji (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)  

 

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

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

467/19 4.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 z niepełnosprawnościami zgodnie z koncepcją uni-
wersalnego projektowania413. 

4.Produkt projektu (infrastruktura i wyposażenie; w przypadku kiedy nie ma 
przeciwskazań do wykonywania danego zawodu przez osoby z niepełno-
sprawnościami) jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania435, w 
tym realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

468/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej cha-
rakter 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 

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwesty-
cyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020: 

 (na podstawie art. 14  Regionalna pomoc inwestycyjna Rozporządzenia Ko-
misji (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 
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(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uzna-
jącego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z ryn-
kiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu). 

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania po-
mocy de minimis w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych na lata 2014–2020  

 

Traktatu). 

 

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

 

472/19 5.Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą 
uwzględniać konieczność dostosowania wspartej infra-
struktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami zgodnie z koncepcją uniwersalnego projek-
towania415. 

5.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania437, 
w tym realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

473/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej cha-
rakter pomocy publicznej zastosowanie ma: 

 program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. roz-woju regionalnego w zakresie 
udzielania regionalnej pomocy inwesty-cyjnej w 
ramach regionalnych  programów operacyjnych – 
poza CT 3 (na podstawie Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uzna-
jącego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z ryn-
kiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu).  

 

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomo-
cy de minimis w ramach regionalnych programów 

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy pu-
blicznej zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwesty-
cyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 
(na podstawie art. 14  Regionalna pomoc inwestycyjna Rozporządzenia Ko-
misji (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).  

 

Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana 
jest na podstawie Rozporządzenie 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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operacyjnych na lata 2014–2020 

479/19 17.Wsparta infrastruktura będzie dostosowana do po-
trzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności, zgod-
nie z koncepcją uniwersalnego projektowania418. 

17.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowa-
nia442, w tym realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawno-
ściami. 

480/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej cha-
rakter pomocy publicznej zastosowanie mają: 

 Program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
udzielania pomocy przez fundusze rozwoju na 
rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach re-
gionalnych programów operacyjnych  

(na podstawie art. 16 Pomoc regionalna na rzecz rozwoju 
obszarów miejskich 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). 

 Program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udziela-
nia pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie 
do przyszłych norm unijnych, na zastosowanie norm su-
rowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska 
lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypad-
ku braku norm unijnych w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych  

(na podstawie art. 36 Pomoc inwestycyjna umożliwiająca 
przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż 
normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podnie-
sienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku 
norm unijnych, art. 37. Pomoc inwestycyjna na wcześniej-
sze dostosowanie do przyszłych norm unijnych Rozporzą-
dzenia 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). 

 Program pomocowy przygotowany przez ministra 

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

 Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. roz-
woju regionalnego w zakresie udzielania pomocy przez fundusze roz-
woju na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych 
programów operacyjnych  

(na podstawie art. 16 Pomoc regionalna na rzecz rozwoju obszarów 
miejskich 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). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 5 listopada 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służą-
cych podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regional-
nych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (na podstawie art. 
36 Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowa-
nie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska 
lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku 
norm unijnych, art. 37. Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostoso-
wanie do przyszłych norm unijnych Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje po-
mocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 
108 Traktatu). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 
2015 r.w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 
lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 (na podstawie art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastruktu-
rę lokalną 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). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr CXXIII/2591/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. 
Strona 48 z 52 

właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udziela-
nia pomocy inwestycyjnej w infrastrukturę lokalną w ra-
mach regionalnych programów operacyjnych  

(na podstawie art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastruktu-
rę 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). 

 Program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udziela-
nia pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturo-
wego  

(na podstawie art. 53 Pomoc na kulturę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego 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). 

 Program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udziela-
nia pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie 
system ciepłowniczy, chłodniczy w ramach regionalnych 
programów operacyjnych  

(na podstawie art. 46 Pomoc inwestycyjna na efektywny 
energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy Rozporzą-
dzenia 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). 

 Program pomocowy przygotowany przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udziela-
nia pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 
infrastrukturę rekreacyjną  

(na podstawie art. 55 Pomoc na infrastrukturę sportową i 
wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uzna-

2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na  kulturę i za-
chowanie dziedzictwa kulturowego  w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych na lata 2014-2020 (na podstawie art. 53 Pomoc na 
kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodza-
je pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny 
energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy  w ramach regional-
nych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (na podstawie art. 
46 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowni-
czy i chłodniczy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z ryn-
kiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 paździer-
nika 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na infrastruk-
turę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (na pod-
stawie art. 55 Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną in-
frastrukturę rekreacyjną Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgod-
ne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

 

Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udziela-
na jest na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020  
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jącego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we-
wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

 

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

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

VI. Spis skrótów  

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

511  TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

VII. Załączniki 

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

Str./Pkt  Treść po zmianie: 

Wprowadzono zmiany w zakresie wskaźników tożsame ze zmianami w dokumencie podstawowym SZOOP RPO WL 2014-2020 w wierszach nr 8 i 9. 

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

Do załącznika nr 3 wprowadzono kryteria wyboru projektów, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2016 r. na mocy następujących uchwał: 

 nr 55/2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia dodatkowego kryterium trafności merytorycznej wyboru projektów dla wszystkich działań 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020; 

 nr 56/2016 - w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru 
projektów dla Działania 3.1 Tereny inwestycyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departa-
ment Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; 

 nr 57/2016 - w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych, kryteriów finansowo – ekonomicznych, kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów 
trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 3.6 Marketing gospodarczy współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
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 nr 58/2016 - w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicz-
nych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.2 Efektywność energetyczna 
sektora publicznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 nr 59/2016 - w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicz-
nych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.3 Efektywność energetyczna 
sektora mieszkaniowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanych przez Departament Wdrażania Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 nr 60/2016 - w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru 
projektów dla Działania 5.4 Transport niskoemisyjny współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Depar-
tament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Załącznik 4 Ramowe Plany Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów 

Do załącznika nr 3 wprowadzono kryteria wyboru projektów, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2016 r. na mocy następujących uchwał: 

 nr 61/2016 - w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 10.1 Usługi 
rozwojowe dla MŚP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020; 

 nr 62/2016 - w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.1 Aktywne 
włączenie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 nr 63/2016 - w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 12.4 
Kształcenie zawodowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Załącznik 5 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, 
który będzie wnioskodawcą 
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Str. 3 Treść przed zmianą: 

 

9 13.8 

Poprawa spójności 
przestrzennej, 

społecznej i 
kulturowej 
Lubelskiego 

Obszaru 
Funkcjonalnego 

poprzez 
rewitalizację 

Gmina Lublin 
(reprezentująca 

Strony 
Porozumienia 

Gmin LOF) 

12 kwietnia 
2016 r. 

Gmina  
Piaski 

33 421 936,58 33 421 936,58 N 28 408 646,11      

 

Str. 3 Treść po zmianie: 

 

9 13.8 

Poprawa spójności 
przestrzennej, 

społecznej i 
kulturowej 
Lubelskiego 

Obszaru 
Funkcjonalnego 

poprzez 
rewitalizację 

Gmina Lublin 
(reprezentująca 

Strony 
Porozumienia 

Gmin LOF) 

12 kwietnia 
2016 r. 

Gmina  
Jastków 

33 421 936,58 33 421 936,58 N 28 408 646,11      

 

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

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr CXXIII/2591/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. 
Strona 52 z 52 

 


