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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. Ostateczną numerację przypisów (po zmianach) ustalono w załączniku do uchwały ZWL tj. w tekście 
ujednoliconym SZOOP RPO WL 2014-2020. 

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

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

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

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

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: 
Działanie 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa 
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17/19 8.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego 
projektowania10, w tym realizuje zasadę dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

8.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 1.2 Badania celowe 

22/19 6.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone pro-
jektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projek-
towania, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasa-
dy 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.  

6.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach 
24/8  3.Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infra-

struktury badawczej. 

4.Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury 
badawczej (CI 25). 

25/9  7.Liczba wspartych laboratoriów badawczych 
26/19 6.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone pro-

jektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projek-
towania, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasa-
dy 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. 

6.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

27/25 Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania po-
mniejszony zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową 

Projekty generujące dochód: koszty kwalifikowalne pomniejszone zgodnie z 
zastosowaną stawką ryczałtową 

27/26 Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania po-
mniejszony zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową 

Projekty generujące dochód: koszty kwalifikowalne pomniejszone zgodnie z 
zastosowaną stawką ryczałtową 

28/27 Projekty generujące dochód: wkład własny powiększony 
zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową. 

 

Działanie 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań 
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31/19 4.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone pro-
jektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projek-
towania, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasa-
dy 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. 

4.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 1.5 Bon na patent 
35/19 4.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone pro-

jektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projek-
towania, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasa-
dy 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. 

4.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

II.2 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie 

42/19  11.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
49/19  12.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-

lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

II.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne 

56/19 12.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją 12.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
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uniwersalnego projektowania25, w tym realizuje zasadę 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, 
zgodnie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 3.2 Instrumenty kapitałowe 
60/19 4.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone 

projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego 
projektowania, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

4.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, 
zgodnie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe 
62/8  5.Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

6.Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 
63/11 Spółki typu spin-off i spin-out, powstałe przy uczelniach i 

jednostkach naukowych  

Spin-off to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez 
co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub 
badawczej w celu komercjalizacji innowacyjnych pomy-
słów (wiedzy) lub technologii, zależne w pewien sposób 
(organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od 
organizacji macierzystej (np. uczelni).  

Spin-out to przedsiębiorstwo, które zostało założone 
przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej 
lub badawczej w celu komercjalizacji innowacyjnych po-
mysłów (wiedzy) lub technologii, niezależne pod wzglę-
dem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczel-
ni) oraz posiadające niezależne źródła finansowania. 

UWAGA: W terminologii funkcjonującej w Polsce pojęcia 
spin-off i spin-out używane są zamiennie (w zależności od 

Spółki typu spin-off i spin-out zgodnie z poniższą definicją:  

Spin-off to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jed-
nego pracownika naukowego  instytucji naukowej lub badawczej w celu ko-
mercjalizacji wyników badań naukowych , innowacyjnych pomysłów (wie-
dzy) lub technologii. Spółka typu Spin-off jest zależna od organizacji macie-
rzystej (np. uczelni wyższej) oraz formalnie z nią związana (organizacyjnie, 
formalno-prawnie, finansowo itp.)  

Spin-out to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jed-
nego pracownika naukowego instytucji naukowej lub badawczej w celu ko-
mercjalizacji wyników badań naukowych, innowacyjnych pomysłów (wie-
dzy) lub technologii. Spółka typu spin-out jest niezależna pod względem 
organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiada nieza-
leżne źródła finansowania. 

UWAGA: W terminologii funkcjonującej w Polsce pojęcia „spin-off” i „spin-
out” używane są zamiennie (w zależności od publikacji/autora). Na potrzeby 
Działania 3.3 przyjmuje się powyżej wskazaną terminologię. 
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publikacji/autora). 
64/19 4.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone 

projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego 
projektowania, zgodnie z Wytycznymi w za-kresie 
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. 

4.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

64/19  5.Wsparcie nie może zostać przyznane na projekty z zakresu wdrożenia wy-
ników prac B+R, polegające na budowie sieci szerokopasmowej. 

65/25  Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%  

 Średnie przedsiębiorstwa: 60%  

 

 Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%  

 Średnie przedsiębiorstwa: 60%  

Minimalna kwota wsparcia: brak ograniczeń kwotowych 

Maksymalna kwota wsparcia: 1 000 000,00 PLN 
65/26  Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%  

 Średnie przedsiębiorstwa: 60% 

 

 Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%  

 Średnie przedsiębiorstwa: 60% 

Minimalna kwota wsparcia: brak ograniczeń kwotowych 
Maksymalna kwota wsparcia: 1 000 000,00 PLN 

65/28 Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN 
Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN 

Minimalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych 

Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN 
65/29 Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 

100 000,00 PLN 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:  
10 000 000,00 PLN 

 

Minimalna kwota wsparcia: 60 000,00 PLN 

Maksymalna kwota wsparcia: 2 000 000,00 PLN 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: brak ograniczeń 
kwotowych 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:  10 000 000,00 PLN 
 
 

Działanie 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku 
69/19 6.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone 

projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego 
projektowania, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

6.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CXXXIII/2780/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 października 2016 r. 
Strona 6 z 115 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, 
zgodnie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 3.5 Bon na doradztwo 
73/19 4.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone 

projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego 
projektowania, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

4.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, 
zgodnie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 3.6 Marketing gospodarczy 
78/19  6.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-

lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, 
zgodnie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 
83/19 4.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone 

projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego 
projektowania, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

4.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, 
zgodnie z ww. Wytycznymi. 
 
 

83/19  5.Wsparcie nie może być udzielone na projekty z zakresu budowy sieci 
szerokopasmowych. 

84/25  Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70% 
(zgodnie z mapą pomocy regionalnej). 

 Średnie przedsiębiorstwa: 60% (zgodnie z mapą po-
mocy regionalnej). 

 Podmiot wdrażający instrument finansowy: 85 %. 

 Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70% (zgodnie z mapą 
pomocy regionalnej). 

 Średnie przedsiębiorstwa: 60% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej). 

 Podmiot wdrażający instrument finansowy: 85 %. 
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Minimalna kwota wsparcia: brak ograniczeń kwotowych 

Maksymalna kwota wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw: 
2 000 000,00 PLN 

Maksymalna kwota wsparcia dla średnich przedsiębiorstw: 3 000 000,00 
PLN 

84/26  Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70% 
(zgodnie z mapą pomocy regionalnej). 

 Średnie przedsiębiorstwa: 60% (zgodnie z mapą po-
mocy regionalnej). 

 Podmiot wdrażający instrument finansowy: 85 %. 

 

 

 Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70% (zgodnie z mapą 
pomocy regionalnej). 

 Średnie przedsiębiorstwa: 60% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej). 

 Podmiot wdrażający instrument finansowy: 85 %. 

 

Minimalna kwota wsparcia: brak ograniczeń kwotowych 

Maksymalna kwota wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw: 
2 000 000,00 PLN  

Maksymalna kwota wsparcia dla średnich przedsiębiorstw: 3 000 000,00 
PLN 

84/28 Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN 

Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN 

Minimalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych 

Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN 

84/29 Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 
50 000,00 PLN 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 
projektu:  10 000 000,00 PLN 

 

Minimalna kwota wsparcia: 30 000,00 PLN 

Maksymalna kwota wsparcia: 2 000 000,00 PLN 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń 
kwotowych 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:  10 000 000,00 
PLN 

 

 

Działanie 3.8 Tereny inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
88/19 14.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją 

uniwersalnego projektowania, w tym realizuje zasadę 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

14.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, 
zgodnie z ww. Wytycznymi. 

II.4 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 
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Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE  

92/10 
1.Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do pro-
dukcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych34,  

2.Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania ener-
gii elektrycznej i cieplnej, wykorzystujących w pierwszej 
kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, 
energię wiatru oraz wody, 

3.Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroe-
nergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu no-
wych jednostek wytwórczych energii z OZE, 

4.Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących 
zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lo-
kalne z OZE, niewymagająca przesyłania jej na duże odle-
głości, 

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

6.Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istnieją-
cej sieci (w ramach budowy i modernizacji sieci). 
 
34Zgodnie z art. 2, ust. 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii. 

1.Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych34.  

2.Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w 
pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z 
OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia 
nowym jednostkom wytwarzania  energii z OZE (w ramach budowy i mo-
dernizacji sieci). 

3.Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię 
elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyła-
nia jej na duże odległości. 

4.Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na 
jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych insta-
lacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących insta-
lacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta 
na zidentyfikowanych lokalnych zasobach). 

 
34 Instalacja odnawialnego źródła energii – instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół: a) urządzeń 
służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przyłączonych w jednym miejscu 
przyłączenia, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z jednego rodzaju odnawialnych 
źródeł energii, a także magazyn energii elektrycznej przechowujący wytworzoną energię elektryczną, 
połączony z tym zespołem urządzeń lub b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość 
techniczno-użytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z nimi magazyn 
biogazu rolniczego (zgodnie z art. 2, ust. 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii).  

 2.Potencjalne inwestycje powinny być zgodne z opraco-
wanymi programami dotyczącymi ochrony powietrza (tam 
gdzie istnieje konieczność opracowania takich programów 
z uwagi na stwierdzone przekroczenie choćby jednego 
poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu 
do substancji podlegających ocenie jakości powietrza), aby 
zapewnić zgodność z wymogami Dyrektywy 2008/50/EC w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł od-
nawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. 

2.Potencjalne inwestycje powinny być zgodne z opracowanymi programami 
dotyczącymi ochrony powietrza (tam gdzie istnieje konieczność opracowania 
takich programów z uwagi na stwierdzone przekroczenie choćby jednego 
poziomu dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podle-
gających ocenie jakości powietrza), aby zapewnić zgodność z wymogami 
Dyrektywy 2008/50/EC z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powie-
trza i czystszego powietrza dla Europy. 
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95/19 9.Do wsparcia kwalifikują się inwestycje w jednostki, któ-
rych moc mieści się w zakresie: 

 energia wodna (do 5 MWe), 

 energia wiatru (do 5 MWe), 

 energia słoneczna (do 2 MWe/MWth), 

 energia geotermalna, aerotermalna (do 2 
MWth), 

 energia biogazu (do 1 MWe), 

 energia biomasy (do 5 MWth/MWe). 

10.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.  

9.Do wsparcia kwalifikują się inwestycje w jednostki, których moc mieści się 
w zakresie: 

 energia wodna (do 5 MWe), 

 energia wiatru (do 5 MWe), 

 energia słoneczna (do 2 MWe/MWt), 

 energia geotermalna, aerotermalna (do 2 MWt), 

 energia biogazu (do 1 MWe), 

 energia biomasy (do 5 MWt/MWe), 

 energia z instalacji wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MW). 

10.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim 
jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 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 Euro-
pejskiej do pomocy de minimis.  

11. Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest 
udzielane projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projekto-
wania, zgodnie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach 
98/9  10.Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci 

elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii 
98/10 1.Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do pro-

dukcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych38,  

2.Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i bio-
paliw  2 i 3 generacji, 

3.Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania ener-
gii elektrycznej,  cieplnej, wykorzystujących w pierwszej 
kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, 
energię wiatru oraz wody, wraz z budową i modernizacją 

1.Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych38,  

2.Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw  drugiej i trze-
ciej generacji, 

3.Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w 
pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z 
OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia 
nowym jednostkom wytwarzania  energii z OZE (w ramach budowy i mo-
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dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni de-
dykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych 
energii z OZE, 

4.Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących 
zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lo-
kalne z OZE, niewymagająca przesyłania jej na duże odle-
głości, 

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

6.Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istnieją-
cej sieci (w ramach budowy i modernizacji sieci). 

 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego.  

 
38

 Zgodnie z art. 2, ust. 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii. 

dernizacji sieci). 

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

5.Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na 
jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych insta-
lacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących insta-
lacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta 
na zidentyfikowanych lokalnych zasobach). 

 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.  

 
38 Instalacja odnawialnego źródła energii – instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół: a) urządzeń 
służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przyłączonych w jednym miejscu 
przyłączenia, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z jednego rodzaju odnawialnych 
źródeł energii, a także magazyn energii elektrycznej przechowujący wytworzoną energię elektryczną, 
połączony z tym zespołem urządzeń lub b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość 
techniczno-użytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z nimi magazyn 
biogazu rolniczego (zgodnie z art. 2, ust. 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
energii). 

98/12 Mieszkańcy województwa lubelskiego, osoby, instytucje i 
przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu. 

Przedsiębiorstwa 

99/19 2.Potencjalne inwestycje powinny być zgodne z opraco-
wanymi programami dotyczącymi ochrony powietrza, aby 
zapewnić zgodność z wymogami Dyrektywy 2008/50/EC w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł od-
nawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. 

2.Potencjalne inwestycje powinny być zgodne z opracowanymi programami 
dotyczącymi ochrony powietrza, aby zapewnić zgodność z wymogami Dyrek-
tywy 2008/50/EC z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powie-
trza i czystszego powietrza dla Europy.  

100/19 7.Projekty powinny w stosownych przypadkach tj. związa-
nych ze wsparciem instalacji kogeneracyjnych przeciw-
działać ubóstwu energetycznemu.  

8.Projekty powinny być uwarunkowane wykonaniem in-
westycji zwiększających efektywność energetyczną i ogra-
niczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, do 
których doprowadzona jest energia ze wspieranych insta-
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lacji zapewniając, że inwestycje są oparte na zapotrzebo-
waniu na ciepło użytkowe. 

101/19 

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

9.Do wsparcia kwalifikują się inwestycje w jednostki, któ-
rych moc mieści się w zakresie: 

         -   energia wodna (do 5 MWe), 

         -   energia wiatru (do 5 MWe), 

         -   energia słoneczna (do 2 MWe/MWth), 

         -   energia geotermalna (do 2 MWth), 

         -   energia biogazu (do 1 MWe), 

         -   energia biomasy (do 5 MWth/MWe). 

10.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone pro-
jektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projek-
towania, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasa-
dy 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. 

 

8.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 Euro-
pejskiej do pomocy de minimis.  

9.Do wsparcia kwalifikują się inwestycje w jednostki, których moc mieści się 
w zakresie: 

         -   energia wodna (do 5 MWe), 

         -   energia wiatru (do 5 MWe), 

         -   energia słoneczna (do 2 MWe/MWt), 

         -   energia geotermalna (do 2 MWt), 

         -   energia biogazu (do 1 MWe), 

         -   energia biomasy (do 5 MWt/MWe), 

 energia z instalacji wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MW). 

10. Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

11.W ramach Działania przewiduje się zastosowanie preferencji  dla projek-
tów realizowanych na terenach wiejskich. 

101/24 

 

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). 

102/25 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej 
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Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 

Minimalna kwota wsparcia: brak ograniczeń kwotowych 

Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 2 500 000 
PLN 

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

102/26 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 publicznej 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 

Maksymalna kwota wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 2 500 000 
PLN 

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

102/27 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 

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

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw 
109/19 12.Wsparcie w ramach Działania może być udzielone wy-

łącznie projektom uwzględniającym koncepcję uniwersal-
nego projektowania, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020. 

12.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 
113/11 - Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorial-

nego posiadające osobowość prawną  
 

- Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadają-ce 
osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których 
większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego 
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lub ich związki 
116/19 18.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalne-

go projektowania, w tym realizuje zasadę dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami. 
 

18.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego 
123/19 14.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją 

uniwersalnego projektowania, w tym realizuje zasadę 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
 

14.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, 
zgodnie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny 
132/19 7.Projekty będą musiały wykazać się wzrostem udziału 

transportu publicznego, a produkt projektu musi być 
zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania, w tym 
realizuje zasadę dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 
 

7.Projekty będą musiały wykazać się wzrostem udziału transportu 
publicznego. 
8.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, 
zgodnie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności 
138/19  13.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie reali-

zacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi.  

138/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej cha-
rakter pomocy publicznej zastosowanie ma Rozporządze-
nie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na 
efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy  

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

 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-
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w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 
(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). 

 

Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de 
minimis, udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regio-
nalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020. 

nych programów operacyjnych na lata 2014–2020 

(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 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 na inwestycje wspierające 
efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów 
operacyjnych 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 ro-
dzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysoko-
sprawnej kogeneracji oraz na propagowania energii ze źródeł od-
nawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na la-
ta 2014-2020  

(na podstawie art. 40 Pomoc na inwestycje w układy wysoko-
sprawnej kogeneracji, art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowa-
nie energii ze źródeł odnawialnych, art. 48 Pomoc inwestycyjna na 
infrastrukturę energetyczną Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 
2015 r.w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastruktu-
rę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 (na podstawie art. 56 Pomoc inwestycyjna na infra-
strukturę lokalną Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
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rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 5 listopa-
da 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji 
służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach re-
gionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (na pod-
stawie art. 36 Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębior-
stwom 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 Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznają-
cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), 

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

 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 Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznają-
cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), 

 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-
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dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznają-
cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 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. 

Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
147/24 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 

w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyj-
nych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia 
usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym. 

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej cha-
rakter pomocy publicznej zastosowanie ma Rozporządze-
nie 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 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 mają: 

 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 
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 3 września 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysoko-
sprawnej kogeneracji oraz na propagowania energii ze źródeł od-
nawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na la-
ta 2014-2020  

(na podstawie art. 40 Pomoc na inwestycje w układy wysoko-
sprawnej kogeneracji, art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowa-
nie energii ze źródeł odnawialnych, art. 48 Pomoc inwestycyjna na 
infrastrukturę energetyczną Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu), 
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 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. uznają-
cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

146/19 7.Projekty będą musiały wykazać się wzrostem udziału 
transportu publicznego, a  produkt projektu musi być 
zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania , w tym 
realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawno-
ściami 

7.Projekty będą musiały wykazać się wzrostem udziału transportu publiczne-
go. 

8.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie realiza-
cji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udziela-
ne projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, 
zgodnie z ww. Wytycznymi., a  produkt projektu musi być zgodny z koncepcją 
uniwersalnego projektowania , w tym realizuje zasadę dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami 

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

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne 

151/19  3.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 6.2 Mała retencja 
155/19  9.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-

lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 
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Działanie 6.3 Gospodarka odpadami 
160/19  8.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-

lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 
163/10 1.Kompleksowa budowa i modernizacja komunalnych sieci 

kanalizacyjnych oraz budowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. 
RLM wraz z zagospodarowaniem  osadów ściekowych z 
oczyszczalni ścieków, z możliwością lokalizowania oczysz-
czalni dla wyznaczonej  aglomeracji poza jej granicami, w 
przypadku braku odpowiednich terenów pod inwestycję, 
pod warunkiem, że przedmiotowa oczyszczalnia ścieków 
będzie służyła wyłącznie wyznaczonej aglomeracji. 

 

1.Kompleksowa budowa i modernizacja komunalnych sieci kanalizacyjnych 
oraz budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomera-
cjach od 2 do 10 tys. RLM78 wraz z zagospodarowaniem  osadów ściekowych 
z oczyszczalni ścieków, z możliwością lokalizowania oczyszczalni dla wyzna-
czonej  aglomeracji poza jej granicami, w przypadku braku odpowiednich 
terenów pod inwestycję, pod warunkiem, że przedmiotowa oczyszczalnia 
ścieków będzie służyła wyłącznie wyznaczonej aglomeracji. 

 
78

 W ramach Działania dofinansowane mogą być projekty, dla których: 

- wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi co najmniej 10 000, ale 
zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie 
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że 
wielkość aglomeracji zmniejszyła się i wynosi mniej niż 10 000 RLM; 
- wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi mniej niż 10 000, ale 
zgodnie z aktualnym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie 
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że 
wielkość aglomeracji zwiększyła się i wynosi więcej  niż 10 000 RLM - w takich sytuacjach zgodnie z 
zapisami dyrektywy ściekowej wszelkie inwestycje w aglomeracjach powyżej 10 000 RLM będą musiały 
zapewnić oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów; 
- wielkość aglomeracji w RLM rzeczywistych wskazana w Master Planie wynosi mniej niż 10 000 i 
zgodnie rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczania 
obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku wynika, że wielkość 
aglomeracji również wynosi mniej niż 10 000 RLM. 

164/19 2.Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru pro-
jektów będzie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (KPOŚK) wraz z opracowanym w toku aktua-
lizacji KPOŚK Masterplanem dla wdrażania dyrektywy 
91/271/EWG, zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych 
w poszczególnych aglomeracjach.  

 

2.Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru projektów będzie Krajo-
wy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) wraz z opracowa-
nym w toku aktualizacji KPOŚK Masterplanem dla wdrażania dyrektywy 
91/271/EWG, zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych 
aglomeracjach. W przypadku aglomeracji, które nie zostały ujęte w obowią-
zującym Master Planie ani w IV AKPOŚK, a zostały utworzone po 28 lutego 
2015 r., nie mogą się one ubiegać o dofinansowanie ze środków UE79. Moż-
liwość taka zaistnieje w momencie ich ujęcia w V AKPOŚK, a następnie ko-
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lejnej aktualizacji Master Planu. 

 
79 Dotyczy to również takich aglomeracji (powstałych w wyniku podziału/likwidacji bądź połączenia 
aglomeracji ujętych w IVAKPOŚK/Master Planie), które przestały funkcjonować w ww. dokumentach 
pod dotychczas istniejącą nazwą. 

165/19  7.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

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

Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne 
172/19 9.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego 

projektowania79, w tym realizuje zasadę dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

 

9.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej 
179/19  4.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-

lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza 
183/19  4.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-

lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
189/19 6.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego 6.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CXXXIII/2780/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 października 2016 r. 
Strona 20 z 115 

projektowania82, w tym realizuje zasadę dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

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

Działanie 8.1 Regionalny układ transportowy 
194/19 2. Projekty: 

 będą realizowane zgodnie z Programem Strate-
gicznego Rozwoju Transportu Województwa Lu-
belskiego, przedstawiającym rozwój sieci drogowej 
zgodnie z celami Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 
2030 r. 

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

 muszą obejmować inwestycje w drogi regionalne, 
które zapewnią konieczne bezpośrednie połącze-
nia z siecią TEN-T 

lub 

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

lub 

2. Projekty: 

 będą realizowane zgodnie z Programem Strategicznego Rozwoju 
Transportu Województwa Lubelskiego, przedstawiającym rozwój sie-
ci drogowej zgodnie z celami Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. 

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

 muszą obejmować inwestycje w drogi regionalne, które zapewnią 
konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T (z wyłączeniem 
dróg zarządzanych przez zarząd województwa (na podstawie art. 19 
ust. 2 pkt 2 ustawy o drogach publicznych) ujętych w Programie 
Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego ) 

lub 

inwestycje w drogi regionalne, które zapewnią konieczne 
bezpośrednie połączenia z przejściami granicznymi, portami 
lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub 
platformami logistycznymi z wyłączeniem dróg zarządzanych przez 
zarząd województwa (na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy o 
drogach publicznych) ujętych w Programie Strategicznego Rozwoju 
Transportu Województwa Lubelskiego ) 

lub 
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inwestycje w drogi regionalne, które zapewnią ko-
nieczne bezpośrednie połączenia z istniejącymi lub 
nowymi terenami inwestycyjnymi.  

3. Preferowane do wsparcia będą projekty charaktery-
zujące się wysokim stopniem przygotowania przekła-
dającym się na gotowość do ich realizacji.  

4. Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersal-
nego projektowania87, w tym realizuje zasadę do-
stępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

inwestycje w drogi regionalne, które zapewnią konieczne bezpośred-
nie połączenia z istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi z 
wyłączeniem dróg zarządzanych przez zarząd województwa (na 
podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy o drogach publicznych) uję-
tych w Programie Strategicznego Rozwoju Transportu Wojewódz-
twa Lubelskiego ).  

3. Preferowane do wsparcia będą projekty charakteryzujące się wysokim 
stopniem przygotowania przekładającym się na gotowość do ich realiza-
cji.  

4. Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i męż-
czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności 
wsparcie jest udzielane projektom uwzględniającym koncepcję uni-
wersalnego projektowania, zgodnie z ww. Wytycznymi.  

5. W ramach Działania możliwe jest dofinansowanie projektu polegające-
go na prostym włączeniu90 drogi wojewódzkiej w drogę krajową. W 
przypadku projektów dotyczących połączenia wykraczającego poza 
proste włączenie drogi wojewódzkiej w drogę krajową np. polegające-
go na budowie węzła autostradowego – budowa drogi wojewódzkiej 
możliwa jest do wsparcia w ramach RPO natomiast sam węzeł auto-
stradowy jest kwalifikowalny do wsparcia w ramach PO Infrastruktura 
i Środowisko. Zakres interwencji w obrębie pasa drogi krajowej w ra-
mach projektu współfinansowanego z RPO powinien ograniczać się je-
dynie do ściśle niezbędnej przebudowy istniejącej drogi krajowej w 
miejscu połączenia z drogą wojewódzką. 

 
90 Poprzez proste włączenie drogi wojewódzkiej w drogę krajową należy rozumieć 

skrzyżowanie jednopoziomowe. 

Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy 
200/19  6.W ramach Działania możliwe jest dofinansowanie projektu polegającego na 

prostym włączeniu95 drogi lokalnej  w drogę krajową. W przypadku projek-
tów dotyczących połączenia wykraczającego poza proste włączenie drogi 
lokalnej w drogę krajową np. polegającego na budowie węzła autostradowe-
go – budowa drogi lokalnej możliwa jest do wsparcia w ramach RPO nato-
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miast sam węzeł autostradowy jest kwalifikowalny do wsparcia w ramach PO 
Infrastruktura i Środowisko. Zakres interwencji w obrębie pasa drogi krajo-
wej w ramach projektu współfinansowanego z RPO powinien ograniczać się 
jedynie do ściśle niezbędnej przebudowy istniejącej drogi krajowej w miejscu 
połączenia z drogą lokalną. 
 
95 Poprzez proste włączenie drogi lokalnej w drogę krajową należy rozumieć skrzyżowanie jednopozio-

mowe 
200/19 6.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego 

projektowania92, w tym realizuje zasadę dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

7.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 8.3 Transport kolejowy 
205/19  4.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-

lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 8.4 Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
210/19 6.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego 

projektowania100, w tym realizuje zasadę dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

6.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

210/19  7.W ramach Działania możliwe jest dofinansowanie projektu polegającego na 
prostym włączeniu105 drogi lokalnej lub wojewódzkiej w drogę krajową. W 
przypadku projektów dotyczących połączenia wykraczającego poza proste 
włączenie drogi lokalnej lub wojewódzkiej w drogę krajową np. polegającego 
na budowie węzła autostradowego – budowa drogi lokalnej lub wojewódz-
kiej możliwa jest do wsparcia w ramach RPO natomiast sam węzeł autostra-
dowy jest kwalifikowalny do wsparcia w ramach PO Infrastruktura i Środowi-
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sko. Zakres interwencji w obrębie pasa drogi krajowej w ramach projektu 
współfinansowanego z RPO powinien ograniczać się jedynie do ściśle nie-
zbędnej przebudowy istniejącej drogi krajowej w miejscu połączenia z drogą 
wojewódzką. 
 
105

Poprzez proste włączenie drogi lokalnej lub wojewódzkiej w drogę krajową należy rozumieć 
skrzyżowanie jednopoziomowe. 

II.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy  

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa 

215/12 
105 

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

110 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskie-

go Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby z niepełnospraw-
nościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 
127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z 
dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. 
zm.). 

Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP 
225/12 

113
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

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

118
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskie-

go Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby z niepełnospraw-
nościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 
127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z 
dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. 
zm.). 

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 
231/12 

120
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

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

125
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskie-

go Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby z niepełnospraw-
nościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 
127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z 
dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. 
zm.). 

Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 
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240/19 3.Działania w zakresie aktywizacji zawodowej będą reali-
zowane w odniesieniu do osób bezrobotnych i biernych 
zawodowo. Typ projektu nr 2 jest skierowany do osób 
bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających 
poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad 
dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę 
zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywa-
jących na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub 
wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r - Kodeks pracy. 

3.Działania w zakresie aktywizacji zawodowej będą realizowane w odniesie-
niu do osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Typ projektu nr 2 jest skie-
rowany do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających 
poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w 
tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie 
dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu usta-
wy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks pracy.  
 
 

Działanie 9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
246/12 

142
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

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

147
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskie-

go Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby z niepełnospraw-
nościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 
127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z 
dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. 
zm.). 

Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
256/12 

152
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

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

157
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskie-

go Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby z niepełnospraw-
nościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 
127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z 
dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. 
zm.). 

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

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 10.2 Programy typu outplacement 

282/19 b) pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie 
nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodze-
nia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 2008), obowiązującego na 

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 minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.), obowiązującego na dzień 
przyznania wsparcia bezzwrotnego lub zwrotnego przez okres od 6 do 12 
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dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego lub zwrotnego 
przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pro-
wadzenia działalności gospodarczej. 

miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

282/19 o) Szczegóły realizacji wsparcia pomostowego publikowa-
ne są w regulaminie konkursu. 

 

Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej 
286/11 -Pracodawcy, w szczególności pracodawcy aktywnie dzia-

łający  w zakresie włączenia społecznego. 
 

-Pracodawcy199, w szczególności pracodawcy aktywnie działający 
 w zakresie włączenia społecznego. 
 
198

 Pracodawca w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.  

II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 11.1 Aktywne włączenie 

307/12 
213

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 do katalogu tego należą: 
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. 
spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

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

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę 
zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funk-
cji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania 
i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z 
dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nielet-
nich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382); 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowaw-
czych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w 
ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne w rozu-
mieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

219
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 do katalogu 
tego należą: 
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem 
pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

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

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mo-
wa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demorali-
zacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 
sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382); 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psy-
chicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm); 

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opie-
kunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z nie-
pełnosprawnością; 
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U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zabu-
rzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 
poz. 1375 z późn. zm); 

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej je-
den z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na ko-
nieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawno-
ścią; 

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.); 

 

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. 
zm.); 

 

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 
317/12 

232
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 do katalogu tego należą: 
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. 
spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

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

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę 
zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funk-
cji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania 
i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z 
dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nielet-
nich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382); 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowaw-
czych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w 
ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne w rozu-
mieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zabu-
rzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 

237
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 do katalogu 
tego należą: 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem 
pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

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

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mo-
wa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demorali-
zacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 
sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382); 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psy-
chicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm); 

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opie-
kunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z nie-
pełnosprawnością; 

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. 
zm.); 
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poz. 1375 z późn. zm); 
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej je-

den z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na ko-
nieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawno-
ścią; 

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.); 

 

 

Działanie 11.3 Ekonomia społeczna 
328/10 

239
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 podmiot ekonomii 
społecznej to: 
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której 

mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 
socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.); 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i 
zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

 CIS i KIS; 

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

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

245
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

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

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

zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

 CIS i KIS; 

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

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 239, z późn. zm.); 

330/12 
246 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020 do katalogu tego należą: 
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie 

z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące 
się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej 
jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej; 

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

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastęp-
czą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwal-
czania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 paździer-

252
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 do katalogu 
tego należą: 
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem 
pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

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

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mo-
wa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demorali-
zacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 
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nika 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 
382); 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i 
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumie-
niu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.); 

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z 
rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawo-
wania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; 

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.); 

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w 
rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie mo-
nitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na 
lata 2014-2020; 

j) osoby korzystające z PO PŻ. 

sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382); 
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psy-
chicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.); 

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opie-
kunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z nie-
pełnosprawnością; 

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. 
zm.); 

333/19  6.Zakres wsparcia w projekcie dla osób, będących uczestnikami projektów w 
ramach Działania 11.1 oraz Działania 11.2 RPO WL 2014-2020, w komple-
mentarny sposób uzupełnia działania dotychczas podejmowane na rzecz ww. 
uczestników w ramach RPO WL 2014-2020. 

Działanie 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
341/12 

263
 Zgodnie zWytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 do katalogu tego należą: 
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. 
spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

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

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę 
zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funk-
cji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania 

269
 Zgodnie zWytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 do katalogu tego należą: 
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem 
pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

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

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mo-
wa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demorali-
zacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 
sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382); 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
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i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z 
dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nielet-
nich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382); 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowaw-
czych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w 
ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne w rozu-
mieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zabu-
rzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 
poz. 1375 z późn. zm); 

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej je-
den z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na ko-
nieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawno-
ścią; 

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.); 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 
f) osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psy-
chicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm); 

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opie-
kunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z nie-
pełnosprawnością; 

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. 
zm.); 

 

Działanie 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
351/12 

281
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 do katalogu tego należą: 
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 
kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. 
spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

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

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę 
zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i 
zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 382); 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie 

287
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 do katalogu 
tego należą: 
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 
społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

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

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 
przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa 
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382); 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
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z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z 
zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 
poz. 1375 z późn. zm.); 

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden 
z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność 
sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; 

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.); 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z 
zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.); 

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub 
opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z 
niepełnosprawnością; 

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.); 

II.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna 

367/7 Wsparcie w ramach Działania ma przygotować organy 
prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego291 do 
zapewnienia warunków realizacji tego prawa, a tym sa-
mym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 
nieobjętych wychowaniem przedszkolnym. 
 
291 Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o ośrodkach wychowania 
przedszkolnego (OWP), należy przez to rozumieć: publiczny lub niepubliczny 
podmiot wymieniony w art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z 
uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z późn. 
zm.), w którym jest prowadzone wychowanie przedszkolne, tj. przedszkola, 
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania 
przedszkolnego zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania 
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu 
ich działania, tj. punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. 

Wsparcie w ramach Działania ma przygotować organy prowadzące ośrodki 
wychowania przedszkolnego296 do zapewnienia warunków realizacji tego 
prawa, a tym samym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci nieob-
jętych wychowaniem przedszkolnym. 
 
296 Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), należy przez 
to rozumieć: publiczny lub niepubliczny podmiot wymieniony w art. 14 ust. 3 oraz w art. 2 pkt 5 ustawy 
o systemie oświaty, z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z późn. zm.) oraz art. 12 
ustawy z dnia 29 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 35), w którym jest prowadzone wychowanie przedszkolne. 

367/10 2.Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wy-
równania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zaję-
cia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecz-
nych293. 

2.Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzo-
nych deficytów299 oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie 
kompetencji społecznych300. 
 
299 

W tym realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z 

niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu 
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wynikającego z niepełnosprawności. Działanie określone w przypisie może być realizowane 
samodzielnie.  

369/19  3.Realizacja wsparcia na rzecz OWP musi zostać każdorazowo poprzedzona 
diagnozą. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez 
OWP, organ prowadzący OWP lub inny podmiot prowadzący działalność o 
charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ 
prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji. Podmiot 
przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wspar-
cia instytucji systemu wspomagania pracy OWP tj. placówki doskonalenia 
nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. 
Wnioski z diagnozy powinny stanowić element wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

369/19 4.Po zakończeniu finansowania projektowego beneficjenci 
są zobowiązani do zachowania trwałości utworzonych w 
ramach projektu finansowanego z RPO miejsc wychowa-
nia przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty 
zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o 
dofinansowanie projektu. Trwałość jest rozumiana jako 
instytucjonalna gotowość ośrodków wychowania przed-
szkolnego do świadczenia usług przedszkolnych w ramach 
utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkol-
nego. Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym 
placówki miejsc wychowania przedszkolnego uwzględnia 
dokładną liczbę miejsc utworzonych w projekcie.  

5.Po zakończeniu finansowania projektowego beneficjenci są zobowiązani do 
zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu finansowanego z RPO 
miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od daty 
zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie pro-
jektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków wy-
chowania przedszkolnego do świadczenia usług przedszkolnych w ramach 
utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego finansowana 
ze środków innych niż europejskie. Liczba zadeklarowanych w arkuszu orga-
nizacyjnym placówki miejsc wychowania przedszkolnego uwzględnia dokład-
ną liczbę miejsc utworzonych w projekcie.  
 

370/19 7. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące 
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej 
licencji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do 
dowolnego wykorzystywania utworów do celów komer-
cyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania 
kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wpro-
wadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. 
O ile w projektach tworzone są nowe materiały edukacyj-
ne, Beneficjent ma obowiązek otwartego, publicznego 
udostępniania materiałów edukacyjnych i szkoleniowych 

8. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozumie-
niu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji 
zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzysty-
wania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i roz-
powszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wprowa-
dzania zmian i roz-powszechniania utworów zależnych. O ile w projektach 
tworzone są nowe materiały edukacyjne, Beneficjent ma obowiązek otwar-
tego, publicznego udostępniania materiałów edukacyjnych i szkoleniowych 
stworzonych w ramach projektów finansowanych z EFS, przekazania na mocy 
umowy o dofinansowanie projektu, praw autorskich do produktów powsta-
łych w ramach projektów współfinansowanych przez EFS do Instytucji Zarzą-
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stworzonych w ramach projektów finansowanych z EFS, 
przekazania na mocy umowy o dofinansowanie projektu, 
praw autorskich do produktów powstałych w ramach pro-
jektów współfinansowanych przez EFS do Instytucji Zarzą-
dzającej i wprowadzenie obligatoryjnego wymogu udo-
stępniania powstałych materiałów edukacyjnych i szkole-
niowych (np. podręczników, scenariuszy zajęć, materiałów 
multimedialnych, broszur) na zasadzie wolnej licencji. 
Beneficjent deklaruje, jakie wolne licencje będą zastoso-
wane oraz że odpowiednie oznaczenia znajdą się na porta-
lach internetowych (własnych i/lub należących do pod-
miotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te 
będą udostępniane. 
8.Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie: 

a) Typ projektu nr 2 (tj. rozszerzenie oferty o zajęcia 
realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficy-
tów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwięk-
szenie kompetencji społecznych) może być realizowa-
ny wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych 
w ramach typu projektu nr 1 (tj. tworzenie nowych 
miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 
3 – 4 lata). 
b)Realizacji typu projektu nr 2 każdorazowo musi to-
warzyszyć wzrost liczby dzieci uczestniczących w wy-
chowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo 
we wspartym ośrodku wychowania przedszkolnego. 
Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku 
realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełno-
sprawnościami, co oznacza, że realizacja dodatkowych 
zajęć dla tej grupy dzieci nie musi być działaniem do-
datkowym w stosunku do działań ukierunkowanych na 
tworzenie nowych miejsc przedszkolnych. 
c) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkol-
nego, o którym mowa w typie projektu nr 1, wymaga 
spełnienia łącznie następujących warunków:  

dzającej i wprowadzenie obligatoryjnego wymogu udostępniania powstałych 
materiałów edukacyjnych i szkoleniowych (np. podręczników, scenariuszy 
zajęć, materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie wolnej licencji. Be-
neficjent deklaruje, jakie wolne licencje będą zastosowane oraz że odpo-
wiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych i/lub 
należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te 
będą udostępniane. 
9.Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie: 

a) Typ projektu nr 2 (tj. rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu 
wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które po-
zwolą na zwiększenie kompetencji społecznych) może być realizowany 
wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w konkretnym ośrod-
ku wychowania przedszkolnego w ramach typu projektu nr 1 (tj. tworze-
nie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 
lata). Wyjątek stanowi realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i spe-
cjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w 
wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikają-
cego z niepełnosprawności - działanie to może być realizowane samo-
dzielnie. 
 
 
 

b)Realizacji typu projektu nr 2 każdorazowo musi towarzyszyć wzrost liczby 
dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym 
albo we wspartym ośrodku wychowania przedszkolnego. Powyższy warunek 
nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z 
niepełnosprawnościami, co oznacza, że realizacja dodatkowych zajęć dla tej 
grupy dzieci nie musi być działaniem dodatkowym w stosunku do działań 
ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych. 
 
 
 

c) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, o którym mo-
wa w typie projektu nr 1, wymaga spełnienia łącznie następujących wa-
runków:  
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 wsparcie umożliwia zakładanie nowych albo wsparcie 
funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkol-
nego;  

 wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przed-
szkolnych podlegających pod konkretny organ pro-
wadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku 
do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia 
realizacji projektu. Powyższy warunek nie ma zasto-
sowania w przypadku realizacji dodatkowej oferty 
edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku 
z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przed-
szkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikają-
cego z niepełnosprawności;  

 liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia 
nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpo-
wiada faktycznemu i prognozowanemu w perspek-
tywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji 
przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na których są 
one tworzone. Interwencja nie jest możliwa w sytua-
cji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przed-
szkolnej w obszarze objętym działaniami projekto-
wymi może być zaspokojone przy dotychczasowej 
liczbie miejsc wychowania przedszkolnego;  

 nowe miejsca wychowania przedszkolnego są two-
rzone:  
o w istniejącej bazie oświatowej, w tym np.: w bu-

dynkach po zlikwidowanych placówkach oświa-
towych, pomieszczeniach domów kultury, żłob-
kach, itd., albo  

o w budynkach innych niż wymienione w tirecie 
pierwszym powyżej, w tym np.: zlokalizowanych 
przy urzędach gminy, w pomieszczeniach remiz 
strażackich, w pomieszczeniach ośrodków zdro-
wia, albo  

o w funkcjonujących ośrodkach wychowania 

 wsparcie umożliwia zakładanie nowych albo wsparcie funkcjonujących 
ośrodków wychowania przedszkolnego;  
 

 wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlega-
jących pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta 
w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji 
projektu. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku realiza-
cji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 
dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym 
poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;  

 

 

 liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia nowych miejsc wy-
chowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu 
w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przed-
szkolnej w gminie/ na terenie miasta, w których są one tworzone. In-
terwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi 
edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi 
może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania 
przedszkolnego;  

 
 
 

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

dowanych placówkach oświatowych, pomieszczeniach domów kul-
tury, żłobkach, itd., albo  

o w budynkach innych niż wymienione w tirecie pierwszym powyżej, 
w tym np.: zlokalizowanych przy urzędach gminy, w pomieszcze-
niach remiz strażackich, w pomieszczeniach ośrodków zdrowia, al-
bo  

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

mowa w pkt 3 i 10;  
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przedszkolnego, albo  
o w nowej bazie lokalowej, z uwzględnieniem wa-

runków o których mowa w pkt 9;  

 w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie 
nowych miejsc wychowania przedszkolnego możliwe 
są działania obejmujące m.in. następujące kategorie 
wydatków:  
o dostosowanie/adaptacja pomieszczeń, w tym m. 

in. do wymogów budowalnych, sanitarno-
higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalne-
go projektowania;  

o modernizacja istniejącej bazy przedszkolnej;  
 

o zakup i montaż wyposażenia, w tym m. in. me-
bli, wyposażenia wypoczynkowego, sprzętu 
TIK296, oprogramowania, itp.;  

o zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego 
sprzętu lub narzędzi297 dostosowanych do roz-
poznawania potrzeb rozwojowych i edukacyj-
nych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, 
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy 
dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są 
zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowa-
nia298;  

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

o modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psy-
choruchowy i poznawczy dzieci;  

o zapewnienie bieżącego funkcjonowania utwo-
rzonego miejsca wychowania przedszkolnego, z 
zastrzeżeniem pkt 10, w tym: koszty wynagro-
dzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w 
ośrodku wychowania przedszkolnego, koszty 

 
 
 

 w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego możliwe są działania obejmujące następu-
jące kategorie wydatków:  
 
o dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń (rozumiana zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków), w tym m. 
in. do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania;  

o dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo 
tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego;  

o zakup i montaż wyposażenia, w tym m. in. mebli, wyposażenia wy-
poczynkowego, sprzętu TIK302, oprogramowania;  
 

o zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzę-
dzi303 dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomaga-
nia rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy dy-
daktycznych, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uni-
wersalnego projektowania305;  

 

 
o budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną 

nawierzchnią i ogrodzeniem;  
o modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i po-

znawczy dzieci;  
o zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy działalności 

bieżącej  nowo utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego, 
w tym: koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnione-
go w ośrodku wychowania przedszkolnego, koszty żywienia dzieci;  
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żywienia dzieci; 
o inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa 

konkretnego dziecka w wychowaniu przedszkol-
nym oraz prawidłowego funkcjonowania ośrod-
ka wychowania przedszkolnego299. 

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

mach cross-financingu na zasadach, o których mowa 
w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spój-
ności na lata 2014-2020.  

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

 organ prowadzący nie dysponuje infrastrukturą, 
która byłaby możliwa do wykorzystania na po-
trzeby edukacji przedszkolnej; 

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

 infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania, o której 
mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostęp-
ności dla osób z niepełnosprawnościami oraz za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

10.Standard realizacji zajęć dodatkowych: 
Realizacja zajęć dodatkowych musi uwzględniać łącznie 
następujące warunki: 

a) dodatkowe zajęcia są realizowane poza bezpłatnym 
czasem funkcjonowania ośrodków wychowania 

 
o inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa konkretnego 

dziecka w wychowaniu przedszkolnym oraz prawidłowego funkcjo-
nowania ośrodka wychowania przedszkolnego305. 

 
10.Wymogi dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: 
a)Inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ramach cross-financingu na 
zasadach, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wy-
datków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
 
 
 
b)Wydatki na inwestycje infrastrukturalne, o których mowa w lit. a, są pono-
szone, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

 organ prowadzący nie dysponuje infrastrukturą, która byłaby możli-
wa do wykorzystania na potrzeby edukacji przedszkolnej bądź jej 
wykorzystanie jest nieracjonalne; 

 potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą po-
trzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym (w perspek-
tywie kolejnych 3 lat); 

 infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwer-
salnego projektowania, o której mowa w Wytycznych w zakresie rea-
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. 

 
 
 
 
11.Standard realizacji wsparcia w ramach typu projektu nr 2  musi uwzględ-
niać łącznie następujące warunki: 

a) zajęcia dodatkowe w publicznych OWP, o których mowa w lit. b ppkt 
iii oraz iv są realizowane poza czasem bezpłatnego nauczania, wycho-
wania i opieki, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 2 i art. 14 
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przedszkolnego, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 
art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty;  

b) katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:  

 zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 
ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie za-
sad udzielania i organizacji pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej w publicznych przedszko-
lach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): ko-
rekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjote-
rapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze te-
rapeutycznym;  

 zajęcia w ramach wczesnego wspomagania roz-
woju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;  

 zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. 
gimnastyka korekcyjna;  

 zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-
emocjonalne,  

 
 

c) dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z 
perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji 
przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście, z 
uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji, np. 
przez nauczycieli wychowania przedszkolnego po 
zakończeniu realizacji projektu;  

d) dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnie-
niem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edu-
kacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci 
objętych wsparciem;  

e) dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, 
w których w takim samym zakresie nie były one fi-
nansowane od co najmniej 12 miesięcy;  
 

f) dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do 

ust. 5 ustawy o systemie oświaty, z zastrzeżeniem lit. c i lit. d;  
b) katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie: 

i. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: 
korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz 
inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;  

ii. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu 
ustawy o systemie oświaty;  

iii. zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korek-
cyjna;  

iv. zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne; 
c)zajęcia dodatkowe, których mowa w lit. b ppkt i oraz ii mogą być realizo-
wane także w czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;  
d)w publicznych OWP zajęcia dodatkowe, o których mowa w lit. b ppkt iii 
oraz iv, mogą być realizowane w czasie bezpłatnego nauczania, wychowa-
nia i opieki, o ile wynikają z potrzeb wymagających rozszerzenia zakresu 
zajęć, o których mowa w lit. b ppkt i oraz ii;  
e)dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy wyrówny-
wania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście, z 
uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji, np. przez nauczycieli wycho-
wania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu;  
 
 
f)dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
dzieci objętych wsparciem w tym OWP;  
 
g)dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w analo-
gicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzie-
ci w OWP) nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzają-
cych złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie);  
h)dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego 
OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CXXXIII/2780/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 października 2016 r. 
Strona 37 z 115 

wszystkich dzieci danego OWP, niezależnie od liczby 
nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wy-
chowania przedszkolnego;  

g) kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych 
może stanowić nie więcej niż 30% kosztów bezpo-
średnich projektu. Limit nie ma zastosowania w 
przypadku dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci 
z niepełnosprawnościami. 

11.Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzo-
nych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach pro-
jektów współfinansowanych ze środków EFS jest możli-
we przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Finansowanie 
realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały 
utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, 
odbywa się także przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 
12.Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowo 
utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obligu-
je organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania 
przeciwdziałającego ryzyku podwójnego finansowania, 
deklarującego, iż informacje dotyczące liczby dzieci ko-
rzystających z nowo utworzonych w ramach EFS miejsc 
wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane w 
przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu 
sprawozdaniach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wychowania przedszkolnego. Kwota wydatków na realizację zajęć dodat-
kowych stanowi nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich projektu. Limit 
nie ma zastosowania w przypadku dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzie-
ci z niepełnosprawnościami.  
 
 
 
12.Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały 
utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego lub dostosowane do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, odbywa się przez okres nie dłuższy 
niż 12 miesięcy.  
 
 
 
13.Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych 
miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do 
złożenia zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie ze 
środków EFS bądź ze środków dotacji z budżetu gminy. W przypadku pu-
blicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST oraz niepublicz-
nych OWP, informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utwo-
rzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie 
będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comie-
sięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy fi-
nansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach pro-
jektu EFS. Jedynie w stosunku do nowo utworzonych miejsc w ramach pro-
jektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie 
realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są 
pokrywane ze środków projektowych. Może to robić natomiast wobec do-
tychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkol-
nym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. Po za-
kończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także 
na dzieci korzystające wcześniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z 
EFS. 
 
14.Standardy szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: 
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13.Standardy szkoleń dla nauczycieli wychowania przed-
szkolnego: 

a) Szkolenia dla nauczycieli wychowania przed-
szkolnego trwają nie dłużej niż 12 miesięcy. 

Konieczność realizacji w projekcie działań, o których 
mowa w lit. a wynika z przeprowadzonej diagnozy stop-
nia przygotowania nauczycieli w ośrodku wychowania 
przedszkolnego objętym wsparciem do pracy z dziećmi w 
wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz analizą zapotrzebowania 
ośrodka wychowania przedszkolnego na określone kom-
petencje i kwalifikacje. Podmiot przeprowadzający dia-
gnozę może skorzystać w jej opracowaniu ze wsparcia 
instytucji wspomagających ośrodek wychowania przed-
szkolnego, tj. z uwzględnieniem narzędzi i metodologii 
opracowanych przez MEN i jednostki podległe lub nadzo-
rowane. 
 
298 Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 koncepcja uniwersalnego projektowania to „projektowanie 
produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla 
wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub 
specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza 
możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z 
niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne”. 
 
299

 W celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z 
niepełnosprawnościami, jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych 
usprawnień, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w tym np. zatrudnienie 
asystenta dziecka, dostosowania posiłków z uwzględnieniem specyficznych 
potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup 
pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych 
wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie 
przeprowadzoną diagnozę. Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego 
uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN. 

Zakres wsparcia udzielanego na rzecz doskonalenia umiejętności, kompe-
tencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przed-
szkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym ra-
dzenia sobie w sytuacjach trudnych, odbywa się głównie poprzez szkolenia 
doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w 
ramach PO WER.  
 
305

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020,  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”. 
 
306

 W celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z niepełnosprawnościami, 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, jest możliwe 
finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta dziecka, 
dostosowania posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z 
niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb 
edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną 
diagnozę.  Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 
12 tys. PLN. 

 

Działanie 12.2 Kształcenie ogólne 
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376/10 
303

 Wsparcie w ramach typu projektu nr 1 lit. a może objąć w szczególności: 
a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu 
oświaty objętych wsparciem zgodnie z następującymi warunkami: 

 zakres tematyczny projektu edukacyjnego finansowanego ze środków 
EFS może wykraczać poza treści nauczania określone w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego, 

 projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być realizowany 
jako projekt interdyscyplinarny, łączący wiadomości i umiejętności z 
różnych dziedzin, 

 projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być 
realizowany w czasie zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza 
szkołą; 

b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących 
wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla 
uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, 
wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu 
edukacyjnego; 
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia; 
d) wdrożenie nowych form i programów nauczania; 
e) tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach 
programowych, organizacyjnych lub metodycznych; 
f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub 
słuchaczy; 
g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki 
systemu oświaty (w tym m. in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami 
przedsiębiorców) w celu realizacji programów edukacyjnych; 
h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach 
projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
i) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą. 

 

310
   Wsparcie w ramach typu projektu nr 1 lit. a może objąć w szczególności: 

a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem 
zgodnie z następującymi warunkami: 

 zakres tematyczny projektu edukacyjnego finansowanego ze środków EFS może wykraczać poza 
treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

 projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być realizowany jako projekt 
interdyscyplinarny, łączący wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin, 

b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji 
edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu 
wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu 
edukacyjnego; 
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia; 
d) wdrożenie nowych form i programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty; 
e) tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych 
lub metodycznych w szkołach lub placówkach systemu oświaty; 
f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy; 
g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym szkoły lub placówki systemu 
oświaty w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych; 
h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie 
zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
i) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą. 

 
 

 

 

 

 

 

 

313
  Wsparcie obejmuje podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w 

tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz 
włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego, w tym w szczególności: 
a) obsługę urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół 
w ramach wsparcia EFS; 
b) wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym wykorzystanie cyfrowych 
programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych serwisów internetowych, 
również w trakcie zajęć prowadzonych z uczniami z niepełnosprawnościami oraz w kształceniu 
informatycznym; 
c) nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych; 
d) edukację w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu 
komputerowego lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera; 
e) wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie; 
f) administrację wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty 
(komputerową i bezprzewodową); 
g) wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, 
stworzonych dzięki środkom EFS latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku 
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szkolnego przez MEN.  

376/10 
  306

Typ projektu obejmuje podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli 

wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK 
zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK 
do nauczania przedmiotowego, w tymw szczególności: 
a) obsługę urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, 
zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS; 
b) wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym 
wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz 
dydaktycznych serwisów internetowych, również w trakcie zajęć prowadzonych 
z uczniami z niepełnosprawnościami oraz w kształceniu informatycznym; 
c) nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych; 
d) edukację w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego 
korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi mających 
funkcje komputera; 
e) wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie; 
f) administrację wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub 
placówki systemu oświaty (komputerową i bezprzewodową). 
  Typy działań wymienione

 

 

377/12 Typ projektu nr 2: 
 (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) 

Typ projektu nr 2: 
(z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz dzieci w wieku przedszkolnym) 

379/19 2. Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiąz-
kowego finansowania krajowego przewidzianego w 
krajowych przepisach prawnych. Przedsięwzięcia fi-
nansowane ze środków EFS stanowią uzupełnienie 
działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 
projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. 
Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem reali-
zacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświa-
ty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec 
zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) 
prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 
oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających roz-
poczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie). 

3. Działania w ramach typu projektu nr 1, w szczególności 
w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół w nowo-
czesny sprzęt i materiały dydaktyczne będą uzależnio-
ne od diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia 
na tego typu działania. Realizacja wsparcia w ramach 
typu projektu nr 1 jest dokonywana na podstawie in-

2. Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiązkowego finansowa-
nia krajowego przewidzianego w krajowych przepisach prawnych. 
Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS stanowią uzupełnienie 
działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szko-
ły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed roz-
poczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty 
(nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w sto-
sunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub pla-
cówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających  złożenie 
wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie 
dotyczy działań zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki 2007-2013 albo programów rządowych.  

3. Działania w ramach projektu, w szczególności w zakresie wyposaże-
nia/doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne bę-
dą uzależnione od diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na te-
go typu działania. Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie in-
dywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek sys-
temu w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowa-
dzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowa-
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dywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół 
lub placówek systemu w tym zakresie. Diagnoza po-
winna być przygotowana i przeprowadzona przez szko-
łę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot pro-
wadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub 
badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzą-
cy. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien 
mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji sys-
temu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskona-
lenia nauczycieli, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.  

4. Realizacja działań w ramach typu projektu nr 1 lit. a 
oraz nr 1 lit. c musi uwzględniać indywidualne potrze-
by rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofi-
zyczne uczniów lub słuchaczy objętych wsparciem. 

dzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz za-
twierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do po-
dejmowania decyzji. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć 
możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pra-
cy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Wnioski z diagnozy powinny 
stanowić element wniosku o dofinansowanie projektu. Diagnoza po-
winna dodatkowo obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu in-
wentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. 
 
 

4. Realizacja działań musi uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów lub słuchaczy obję-
tych wsparciem. 

 
 

380/19 8. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące 
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostępnio-
ne na wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co 
najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania utwo-
rów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, two-
rzenia i rozpowszechniania kopii utworów w całości 
lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i roz-
powszechniania utworów zależnych. O ile w projektach 
tworzone są nowe materiały edukacyjne, Beneficjent 
ma obowiązek otwartego, publicznego udostępniania 
materiałów edukacyjnych i szkoleniowych stworzonych 
w ramach projektów finansowanych z EFS, przekazania 
na mocy umowy o dofinansowanie projektu, praw au-
torskich do produktów powstałych w ramach projek-
tów współfinansowanych przez EFS do Instytucji Za-
rządzającej i wprowadzenie obligatoryjnego wymogu 

8. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozu-
mieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.) będą udostępnione na 
wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do do-
wolnego wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomer-
cyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we 
fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów 
zależnych. O ile w projektach tworzone są nowe materiały edukacyjne, 
Beneficjent ma obowiązek otwartego, publicznego udostępniania mate-
riałów edukacyjnych i szkoleniowych stworzonych w ramach projektów 
finansowanych z EFS, przekazania na mocy umowy o dofinansowanie 
projektu, praw autorskich do produktów powstałych w ramach projek-
tów współfinansowanych przez EFS do Instytucji Zarządzającej i wpro-
wadzenie obligatoryjnego wymogu udostępniania powstałych materia-
łów edukacyjnych i szkoleniowych (np. podręczników, scenariuszy zajęć, 
materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie wolnej licencji. Bene-
ficjent deklaruje, jakie wolne licencje będą zastosowane oraz że odpo-
wiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych 
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udostępniania powstałych materiałów edukacyjnych i 
szkoleniowych (np. podręczników, scenariuszy zajęć, 
materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie 
wolnej licencji. Beneficjent deklaruje, jakie wolne li-
cencje będą zastosowane oraz że odpowiednie ozna-
czenia znajdą się na portalach internetowych (wła-
snych i/lub należących do podmiotów trzecich), za po-
średnictwem których zasoby te będą udostępniane. 

9. Warunki dotyczące realizacji programów pomocy sty-
pendialnej, o której mowa w typie projektu nr 2: 

a) kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów lub słu-
chaczy powinno obejmować co najmniej oceny klasy-
fikacyjne uzyskane przez uczniów lub słuchaczy z 
przynajmniej jednego spośród przedmiotów: przy-
rodniczych, informatycznych, języków obcych, ma-
tematyki lub przedsiębiorczości. Osiągnięcia w olim-
piadach, konkursach lub turniejach mogą stanowić 
dodatkowe kryterium premiujące. Szczegółowe kry-
teria naboru, uwzględniające warunki określone w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 będą 
zawierać regulaminy programów stypendialnych; 

b) wysokość pomocy stypendialnej ustala IZ RPO, jednak 
kwota stypendium wyliczona na bazie miesięcznej 
nie może przekroczyć 1000 zł brutto na jednego 
ucznia lub słuchacza; 

c) minimalny okres, na który jest przyznawana pomoc 
stypendialna wynosi 10 miesięcy i może być skrócony 
jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia lub słu-
chacza regulaminu programu stypendialnego; 

d) w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń 
lub słuchacz podlega opiece dydaktycznej nauczycie-
la, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego 
zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświa-

i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których za-
soby te będą udostępniane. 
 
 
 
 
 
 

9. Warunki dotyczące realizacji programów pomocy stypendialnej, o której 
mowa w typie projektu nr 2: 

a) kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów lub słuchaczy powinno 
obejmować co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów 
lub słuchaczy z przynajmniej jednego spośród przedmiotów: przyrodni-
czych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub 
przedsiębiorczości. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turnie-
jach mogą stanowić dodatkowe kryterium premiujące. Szczegółowe kry-
teria naboru, uwzględniające warunki określone w Wytycznych w zakre-
sie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 będą zawierać re-
gulaminy programów stypendialnych; 

 
 
 
b) wysokość pomocy stypendialnej ustala IZ RPO, jednak kwota stypen-

dium nie może średniomiesięcznie przekroczyć 1000 zł brutto na jed-
nego ucznia lub słuchacza; 

 
c) minimalny okres, na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 

10 miesięcy i może być skrócony jedynie w przypadku naruszenia przez 
ucznia lub słuchacza regulaminu programu stypendialnego; 

 
 
d) w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń lub słuchacz pod-

lega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy 
zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty 
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ty ucznia lub słuchacza. Celem opieki dydaktycznej 
jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych re-
zultatów, wsparcie ucznia lub słuchacza w wykorzy-
staniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowa-
nie jego osiągnięć edukacyjnych. 

10. Warunki dotyczące realizacji projektów w zakresie 
nauczania opartego na metodzie eksperymentu: 
a) Projekt obejmuje łącznie co najmniej 2 z następu-

jących form wsparcia:  

 wsparcie polegające na kształtowaniu i rozwija-
niu kompetencji uczniów/ słuchaczy w zakresie 
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;  

 doskonalenie umiejętności i kompetencji zawo-
dowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów 
przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do 
prowadzenia procesu nauczania opartego na meto-
dzie eksperymentu; 

 wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do 
nauczania przedmiotów przyrodniczych lub mate-
matyki313. 

Wymóg sformułowany w lit. a nie ma zastosowania, o ile 
beneficjent zapewni realizację jednego ze wskazanych w 
nim działań poza projektem. 

b) Katalog wydatków kwalifikowalnych w 
ramach wyposażenia szkolnych pracowni 
przedmiotów przyrodniczych obejmuje314: 

 podstawowe wyposażenie pracowni (wagi, szafy 
laboratoryjne itp.);  

 sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświad-
czeń, eksperymentów, obserwacji (przyrządy 
pomiarowe, przyrządy optyczne, szkło laborato-
ryjne, szkiełka mikroskopowe itp.), w tym narzę-
dzia TIK315 wraz z odpowiednimi aplikacjami te-
matycznymi; 

 odczynniki lub substancje chemiczne; 

ucznia lub słuchacza. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym 
osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia lub słuchacza w 
wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, aktywna współpraca z 
uczniem lub słuchaczem i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. 

 
10. Warunki dotyczące realizacji projektów w zakresie nauczania opartego na 

metodzie eksperymentu: 
a) Projekt obejmuje łącznie co najmniej 2 z następujących form wspar-

cia:  

 wsparcie polegające na kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji 
uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub 
matematyki;  

 doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodo-
wych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub 
matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania oparte-
go na metodzie eksperymentu; 

 wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przed-
miotów przyrodniczych lub matematyki321. 

Wymóg sformułowany w lit. a nie ma zastosowania, o ile beneficjent zapew-
ni realizację jednego ze wskazanych w nim działań poza projektem. 
 
 

b) Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach wyposażenia 
szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych obejmu-
je322: 

 podstawowe wyposażenie pracowni (wagi, szafy laboratoryjne 
itp.);  

 sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń, eksperymen-
tów, obserwacji (przyrządy pomiarowe, przyrządy optyczne, szkło 
laboratoryjne, szkiełka mikroskopowe itp.), w tym narzędzia TIK323 
wraz z odpowiednimi aplikacjami tematycznymi; 

 odczynniki lub substancje chemiczne; 

 środki czystości; 

 pomoce dydaktyczne (środki trwałe, mapy, atlasy, roczniki staty-
styczne itp.). 
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 środki czystości; 

 pomoce dydaktyczne (środki trwałe, mapy, atla-
sy, roczniki statystyczne itp.). 

 
313 Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki 
powinno być dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z 
niepełnosprawności. Zakupione wyposażenie powinno być dostosowane do 
odpowiedniego etapu edukacyjnego i zakresu realizacji podstawy programowej 
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (podstawowego lub 
rozszerzonego). Standard wyposażenia szkolnych pracowni matematycznych 
określa IZ RPO. 
314 Liczba zestawów laboratoryjnych (doświadczalnych) zakupionych w ramach 
wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych jest zależna od 
wielkości szkoły lub placówki systemu oświaty, mierzonej liczbą uczniów, a także 
liczby grup zadaniowych, które będą realizowały doświadczenia. Co do zasady, 
jeden zestaw laboratoryjny jest przewidziany dla grupy zadaniowej liczącej od 2 
do 5 osób. 
Szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów 
przyrodniczych został opracowany przez MEN i jest udostępniany za 
pośrednictwem strony internetowej www.men.gov.pl. Realizacja projektu 
uwzględnia zapisy przedmiotowego katalogu. Dopuszcza się możliwość 
sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z adaptacją 
pomieszczeń na potrzeby pracowni szkolnych, wynikających m. in. z 
konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania 
bezpiecznego ich użytkowania. 
315 Ang. ICT – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 
 

 
321 Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki powinno być 
dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności. Zakupione 
wyposażenie powinno być dostosowane do odpowiedniego etapu edukacyjnego i zakresu realizacji 
podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (podstawowego lub 
rozszerzonego). Standard wyposażenia szkolnych pracowni matematycznych określa IZ RPO. 
322 Liczba zestawów laboratoryjnych (doświadczalnych) zakupionych w ramach wyposażenia szkolnych 
pracowni przedmiotów przyrodniczych jest zależna od wielkości szkoły lub placówki systemu oświaty, 
mierzonej liczbą uczniów, a także liczby grup zadaniowych, które będą realizowały doświadczenia. Co do 
zasady, jeden zestaw laboratoryjny jest przewidziany dla grupy zadaniowej liczącej od 2 do 5 osób. 
Szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych został opracowany 
przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez MEN:  
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-
europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/. Realizacja projektu 
przedmiotowego powinna być zgodna z przedmiotowym katalogiem. Dopuszcza się możliwość: 
-  zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu celem realizacji programu 
nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu; 
-  sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń 
(rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków) na potrzeby pracowni 
szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania 
bezpiecznego ich użytkowania. 
323 Ang. ICT – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 

381/19 11. Wymogi dotyczące realizacji projektów uwzględnia-
jących wsparcie na rzecz rozwoju kompetencji w za-
kresie ICT (wykorzystania technologii informacyjno - 
komunikacyjnych (TIK))316: 

a) Pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK 
powinny być dostosowane do potrzeb ich 
użytkowników, w tym wynikających z nie-
pełnosprawności. 

b) Maksymalna wartość wsparcia finansowe-
go na zakup pomocy dydaktycznych i na-
rzędzi TIK w szkole317 lub placówce syste-
mu oświaty, objętej wsparciem wynosi: 

 dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 
uczniów lub słuchaczy – 140 000 zł, 

11. Wymogi dotyczące realizacji projektów uwzględniających wsparcie na 
rzecz rozwoju kompetencji w zakresie ICT (wykorzystania technologii in-
formacyjno - komunikacyjnych (TIK))324: 
 

a)  Ze wsparcia w zakresie wyposażenia szkół lub placówek systemu 
oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do reali-
zacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświa-
ty, w tym zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sieciowo-
usługowej, mogą korzystać szkoły lub placówki systemu oświaty, w 
których w wyniku diagnozy, o której mowa w pkt 3, stwierdzono za-
sadność podjęcia takich działań jako uzupełnienia dla realizacji w pro-
jekcie typu projektu nr 1 lit. a oraz typu projektu nr 1 lit. b. IZ RPO mo-
że zrezygnować ze stosowania powyższego wymogu pod warunkiem, 
że beneficjent zapewni realizację pozostałych działań z katalogu wska-
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 dla szkół lub placówek systemu oświaty od 301 
uczniów lub słuchaczy – 200 000 zł. 

c) Wniosek o dofinansowanie projektu 
obejmującego zakup wyposażenia szkół 
lub placówek systemu oświaty w pomoce 
dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne 
do realizacji programów nauczania w 
szkołach lub placówkach systemu oświaty, 
w tym zapewnienie odpowiedniej infra-
struktury sieciowo-usługowej, powinien 
zawierać zobowiązanie dotyczące osią-
gnięcia przez szkołę lub placówkę systemu 
oświaty objętą wsparciem w okresie do 6 
miesięcy od daty zakończenia realizacji 
projektu, określonej w umowie o dofinan-
sowanie projektu, wszystkich poniższych 
funkcjonalności: 

 stały dostęp do łącza internetowego użytkowni-
ków w szkole lub placówce systemu oświaty, na 
poziomie przepływności optymalnym dla bieżą-
cego korzystania z cyfrowych zasobów online w 
trakcie lekcji i w ramach pracy zawodowej; 

 w zależności od liczby uczniów lub słuchaczy, tj. 
do 300 albo od 301, szkoła lub placówka syste-
mu oświaty posiada odpowiednio, co najmniej, 
jeden albo dwa zestawy przenośnych kompute-
rów albo innych mobilnych urządzeń mających 
funkcje komputera oraz dedykowanego urzą-
dzenia umożliwiającego ładowanie oraz zarzą-
dzanie mobilnym sprzętem komputerowym z: 

 zainstalowanym systemem operacyjnym; 

 dostępem do oprogramowania biurowego; 

 oprogramowaniem antywirusowym, jeżeli 
istnieje dla danego urządzenia – opcjonalnie, 
jeżeli takie oprogramowanie nie jest zainsta-

zanego w typie projektu nr 1 lit. a lub 1 lit. b poza projektem.  
b) Pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK powinny być dostosowane do 

potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności. 
c) Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydak-

tycznych i narzędzi TIK w szkole325 lub placówce systemu oświaty, obję-
tej wsparciem wynosi: 

 dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów lub słuchaczy – 
140 000 zł, 

 dla szkół lub placówek systemu oświaty od 301 uczniów lub słuchaczy – 
200 000 zł. 

d) Wniosek o dofinansowanie projektu obejmującego zakup wyposażenia 
szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzę-
dzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub 
placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infra-
struktury sieciowo-usługowej, powinien zawierać zobowiązanie doty-
czące osiągnięcia przez szkołę lub placówkę systemu oświaty objętą 
wsparciem w okresie do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji pro-
jektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu, wszystkich po-
niższych funkcjonalności: 

 stały dostęp do łącza internetowego użytkowników w szkole lub pla-
cówce systemu oświaty, na poziomie przepływności optymalnym dla 
bieżącego korzystania z cyfrowych zasobów online w trakcie lekcji i w 
ramach pracy zawodowej; 

 w zależności od liczby uczniów lub słuchaczy, tj. do 300 albo od 301, 
szkoła lub placówka systemu oświaty posiada odpowiednio, co naj-
mniej, jeden albo dwa zestawy przenośnych komputerów albo innych 
mobilnych urządzeń mających funkcje komputera oraz dedykowanego 
urządzenia umożliwiającego ładowanie oraz zarządzanie mobilnym 
sprzętem komputerowym z: 

 zainstalowanym systemem operacyjnym; 

 dostępem do oprogramowania biurowego; 

 oprogramowaniem antywirusowym, jeżeli istnieje dla danego urządze-
nia – opcjonalnie, jeżeli takie oprogramowanie nie jest zainstalowane 
na szkolnych urządzeniach sieciowych; 

 oprogramowaniem zabezpieczającym komputer albo inne mobilne na-
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lowane na szkolnych urządzeniach siecio-
wych; 

 oprogramowaniem zabezpieczającym kom-
puter albo inne mobilne narzędzia mające 
funkcje komputera w przypadku kradzieży; 

 oprogramowaniem do zarządzania zestawem 
przenośnych komputerów albo innych mo-
bilnych narzędzi mających funkcje komputera 
dla potrzeb przeprowadzania zajęć lekcyj-
nych - w zależności od rodzaju wybranego 
przenośnego komputera albo innego mobil-
nego narzędzia mającego funkcje komputera 
- opcjonalnie, jeżeli takie oprogramowanie 
nie jest zainstalowane na szkolnych urządze-
niach sieciowych oraz oprogramowaniem do 
zarządzania szkolnymi urządzeniami siecio-
wymi; 

 oprogramowaniem zabezpieczającym 
uczniów przed dostępem do treści, które 
mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidło-
wego rozwoju w rozumieniu art. 4a ustawy o 
systemie oświaty; 

 oprogramowaniem zabezpieczającym szkolne 
urządzenia sieciowe; 

 w zależności od liczby uczniów lub słuchaczy, tj. 
do 300 albo od 301,szkoła lub placówka systemu 
oświaty posiada odpowiednio, co najmniej, jed-
no albo dwa wydzielone miejsca dostosowane 
do potrzeb funkcjonowania zestawu przeno-
śnych komputerów lub innych mobilnych narzę-
dzi mających funkcje komputera z bezprzewo-
dowym dostępem do Internetu; 

 w miejscach, w których uczniowie korzystają z 
zestawu przenośnych komputerów lub innych 
mobilnych narzędzi mających funkcje kompute-

rzędzia mające funkcje komputera w przypadku kradzieży; 

 oprogramowaniem do zarządzania zestawem przenośnych komputerów 
albo innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera dla po-
trzeb przeprowadzania zajęć lekcyjnych - w zależności od rodzaju wy-
branego przenośnego komputera albo innego mobilnego narzędzia ma-
jącego funkcje komputera - opcjonalnie, jeżeli takie oprogramowanie 
nie jest zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych oraz opro-
gramowaniem do zarządzania szkolnymi urządzeniami sieciowymi; 

 oprogramowaniem zabezpieczającym uczniów przed dostępem do tre-
ści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju w 
rozumieniu art. 4a ustawy o systemie oświaty; 

 oprogramowaniem zabezpieczającym szkolne urządzenia sieciowe; 

 w zależności od liczby uczniów lub słuchaczy, tj. do 300 albo od 
301,szkoła lub placówka systemu oświaty posiada odpowiednio, co 
najmniej, jedno albo dwa wydzielone miejsca dostosowane do potrzeb 
funkcjonowania zestawu przenośnych komputerów lub innych mobil-
nych narzędzi mających funkcje komputera z bezprzewodowym dostę-
pem do Internetu; 

 w miejscach, w których uczniowie korzystają z zestawu stacjonarnych 
lub przenośnych komputerów lub innych mobilnych narzędzi mających 
funkcje komputera, jest możliwa prezentacja treści edukacyjnych z wy-
korzystaniem wielkoformatowych, niskoemisyjnych, interaktywnych 
urządzeń do projekcji obrazu i emisji dźwięku umożliwiających wyświe-
tlanie obrazu bez konieczności każdorazowego dostosowywania warun-
ków światła i układu ławek w salach; 

 szkoła lub placówka systemu oświaty zapewnia komputery stacjonarne 
lub przenośne lub inne mobilne narzędzia mające funkcje komputera do 
indywidualnego użytku służbowego nauczycielom prowadzącym zajęcia 
edukacyjne z wykorzystaniem TIK; 

 szkoła lub placówka systemu oświaty posiada co najmniej jedno miejsce 
(pomieszczenie), w którym uczniowie lub słuchacze mają możliwość ko-
rzystania z dostępu do Internetu pomiędzy oraz w czasie wolnym od za-
jęć dydaktycznych w godzinach pracy szkoły, zgodnie z organizacją roku 
szkolnego. 

e) Dopuszcza się możliwość dodatkowego sfinansowania w ramach RPO 
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ra, jest możliwa prezentacja treści edukacyjnych 
z wykorzystaniem wielkoformatowych, niskoe-
misyjnych, interaktywnych urządzeń do projekcji 
obrazu i emisji dźwięku umożliwiających wy-
świetlanie obrazu bez konieczności każdorazo-
wego dostosowywania warunków światła i ukła-
du ławek w salach; 

 szkoła lub placówka systemu oświaty zapewnia 
komputery przenośne lub inne mobilne narzę-
dzia mające funkcje komputera do indywidual-
nego użytku służbowego nauczycielom prowa-
dzącym zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem 
TIK; 

 szkoła lub placówka systemu oświaty posiada co 
najmniej jedno miejsce (pomieszczenie), w któ-
rym uczniowie lub słuchacze mają możliwość ko-
rzystania z dostępu do Internetu pomiędzy oraz 
w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w go-
dzinach pracy szkoły, zgodnie z organizacją roku 
szkolnego. 

d) Dopuszcza się możliwość dodatkowego 
sfinansowania w ramach RPO utworzenia 
wewnątrzszkolnych sieci komputerowych 
lub bezprzewodowych, który może ob-
jąć318: 

 opracowanie projektów technicznych dla każdej 
ze szkół lub placówek systemu oświaty uczestni-
czących w projekcie w zakresie instalacji sieci i 
urządzeń niezbędnych do stworzenia wewnątrz-
szkolnych sieci komputerowych lub bezprzewo-
dowych; 

 zakup urządzeń w ramach infrastruktury siecio-
wo-usługowej i wykonanie instalacji sieci zgod-
nie z opracowaną dokumentacją; 

 sfinansowanie usług administrowania zakupio-

utworzenia wewnątrzszkolnych sieci komputerowych lub bezprzewo-
dowych, który może objąć326: 

 opracowanie projektów technicznych dla każdej ze szkół lub placówek 
systemu oświaty uczestniczących w projekcie w zakresie instalacji sieci i 
urządzeń niezbędnych do stworzenia wewnątrzszkolnych sieci kompu-
terowych lub bezprzewodowych; 

 zakup urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej i wykona-
nie instalacji sieci zgodnie z opracowaną dokumentacją; 

 sfinansowanie usług administrowania zakupionym w ramach projektu 
sprzętem i urządzeniami przez okres nie dłuższy niż okres trwania pro-
jektu. 
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nym w ramach projektu sprzętem i urządzeniami 
przez okres nie dłuższy niż okres trwania projek-
tu. 

e) Programy rozwijania kompetencji cyfro-
wych uczniów/ słuchaczy poprzez naukę 
programowania319 są realizowane w 
pierwszej kolejności w szkołach lub pla-
cówkach systemu oświaty, które spełnia-
ją jeden z poniższych warunków320: 

 w latach 2012-2013 wzięły udział w programie 
Cyfrowa szkoła lub innych analogicznych pro-
gramach; 

 realizują projekty w ramach RPO w zakresie 
wskazanym w wsparcie na rzecz rozwoju kom-
petencji w zakresie ICT (wykorzystania techno-
logii informacyjno - komunikacyjnych (TIK)); 

 osiągnęły albo mają dostęp do funkcjonalności 
opisanych w lit.  c; 

 dysponują zapleczem technicznym do realizacji 
działań z zakresu programowania; 

 realizują projekt w partnerstwie ze szkołą lub 
placówką systemu oświaty, która uczestniczyła 
w analogicznych przedsięwzięciach; 

 realizują projekt we współpracy z podmiotami 
dysponującymi potencjałem do prowadzenia 
działań projektowych; 

 nauczyciele zatrudnieni w szkołach lub placów-
kach systemu oświaty zostali przygotowani do 
realizacji zajęć z zakresu programowania. 

12. Wymogi dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: 
a) Inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ra-

mach cross-financingu na zasadach, o których mowa 
w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro-

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

na zasadach, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno-
ści wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020.  
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pejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spój-
ności na lata 2014-2020.  

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

 nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej in-
frastruktury; 

 potrzeba wydatkowania środków została po-
twierdzona analizą potrzeb; 

 infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania, o któ-
rej mowa w Wytycznych w zakresie realizacji za-
sady 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. 

13. Wymogi dotyczące projektów w zakresie indywidua-
lizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego: 

a) Działania w zakresie indywidualizacji pracy z 
uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z 
wyłączeniem wsparcia udzielanego na rzecz ucznia 
młodszego321 lub ucznia z niepełnosprawnością322, 
obejmą II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły pod-
stawowej) oraz III etap edukacyjny (gimnazjum). 
Wsparcie ucznia młodszego oraz ucznia z niepełno-
sprawnością może być realizowane na wszystkich 
etapach edukacyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 nie jest możliwe lub nie jest racjonalne kosztowo wykorzystanie 
infrastruktury; 

 potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą po-
trzeb; 

 infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwer-
salnego projektowania, o której mowa w Wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostęp-
ności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 
 
 
13. Wymogi dotyczące projektów w zakresie indywidualizacji pracy z 

uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia 
ucznia młodszego: 

a) Wsparcie jest realizowane w ramach zajęć uzupełniających ofertę  po-
mocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnych z zakresem określonym 
w typie projektu nr 1 lit. a oraz lit. c, w szczególności w formie: 

 zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwo-
ju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomo-
ści i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć ko-
rekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycz-
nych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze tera-
peutycznym; 

 zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, organizowanych dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młod-
szych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
danego etapu edukacyjnego; 

 warsztatów; 
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b) Wsparcie, o którym mowa w lit. a, jest realizowane 

w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub 
placówki systemu oświaty zgodnych z zakresem 
określonym w typie projektu nr 1 lit. a oraz lit. c, w 
szczególności w formie: 

 zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu 
stymulowania rozwoju poznawczego i zmniej-
szania trudności w opanowaniu wiadomości i 
umiejętności szkolnych przez uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyj-
no–kompensacyjnych, logopedycznych, socjo-
terapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz in-
nych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

 zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, organi-
zowanych dla uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, 
mających trudności w spełnianiu wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy pro-
gramowej kształcenia ogólnego dla danego 
etapu edukacyjnego; 

 warsztatów; 

 porad i konsultacji; 

 zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których 
mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków i sposobu organizowania zajęć re-
walidacyjno-wychowawczych dla dzieci i mło-
dzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
głębokim. 

c) Realizacja wsparcia odbywa się z wykorzystaniem lo-
kalnych zasobów specjalistycznych placówek specjal-
nych, ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzie-
żowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych 

 porad i konsultacji; 
b) Wsparcie uczniów zdolnych może odbywać się wyłącznie w celu kształ-

towania i rozwijania ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy (matematyczno–przyrodniczych, TIK, językowych) oraz po-
staw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespoło-
wej). Wsparcie uczniów zdolnych powinno być realizowane na zasa-
dach określonych w Podrozdziale 3.2 Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Realizacja wsparcia odbywa się z wykorzystaniem lokalnych zasobów 
specjalistycznych placówek specjalnych, ośrodków szkolno-
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzie-
żowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-
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ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych, poradni psychologiczno-
pedagogicznych. 

d) Wsparcie, o którym mowa w lit. a uwzględnia 
współpracę z rodzicami323. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Beneficjent zapewnia realizację kompleksowych 
programów wspomagających szkołę lub placówkę 
systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z 
uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
w tym wsparcia ucznia młodszego324. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
 
 

d) Wsparcie  uwzględnia współpracę z rodzicami. Do realizacji form wspar-
cia wymienionych w lit. a i b jest rekomendowane wykorzystanie na-
rzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w 
tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, 
zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.   

e) W celu upowszechnienia edukacji wśród uczniów z niepełnosprawno-

ścią, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji, jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonal-

nych usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta ucznia, dostoso-

wania posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywienio-

wych wynikających z niepełnosprawności ucznia, zakup pomocy dydak-

tycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikają-

cych z niepełnosprawności w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną 

w szkole lub placówce systemu oświaty diagnozę potrzeb w tym zakre-

sie. Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w 

projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN. 

f) Beneficjent zapewnia realizację kompleksowych programów wspoma-
gających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywiduali-
zacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i eduka-
cyjnymi, obejmujących co najmniej:  
- doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydak-
tyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwo-
jowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomaga-
nia rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne 
dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczegól-
nym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne 
z koncepcją uniwersalnego projektowania333;  
- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji 
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
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f) Beneficjent zapewnia, że zakupione pomoce, sprzęt 
specjalistyczny lub podręczniki, a także wiedza i 
umiejętności przeszkolonych nauczycieli będą wyko-
rzystywane w ramach działań prowadzonych przez 
szkoły lub placówki systemu oświaty, odpowiednio 
do: 

 organizowania i udzielania przez szkoły i pla-
cówki systemu oświaty pomocy psycholo-
giczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej 
pracy z uczniem oraz w formach wymienio-
nych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psy-
chologiczno – pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach, 

 opracowania i realizacji w trakcie bieżącej 
pracy z uczniem indywidualnych programów 
edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego zgodnie z przepisami od-
powiednio rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w 

wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego 
stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;  
- wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i eduka-
cyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających 
ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty334.  

Programy wspomagające, o których mowa powyżej, obejmują II etap edu-
kacyjny (klasy IV-VI szkoły podstawowej) oraz III etap edukacyjny (gimna-
zjum). Programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w 
procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością mogą być 
realizowane na wszystkich etapach edukacyjnych, natomiast ucznia młod-
szego - do etapu gimnazjum włącznie335.  

g) Beneficjent zapewnia, że zakupione pomoce, sprzęt specjalistyczny lub 
podręczniki, a także wiedza i umiejętności przeszkolonych nauczycieli 
będą wykorzystywane w ramach działań prowadzonych przez szkoły lub 
placówki systemu oświaty, odpowiednio do: 

 organizowania i udzielania przez szkoły i placówki systemu 
oświaty pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bie-
żącej pracy z uczniem oraz w formach wymienionych w rozpo-
rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 
r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psycholo-
giczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach, 

 opracowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniem in-
dywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla 
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia  24 lipca 2015 r. w sprawie warunków or-
ganizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i za-
grożonych niedostosowaniem społecznym, 

 opracowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniem in-
dywidualnych programów zajęć rewalidacyjno – wychowaw-
czych dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrze-
bie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zgodnie z przepisami 
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sprawie warunków organizowania kształce-
nia, wychowania i opieki dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnych oraz niedosto-
sowanych społecznie w przedszkolach, szko-
łach i oddziałach ogólnodostępnych lub in-
tegracyjnych lub rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 
2010 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych oraz niedo-
stosowanych społecznie w specjalnych 
przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz 
ośrodkach, 

 opracowania i realizacji w trakcie bieżącej 
pracy z uczniem indywidualnych programów 
zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 
dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o 
potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowaw-
czych zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 
kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i spo-
sobu organizowania zajęć rewalidacyjno – 
wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. 

14. Wsparcie, o którym mowa w typie projektu nr 1 lit. 
b, może obejmować w szczególności: 

a) kursy  i  szkolenia  doskonalące  (teoretyczne  i  prak-
tyczne),  w  tym z  wykorzystaniem trenerów przeszko-
lonych w ramach PO WER, studia podyplomowe; 

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i mode-
rowanie sieci  współpracy i samokształcenia nauczycie-
li; 

c) realizację w szkole lub placówce systemu oświaty pro-
gramów wspomagania325; 

d) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 
2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć re-
walidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu głębokim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Wsparcie, o którym mowa w typie projektu nr 1 lit. b, może obejmować 

w szczególności: 
a) kursy  i  szkolenia  doskonalące  (teoretyczne  i  praktyczne),  w  tym z  

wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia 
podyplomowe337; 

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci  współ-
pracy i samokształcenia nauczycieli; 

c) realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspoma-
gania338; 

d) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z 
otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty; 
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z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu 
oświaty albo instytucjami wspomagającymi przed-
szkola; 

e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np.: szko-
łami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawno-
ściami, specjalnymi ośrodkami szkolno-
wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami  wycho-
wawczymi,  młodzieżowymi  ośrodkami  socjoterapii, 
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 
wykorzystanie  narzędzi, metod lub form  pracy  wy-
pracowanych  w  ramach  projektów, w  tym pozytyw-
nie zwalidowanych produktów projektów innowacyj-
nych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach 
PO KL. 
 

316
 Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK, na 

zakup których udziela się wsparcia finansowego został określony przez 
MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej 
www.men.gov.pl. Realizacja projektu uwzględnia zapisy przedmioto-
wego katalogu. Dopuszcza się możliwość sfinansowania w ramach 
projektów kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby 
pracowni szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zaku-
pionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytko-
wania. 
317

 Wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i 
narzędzi TIK w zespołach szkół lub placówek systemu oświaty, o któ-
rych mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, powinna być 
uzależniona od liczby szkół lub placówek systemu oświaty tworzących 
zespół.   
318

 Szczegółowy wykaz urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-
usługowej, na zakup których udziela się wsparcia finansowego, został 
określony przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony 
internetowej www.men.gov.pl. Realizacja projektu uwzględnia zapisy 
przedmiotowego katalogu. 
319

 Programy te obejmują następujące działania: 
a)podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie 

programowania, w tym m.in.: 

  szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji 
nauczycieli w zakresie programowania, 

  rozwój albo budowanie i moderowanie sieci 

e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np.: szkołami kształcącymi 
dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkol-
no-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami  wychowawczymi,  mło-
dzieżowymi  ośrodkami  socjoterapii, poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi; 
wykorzystanie  narzędzi, metod lub form  pracy  wypracowanych  w  ra-
mach  projektów, w  tym pozytywnie zwalidowanych produktów projek-
tów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO 
KL. 
 

324
 Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK, na zakup których udziela 

się wsparcia finansowego został określony przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem 
strony internetowej administrowanej przez MEN: 
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-
udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-
2020/. . Realizacja projektu w ww. zakresie musi być zgodna z przedmiotowym katalogiem. 
Dopuszcza się możliwość: 
- zakupu w ramach projektów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komputerów 
stacjonarnych; 
- zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu celem realizacji 
programu nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu;  
 - sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją 
pomieszczeń (rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków) na 
potrzeby pracowni szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego wypo-
sażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. 

325
 Wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w zespołach 

szkół lub placówek systemu oświaty, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o systemie 
oświaty, powinna być uzależniona od liczby szkół lub placówek systemu oświaty tworzących 
zespół.   

326
 Szczegółowy wykaz urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej, na zakup 

których udziela się wsparcia finansowego, został określony przez MEN i jest udostępniany za 
pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez MEN:  
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-
udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-
2020/.  . Realizacja projektu przedmiotowego ww. zakresie jest zgodna z przedmiotowym 
katalogiem. 
333

 Doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty obejmuje zakup m.in.: 
a) specjalistycznego oprogramowania, 
b) materiałów do diagnozy, wspomagania rozwoju i korygowania deficytów takich 

jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji wzrokowo – 
ruchowej, 
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współpracy i samokształcenia nauczycieli, 

 opracowanie scenariuszy zajęć nauki 
programowania, które będą realizowane w pracy 
z uczniami lub słuchaczami, 

 warsztaty metodyczne; 
b) realizację nauki programowania wśród uczniów lub 

słuchaczy, w tym m.in.: 

  realizację dodatkowych zajęć na podstawie 
opracowanych scenariuszy, 

  działalność szkolnych kółek programistycznych. 
W ramach powyższych działań, szkoła lub placówka oświaty realizująca 
program ma możliwość wyboru środowiska informatycznego do pro-
wadzenia nauki programowania. 

320
 Dopuszcza się możliwość realizacji programów, o których mowa w 

lit. e pod warunkiem, że szkoła lub placówka systemu oświaty nie ma 
możliwości wypełnienia warunków, o których mowa w lit. e. 
321

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020 uczeń młodszy to uczeń pierwszej klasy przekraczający 
każdy z poniższych progów edukacyjnych: 

a) przedszkole – I etap edukacyjny (obejmujący klasy I-III w 
szkole podstawowej); 

b) I etap edukacyjny – II etap edukacyjny (obejmujący klasy IV-
VI w szkole podstawowej); 

c) II etap edukacyjny – III etap edukacyjny (obejmujący gimna-
zjum). 

322
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020 uczeń/dziecko z niepełnosprawnością to uczeń albo 
dziecko w wieku przedszkolnym posiadający orzeczenie lub opinię z 
poradni psychologiczno-pedagogicznej (dla uczniów: orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wy-
dane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzecze-
nie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; dla dzieci w 
wieku przedszkolnym: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z 
uwagi na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju). 
323

 W celu upowszechnienia edukacji wśród uczniów z niepełnospraw-
nościami, jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych 
usprawnień, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepeł-

c) materiałów do diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się, również 
takich, które wynikają z potrzeb ucznia młodszego, 

d) sprzętu specjalistycznego, wspierającego funkcjonowanie uczniów z 
niepełnosprawnością w szkole lub placówce, 

e) podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb 
uczniów z niepełnosprawnością. 

334
 Działania, o których mowa w tirecie, mogą być realizowane niezależnie od etapu eduka-

cyjnego, na którym znajduje się uczeń. 
335

 Uczeń młodszy to każdy uczeń (w tym szczególnie uczeń, który rozpoczął naukę jako 
sześciolatek) przekraczający kolejny próg edukacyjny, a tym samym rozpoczynający 
kolejny/nowy etap edukacyjny:  
a) I etap edukacyjny - obejmuje uczniów klasy I szkoły podstawowej;  
b) II etap edukacyjny - obejmuje uczniów klasy IV szkoły podstawowej;  
c) III etap edukacyjny - obejmuje uczniów klasy I gimnazjum.  
Uczeń/dziecko z niepełnosprawnością to uczeń albo dziecko w wieku przedszkolnym posia-
dający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj 
niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć rewali-
dacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w 
stopniu głębokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający działający w publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
337

 W przypadku studiów podyplomowych z zakresu programowania służących podnoszeniu 
kompetencji cyfrowych nauczycieli, ramowy program studiów podyplomowych zostanie 
opracowany przez MEN i udostępniony za pośrednictwem strony internetowej administro-
wanej przez MEN: http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-
przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-
edukacji-na-lata-2014-2020/.   
338

 Program wspomagania jest formą doskonalenia nauczycieli związaną z bezpośrednim 
wsparciem szkół lub placówek systemu oświaty. Beneficjent zapewnia zgodność interwencji w 
zakresie realizacji programów wspomagania ze wszystkimi wskazanymi poniżej warunkami: 
a) program wspomagania powinien służyć pomocą szkole lub placówce systemu oświaty w 

wykonywaniu przez nią zadań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 
postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); 

b) zakres wspomagania wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły lub placówki systemu 
oświaty i odpowiada na specyficzne potrzeby tych podmiotów; 

c) realizacja programów wspomagania obejmuje następujące etapy: 
iii. przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych związanych z realizacją przez szkołę 

lub placówkę systemu oświaty zadań z zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów lub 
słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 
postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); 

iv. prowadzenie procesu wspomagania w oparciu o ofertę doskonalenia nauczycieli 
przygotowaną zgodnie z potrzebami danej szkoły lub placówki systemu oświaty, z 
możliwością wykorzystania ofert doskonalenia funkcjonujących na rynku, m. in. 
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nosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w tym np. zatrudnienie 
asystenta ucznia, dostosowania posiłków z uwzględnieniem specyficz-
nych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności ucznia, 
zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb 
edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywi-
dualnie przeprowadzoną w szkole lub placówce systemu oświaty dia-
gnozę potrzeb w tym zakresie. Łączny koszt racjonalnych usprawnień 
na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN. 
324

 Oprócz wsparcia w formach wskazanych w lit. b, możliwe jest 
również doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w 
specjalistycznych sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, 
edukacyjnych lub psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i 
prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne 
dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze 
szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które 
są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania. 
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty 
obejmuje zakup m.in.: 

a) specjalistycznego oprogramowania, 
b) materiałów do diagnozy, wspomagania rozwoju i 

korygowania deficytów takich jak: wady wymowy, 
dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji wzrokowo 
– ruchowej, 

c) materiałów do diagnozy specyficznych trudności w uczeniu 
się, również takich, które wynikają z potrzeb ucznia 
młodszego, 

d) sprzętu specjalistycznego, wspierającego funkcjonowanie 
uczniów z niepełnosprawnością w szkole lub placówce, 

podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych dostosowa-
nych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. 

325
 Program wspomagania jest formą doskonalenia nauczycieli 

związaną z bezpośrednim wsparciem szkół lub placówek systemu 
oświaty. Beneficjent zapewnia zgodność interwencji w zakresie 
realizacji programów wspomagania ze wszystkimi wskazanymi poniżej 
warunkami: 
a) program wspomagania powinien służyć pomocą szkole lub 

placówce systemu oświaty w wykonywaniu przez nią zadań na 
rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności 
oraz pracy zespołowej); 

udostępnianych przez centralne i wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli; 
monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wykorzystaniem m. in. ewaluacji we-
wnętrznej szkoły lub placówki systemu oświaty. 
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b) zakres wspomagania wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły 
lub placówki systemu oświaty i odpowiada na specyficzne potrzeby 
tych podmiotów; 

c) realizacja programów wspomagania obejmuje następujące etapy: 
i. przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych związanych z 

realizacją przez szkołę lub placówkę systemu oświaty zadań z 
zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności 
oraz pracy zespołowej); 

ii. prowadzenie procesu wspomagania w oparciu o ofertę 
doskonalenia nauczycieli przygotowaną zgodnie z potrzebami danej 
szkoły lub placówki systemu oświaty, z możliwością wykorzystania 
ofert doskonalenia funkcjonujących na rynku, m. in. 
udostępnianych przez centralne i wojewódzkie placówki 
doskonalenia nauczycieli; 
monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wykorzystaniem 
m. in. ewaluacji wewnętrznej szkoły lub placówki systemu oświaty. 

Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych 
390/10 2. Szkolenia językowe328 zakończone procesem 

certyfikacji329. 
 
329

 Zakres wsparcia obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się 
certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez 
uczestników projektów określonego poziomu biegłości językowej 
(zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). 

3. Szkolenia językowe341  zakończone procesem certyfikacji. 
 
 

392/19 5. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące 
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostęp-
nione na wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy 
co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania 
utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, 
tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów w cało-
ści lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i 
rozpowszechniania utworów zależnych. O ile w pro-
jektach tworzone są nowe materiały edukacyjne, Be-
neficjent ma obowiązek otwartego, publicznego udo-
stępniania materiałów edukacyjnych i szkoleniowych 

5. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozu-
mieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) będą udostępnione na 
wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do do-
wolnego wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomer-
cyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we 
fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów 
zależnych. O ile w projektach tworzone są nowe materiały edukacyjne, 
Beneficjent ma obowiązek otwartego, publicznego udostępniania mate-
riałów edukacyjnych i szkoleniowych stworzonych w ramach projektów 
finansowanych z EFS, przekazania na mocy umowy o dofinansowanie 
projektu, praw autorskich do produktów powstałych w ramach projek-
tów współfinansowanych przez EFS do Instytucji Zarządzającej i wpro-
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stworzonych w ramach projektów finansowanych z 
EFS, przekazania na mocy umowy o dofinansowanie 
projektu, praw autorskich do produktów powstałych 
w ramach projektów współfinansowanych przez EFS 
do Instytucji Zarządzającej i wprowadzenie obligato-
ryjnego wymogu udostępniania powstałych materia-
łów edukacyjnych i szkoleniowych (np. podręczników, 
scenariuszy zajęć, materiałów multimedialnych, bro-
szur) na zasadzie wolnej licencji. Beneficjent deklaru-
je, jakie wolne licencje będą zastosowane oraz że od-
powiednie oznaczenia znajdą się na portalach interne-
towych (własnych i/lub należących do podmiotów 
trzecich), za pośrednictwem których zasoby te będą 
udostępniane. 

6. Szkolenia realizowane w ramach Działania 12.3 za-
kończą się programem formalnej oceny i certyfikacji 
kompetencji osiągniętych przez uczestników projek-
tów. 

7. W przypadku typu projektu nr 1 beneficjenci są zo-
bligowani do opracowania kryteriów oceny oraz 
przeprowadzenia weryfikacji osiągnięcia przez 
uczestników projektów efektów uczenia się zdefi-
niowanych w standardzie wymagań określonym w 
Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 

8. Szkolenia, o których mowa w typie projektu nr 2, są 
realizowane zgodnie z zakresem określonym w za-
łączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020 i są rozliczane stawkami jednostkowymi 
wskazanymi w tym załączniku. Poza stawkami jed-
nostkowymi istnieje możliwość sfinansowania wy-

wadzenie obligatoryjnego wymogu udostępniania powstałych materia-
łów edukacyjnych i szkoleniowych (np. podręczników, scenariuszy zajęć, 
materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie wolnej licencji. Bene-
ficjent deklaruje, jakie wolne licencje będą zastosowane oraz że odpo-
wiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych 
i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których za-
soby te będą udostępniane. 

 
 
 
 
 
 
 
6. Szkolenia realizowane w ramach Działania 12.3:  

a) w przypadku kwalifikacji - zakończą się formalnym wynikiem oceny i 
walidacji oraz będą dawać możliwość uzyskania certyfikatu (nadaniem 
kwalifikacji) albo  
b) w przypadku kompetencji - będą dawać możliwość uzyskania doku-
mentu potwierdzającego nabycie kompetencji, zgodnie z zaplanowa-
nymi we wniosku o dofinansowanie projektu lub regulaminie konkursu 
etapami, o których mowa w Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020.  

7. Szkolenia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji językowych realizo-
wane są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowe-
go.  

8. Szkolenia, o których mowa w pkt 7, są realizowane wyłącznie w formie 
stacjonarnej, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do Wy-
tycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020 i są rozliczane stawkami jednostkowymi wskazanymi w tym za-
łączniku, przy czym poza stawkami jednostkowymi istnieje możliwość 
sfinansowania w ramach projektów wyłącznie kosztów związanych z:  

a) zakupem podręcznika (teoretycznego i ćwiczeniowego),  
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łącznie kosztów związanych z zakupem podręcznika, 
przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego i wyda-
niem zewnętrznego certyfikatu. 

9. Beneficjenci są zobligowani do utrwalenia i prze-
chowywania wyników walidacji przeprowadzonej w 
ramach projektu na potrzeby kontroli i późniejszej 
ewaluacji przez okres przechowywania dokumentacji 
konkursowej. 

b) przeprowadzeniem egzaminu,  
c) wydaniem certyfikatu,  
d) pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia dostępu w 
projekcie osób z niepełnosprawnościami,  
e) koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 albo osobą zależną, oraz  
f) kosztów pośrednich.  

9. Obowiązek, o którym mowa w pkt 8, nie dotyczy szkoleń w zakresie 
innych języków obcych niż określone w załączniku nr 1 do Wytycz-
nych, o ile szkolenie w tym zakresie będzie zgodne z regionalnym za-
potrzebowaniem oraz IZ RPO określi dla tego szkolenia stawki jed-
nostkowe.  

10. Stawek jednostkowych nie stosuje się do:  
a) projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami;  
b) projektów realizowanych z wykorzystaniem podejścia popytowe-

go.  
11. Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które powinni osią-

gnąć uczestnicy projektu został określony w załączniku nr 2 do Wy-
tycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020. IZ RPO zapewnia zamieszczenie tego standardu w regulaminie 
konkursu. Każdy projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie 
kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach In-
formacja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie za-
awansowania. Powyższy warunek nie ma zastosowania do kwalifika-
cji cyfrowych, a także do projektów realizowanych z wykorzystaniem 
podejścia popytowego.  

12. Beneficjent ma obowiązek utrwalenia i przechowywania wyników 
walidacji przeprowadzonej w ramach projektu na potrzeby kontroli i 
późniejszej ewaluacji przez okres przechowywania dokumentacji pro-
jektowej. 

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 

396/10 
334

 Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO w zakresie 
aktualizowania wiedzy przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu może objąć w szczególności: 
a) kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki 
związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone 

347
 Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO w zakresie aktualizowania wiedzy przez 

nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu może objąć 
w szczególności: 
a) kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym 
zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli 
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przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów 
przeszkolonych w ramach PO WER; 
b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-
gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe (tj. pracodawców, organizacje pracodawców, 
przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, 
szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych oraz 
innych interesariuszy zidentyfikowanych w diagnozie), w tym przede 
wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na 
obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu 
oświaty; 
c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu 
nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem 
tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne); 
d) budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia; 
e) realizację programów wspomagania; 
f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji 
niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom 
praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw; 
g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w 
ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów 
projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w 
ramach PO KL. 

lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER; 
b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,  w tym przede wszystkim w 
przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana 
szkoła lub placówka systemu oświaty; 
c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów 
zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem 
(branżowe, specjalistyczne); 
d) budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia; 
e) realizację programów wspomagania, o których mowa w podrozdziale 3.2 pkt 8 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 
f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy 
dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w 
zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw; 
g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym 
pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 
2007-2013 w ramach PO KL. 

397/11 a)szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie za-
wodowe 

a)szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie zawodowe349 

 

349 W tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy, jeżeli cel interwencji odpowiada 

zakresowi określonemu w Działaniu 12.4. 
397/11 3. inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie do-

tyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie przepisów odrębnych>) we 
współpracy z ww. 
 

3.inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowa-
dzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych>) we współpracy349 z ww. 

 
349

 Tj. w partnerstwie. 

397/12 1.Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół 
dla dorosłych). 
 

1.Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe 350 (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). 
 
350 W tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy, jeżeli cel interwencji odpowiada zakresowi 
określonemu w Działaniu 12.4. 

399/19 2.Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiąz-
kowego finansowania krajowego przewidzianego w kra-

2.Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiązkowego finansowania 
krajowego przewidzianego w krajowych przepisach prawnych. Przedsięwzię-
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jowych przepisach prawnych. Przedsięwzięcia finansowa-
ne ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu 
przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu 
przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środ-
ków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku 
do skali działań (nakładów) prowadzonych szkoły lub pla-
cówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedza-
jących rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcz-
nie). W przypadku staży zawodowych obejmujących reali-
zację kształcenia zawodowego praktycznego we współ-
pracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami wsparcie 
kierowane jest do tych szkół lub placówek systemu oświa-
ty prowadzących kształcenie zawodowe, w których kształ-
cenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u praco-
dawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możli-
wości sfinansowania kosztów takiego kształcenia. 

cia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań przez 
szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed roz-
poczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (na-
kłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali 
działań (nakładów) prowadzonych szkoły lub placówki systemu oświaty w 
okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie 
projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych 
w ramach PO KL albo programów rządowych. W przypadku staży zawodo-
wych obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego wspar-
cie kierowane jest do tych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzą-
cych kształcenie zawodowe, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie 
jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak 
możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia. 
 

400/19 7. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące 
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostępnio-
ne na wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co 
najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania utwo-
rów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, two-
rzenia i rozpowszechniania kopii utworów w całości 
lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i roz-
powszechniania utworów zależnych. O ile w projektach 
tworzone są nowe materiały edukacyjne, Beneficjent 
ma obowiązek otwartego, publicznego udostępniania 
materiałów edukacyjnych i szkoleniowych stworzonych 
w ramach projektów finansowanych z EFS, przekazania 
na mocy umowy o dofinansowanie projektu, praw au-
torskich do produktów powstałych w ramach projek-
tów współfinansowanych przez EFS do Instytucji Za-

7. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozu-
mieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) będą udostępnione na 
wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowol-
nego wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomercyj-
nych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we 
fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów za-
leżnych. O ile w projektach tworzone są nowe materiały edukacyjne, Be-
neficjent ma obowiązek otwartego, publicznego udostępniania materia-
łów edukacyjnych i szkoleniowych stworzonych w ramach projektów fi-
nansowanych z EFS, przekazania na mocy umowy o dofinansowanie pro-
jektu, praw autorskich do produktów powstałych w ramach projektów 
współfinansowanych przez EFS do Instytucji Zarządzającej i wprowadzenie 
obligatoryjnego wymogu udostępniania powstałych materiałów edukacyj-
nych i szkoleniowych (np. podręczników, scenariuszy zajęć, materiałów 
multimedialnych, broszur) na zasadzie wolnej licencji. Beneficjent deklaru-
je, jakie wolne licencje będą zastosowane oraz że odpowiednie oznaczenia 
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rządzającej i wprowadzenie obligatoryjnego wymogu 
udostępniania powstałych materiałów edukacyjnych i 
szkoleniowych (np. podręczników, scenariuszy zajęć, 
materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie 
wolnej licencji. Beneficjent deklaruje, jakie wolne li-
cencje będą zastosowane oraz że odpowiednie ozna-
czenia znajdą się na portalach internetowych (wła-
snych i/lub należących do podmiotów trzecich), za po-
średnictwem których zasoby te będą udostępniane. 

8. Realizacja wsparcia w ramach typu projektu nr 1 lit. a-
f jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdia-
gnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek 
systemu oświaty w tym zakresie. Diagnoza powinna 
być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, 
placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowa-
dzący działalność o charakterze edukacyjnym lub ba-
dawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. 
Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć 
możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji syste-
mu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskona-
lenia nauczycieli, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Wsparcie w 
zakresie typu projektu nr 1 a-f jest realizowane z 
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów i słuchaczy objętych wsparciem. 

9. Warunki dotyczące realizacji praktyk zawodowych i 
staży zawodowych dla uczniów: 

a) praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów zasad-
niczych szkół zawodowych w celu zastosowania i po-
głębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodo-
wych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki za-
wodowe realizowane w zasadniczej szkole zawodo-
wej nie są formą praktycznej nauki zawodu, o której 
mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo-

znajdą się na portalach internetowych (własnych i/lub należących do 
podmiotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te będą udostęp-
niane. 

 
 
 
 
 
 
8. Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdia-

gnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty albo 
osób obejmowanych wsparciem. W przypadku szkół lub placówek sys-
temu oświaty diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona 
przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący 
działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwier-
dzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmo-
wania decyzji. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć moż-
liwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy 
szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Wnioski z diagnozy muszą sta-
nowić element wniosku o dofinansowanie projektu. Działania w projek-
cie są realizowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojo-
wych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słucha-
czy objętych wsparciem. Istnieje możliwość realizacji wsparcia  we 
współpracy z istniejącymi CKZiU albo z podmiotami z otoczenia społecz-
no-gospodarczego szkół, o ile wynika to z charakteru realizowanych 
działań.  

9. Warunki dotyczące realizacji praktyk zawodowych i staży zawodowych 
dla uczniów: 

a) praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów zasadniczych szkół zawo-
dowych w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętno-
ści zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki zawodowe 
realizowane w zasadniczej szkole zawodowej nie są formą praktycznej 
nauki zawodu, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. 
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wej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej 
nauki zawodu; 

b) staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia 
zawodowego praktycznego dotyczą uczniów techni-
ków i szkół policealnych (z wyłączeniem szkół dla do-
rosłych), w których kształcenie zawodowe praktyczne 
nie jest realizowane u pracodawców lub przedsię-
biorców ze względu na brak możliwości sfinansowa-
nia kosztów takiego kształcenia; 

c) staże zawodowe wykraczające poza zakres kształce-
nia zawodowego praktycznego organizuje się dla 
uczniów techników i szkół policealnych (z wyłącze-
niem szkół dla dorosłych) w celu zwiększenia wymia-
ru praktyk zawodowych objętych podstawą progra-
mową nauczania danego zawodu; 

d) okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawo-
dowego wynosi minimum 150 godzin i nie więcej niż 
970 godzin w odniesieniu do udziału jednego ucznia 
lub słuchacza w ww. formach wsparcia; 

e) za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodo-
wym uczniowie otrzymują stypendium. Stypendium 
jest wypłacane za każde kolejne przepracowane 150 
godzin. W przypadku realizacji praktyki zawodowej 
lub stażu zawodowego w wymiarze 970 godzin wy-
sokość stypendium wliczana jest proporcjonalnie. 
Wysokość stypendium określa IZ RPO, niemniej nie 
może ona przekroczyć połowy średniego wynagro-
dzenia (brutto) za pracę w województwie lubelskim, 
wyliczaną na podstawie aktualnych danych GUS.  

f) w przypadku staży zawodowych realizowanych w 
ramach kształcenia zawodowego praktycznego, o 
których mowa w lit. b, wysokość stypendium nie mo-
że być niższa niż to wynika z przepisów w sprawie 
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wy-
nagradzania, regulujących zasady wynagradzania 

Praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020; 

b) staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodowego 
praktycznego dotyczą uczniów techników i szkół policealnych (z wyłą-
czeniem szkół dla dorosłych), w których kształcenie zawodowe prak-
tyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze 
względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia; 

c) staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego 
praktycznego organizuje się dla uczniów techników i szkół policealnych 
(z wyłączeniem szkół dla dorosłych) w celu zwiększenia wymiaru praktyk 
zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawo-
du; 

d) staże zawodowe organizowane są również dla uczniów lub słuchaczy 
innych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych); 

e) okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego wynosi mi-
nimum 150 godzin i nie więcej niż 970 godzin w odniesieniu do udziału 
jednego ucznia lub słuchacza w ww. formach wsparcia; 

f) za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie 
otrzymują stypendium. Pełna kwota stypendium jest wypłacane za 
każde kolejne przepracowane 150 godzin. W przypadku realizacji prak-
tyki zawodowej lub stażu zawodowego w innym wymiarze, wysokość 
stypendium wliczana jest proporcjonalnie. Wysokość stypendium okre-
śla IZ RPO, niemniej nie może ona przekroczyć połowy średniego wyna-
grodzenia (brutto) za pracę w województwie lubelskim, wyliczaną na 
podstawie aktualnych danych GUS.  

g) w przypadku staży zawodowych realizowanych w ramach kształcenia 
zawodowego praktycznego, o których mowa w lit. b, wysokość stypen-
dium nie może być niższa niż to wynika z przepisów w sprawie przygo-
towania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, regulujących 
zasady wynagradzania młodocianych w kolejnych latach nauki; 
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młodocianych w kolejnych latach nauki; 
g) na czas trwania praktyki zawodowej lub stażu zawo-

dowego jest zawierana pisemna umowa pomiędzy 
stronami zaangażowanymi w realizację praktyki za-
wodowej lub stażu zawodowego. Umowa powinna 
określać co najmniej: 

 wskazanie liczby godzin praktyki zawodowej lub 
stażu zawodowego,  

 okres realizacji i miejsce odbywania praktyki za-
wodowej lub stażu zawodowego,  

 wynagrodzenie praktykanta lub stażysty,  

 zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna prakty-
kanta lub stażysty po stronie podmiotu przyjmu-
jącego na praktykę zawodową lub staż zawodo-
wy; 

h) praktyka zawodowa lub staż zawodowy są realizo-
wane na podstawie programu opracowanego przez 
nauczyciela oraz dyrektora szkoły lub placówki sys-
temu oświaty we współpracy z podmiotem przyjmu-
jącym uczniów na praktykę zawodowa lub staż za-
wodowy. Program powinien: 

 być opracowany i przygotowany w formie pi-
semnej  

 wskazywać: 

 konkretne cele edukacyjne (kompetencje i 
umiejętności), które osiągnie praktykant lub 
stażysta,  

 treści edukacyjne,  

 zakres obowiązków praktykanta lub stażysty  

 harmonogram realizacji praktyki zawodowej 
lub stażu zawodowego 

 szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia 
stanowiska pracy praktykanta lub stażysty 
podczas odbywania praktyki zawodowej lub 
stażu zawodowego oraz procedur wdrażania 

 
h) na czas trwania praktyki zawodowej lub stażu zawodowego jest zawie-

rana pisemna umowa pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację 
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Umowa powinna określać 
co najmniej: 

 wskazanie liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowe-
go,  

 okres realizacji i miejsce odbywania praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego,  

 wynagrodzenie praktykanta lub stażysty,  

 zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna praktykanta lub stażysty 
po stronie podmiotu przyjmującego na praktykę zawodową lub 
staż zawodowy; 

 
 

i) praktyka zawodowa lub staż zawodowy są realizowane na podstawie 
programu opracowanego przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły lub 
placówki systemu oświaty we współpracy z podmiotem przyjmującym 
uczniów na praktykę zawodowa lub staż zawodowy. Program powinien: 

 być opracowany i przygotowany w formie pisemnej oraz 

 wskazywać: 

 konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), które 
osiągnie praktykant lub stażysta,  

 treści edukacyjne,  

 zakres obowiązków praktykanta lub stażysty,  

 harmonogram realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodo-
wego, 

 szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy 
praktykanta lub stażysty podczas odbywania praktyki zawodo-
wej lub stażu zawodowego oraz procedur wdrażania praktykan-
ta lub stażysty do pracy i monitorowania stopnia realizacji treści 
i celów edukacyjnych.  

Przy ustalaniu programu praktyki zawodowej lub stażu zawodowego 
powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, 
poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe prak-
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praktykanta lub stażysty do pracy i monito-
rowania stopnia realizacji treści i celów edu-
kacyjnych.  

Przy ustalaniu programu praktyki zawodowej lub sta-
żu zawodowego powinny być uwzględnione predys-
pozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wy-
kształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawo-
dowe praktykanta lub stażysty; 

i) podmiot przyjmujący na praktykę zawodową lub staż 
zawodowy: 

 zapewnia odpowiednie stanowisko pracy prak-
tykanta lub stażysty, wyposażone w niezbędne 
sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia warsz-
taty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, za-
pewnia urządzenia i materiały zgodnie z pro-
gramem praktyki zawodowej lub stażu zawodo-
wego i potrzebami praktykanta lub stażysty wy-
nikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych 
przez praktykanta lub stażystę, wymogów tech-
nicznych miejsca pracy, a także z niepełno-
sprawności lub stanu zdrowia; 

 szkoli praktykanta lub stażystę na zasadach 
przewidzianych dla pracowników w zakresie 
BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapo-
znaje go z obowiązującym regulaminem pracy 
na stanowisku, którego dotyczy praktyka zawo-
dowa lub staż zawodowy; 

 sprawuje nadzór nad odbywaniem praktyki za-
wodowej lub stażu zawodowego w postaci wy-
znaczenia opiekuna praktyki lub stażu; 

 monitoruje postępy i nabywanie nowych umie-
jętności przez praktykanta lub stażystę, a także 
stopień realizacji treści i celów edukacyjnych 
oraz regularnie udziela praktykantowi lub staży-
ście informacji zwrotnej; 

tykanta lub stażysty; 
 
 
 
 
 
 
 

j) podmiot przyjmujący na praktykę zawodową lub staż zawodowy: 

 zapewnia odpowiednie stanowisko pracy praktykanta lub stażysty, 
wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia 
warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, zapewnia urządze-
nia i materiały zgodnie z programem praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego i potrzebami praktykanta lub stażysty wynikającymi 
ze specyfiki zadań wykonywanych przez praktykanta lub stażystę, 
wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełnosprawno-
ści lub stanu zdrowia; 

 szkoli praktykanta lub stażystę na zasadach przewidzianych dla 
pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz 
zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, 
którego dotyczy praktyka zawodowa lub staż zawodowy; 

 sprawuje nadzór nad odbywaniem praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego w postaci wyznaczenia opiekuna praktyki lub stażu; 

 monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności przez prak-
tykanta lub stażystę, a także stopień realizacji treści i celów eduka-
cyjnych oraz regularnie udziela praktykantowi lub stażyście infor-
macji zwrotnej; 

 wydaje praktykantowi lub stażyście - niezwłocznie po zakończeniu 
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego - dokument potwier-
dzający odbycie praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Do-
kument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej lub stażu za-
wodowego zawiera co najmniej następujące informacje:  

 datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego,  

 cel i program praktyki zawodowej lub stażu zawodowego,  
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 wydaje praktykantowi lub stażyście - niezwłocz-
nie po zakończeniu praktyki zawodowej lub sta-
żu zawodowego - dokument potwierdzający od-
bycie praktyki zawodowej lub stażu zawodowe-
go. Dokument potwierdzający odbycie praktyki 
zawodowej lub stażu zawodowego zawiera co 
najmniej następujące informacje:  

 datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki za-
wodowej lub stażu zawodowego,  

 cel i program praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego,  

 opis zadań wykonywanych przez praktykanta 
lub stażystę,  

 opis kompetencji uzyskanych przez prakty-
kanta lub stażystę w wyniku praktyki zawo-
dowej lub stażu zawodowego oraz  

 ocenę praktykanta lub stażysty dokonaną 
przez opiekuna praktyki lub stażu; 

j) katalog wydatków przewidzianych w ramach projek-
tu może uwzględniać koszty związane z odbywaniem 
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego (np. 
koszty dojazdu, koszty zakupu odzieży roboczej, wy-
posażenie stanowiska pracy, koszty eksploatacji ma-
teriałów i narzędzi, szkolenia BHP praktykanta lub 
stażysty itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł 
na 1 osobę odbywającą praktykę zawodową lub staż 
zawodowy. Powyższa kwota może zostać zwiększona 
jedynie w sytuacji konieczności ponoszenia dodatko-
wych kosztów związanych z udziałem uczniów w 
praktyce zawodowej lub stażu zawodowym, wynika-
jących ze zwiększonego wymiaru czasu trwania ww. 
form wsparcia; 

k) na etapie przygotowań do realizacji programu prak-
tyki zawodowej lub stażu zawodowego są wyznaczani 
opiekunowie praktykantów lub stażystów. Każdy 

 opis zadań wykonywanych przez praktykanta lub stażystę,  

 opis kompetencji uzyskanych przez praktykanta lub stażystę w 
wyniku praktyki zawodowej lub stażu zawodowego oraz  

 ocenę praktykanta lub stażysty dokonaną przez opiekuna prak-
tyki lub stażu; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k) katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może uwzględ-
niać koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej lub stażu za-
wodowego (np. koszty dojazdu, koszty zakupu odzieży roboczej, wypo-
sażenie stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, 
szkolenia BHP praktykanta lub stażysty itp.) w wysokości nieprzekracza-
jącej 5 000 zł brutto na 1 osobę odbywającą praktykę zawodową lub 
staż zawodowy. Powyższa kwota może zostać zwiększona jedynie w sy-
tuacji konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z 
udziałem uczniów w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym, wyni-
kających ze zwiększonego wymiaru czasu trwania ww. form wsparcia; 

 
 
 
 

l) na etapie przygotowań do realizacji programu praktyki zawodowej lub 
stażu zawodowego są wyznaczani opiekunowie praktykantów lub staży-
stów. Każdy przyjęty praktykant lub stażysta ma przydzielonego opieku-
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przyjęty praktykant lub stażysta ma przydzielonego 
opiekuna. Na jednego opiekuna praktyki lub stażu nie 
może przypadać jednocześnie więcej niż 6 praktykan-
tów lub stażystów. Opiekun praktykanta lub stażysty 
jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego 
ucznia na praktykę zawodową lub staż zawodowy; 

l) do zadań opiekuna praktykanta lub stażysty należy w 
szczególności: 

 diagnoza kompetencji i kwalifikacji praktykanta 
lub stażysty (we współpracy z nauczycielem); 

 określenie celu i programu praktyki lub stażu 
(we współpracy z nauczycielem); 

 udzielenie praktykantom lub stażystom informa-
cji zwrotnej w trakcie realizacji oraz po zakoń-
czeniu praktyki zawodowej lub stażu zawodo-
wego; 

 nadzór nad prawidłową realizacją i harmono-
gramem praktyki zawodowej lub stażu zawodo-
wego; 

m) koszty wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub sta-
żysty u pracodawcy powinny uwzględniać jedną z op-
cji: 

  refundację pracodawcy wynagrodzenia opieku-
na praktykanta lub stażysty w zakresie odpowia-
dającym częściowemu lub całkowitemu zwol-
nieniu go od świadczenia pracy na rzecz realiza-
cji zadań związanych z opieką nad grupą prakty-
kantów lub stażystów, przez okres 150 godzin 
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, w 
wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynko-
wy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto. Wysokość 
wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do 
liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu za-
wodowego zrealizowanych przez uczniów;  

 refundację pracodawcy dodatku do wynagro-

na. Na jednego opiekuna praktyki lub stażu nie może przypadać jedno-
cześnie więcej niż 6 praktykantów lub stażystów. Opiekun praktykanta 
lub stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego ucznia 
na praktykę zawodową lub staż zawodowy; 

 
 

m) do zadań opiekuna praktykanta lub stażysty należy w szczególności: 

 określenie celu i programu praktyki lub stażu (we współpracy z na-
uczycielem); 

 udzielenie praktykantom lub stażystom informacji zwrotnej w trak-
cie realizacji oraz po zakończeniu praktyki zawodowej lub stażu 
zawodowego; 

 nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem praktyki za-
wodowej lub stażu zawodowego; 

 
 
 
 
 

n) koszty wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty u pracodawcy 
powinny uwzględniać jedną z opcji: 

  refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub 
stażysty w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowite-
mu zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań 
związanych z opieką nad grupą praktykantów lub stażystów, przez 
okres 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, w 
wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 
5000 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonal-
nie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego 
zrealizowanych przez uczniów;  

 refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna prak-
tykanta lub stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świad-
czenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadnicze-
go wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia 
wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą 
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dzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, w sy-
tuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia 
pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego 
zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi 
składnikami wynagrodzenia wynikającego ze 
zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą 
praktykantów lub stażystów, ale nie więcej niż 
500 zł brutto, za realizację 150 godzin praktyki 
zawodowej lub stażu zawodowego. Wysokość 
wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do 
liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu za-
wodowego zrealizowanych przez uczniów); 

 refundację pracodawcy wynagrodzenia opieku-
na praktykanta lub stażysty, który będzie pełnił 
funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu i 
dla którego praca z uczniami będzie stanowić 
podstawowe zajęcie – do wysokości wynagro-
dzenia określonego w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 
grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki za-
wodu; 

n) wynagrodzenie przysługujące opiekunowi praktykan-
ta lub stażysty jest wypłacane z tytułu wypełnienia 
obowiązków, o których mowa w lit. l, nie zależy na-
tomiast od liczby uczniów, wobec których te obo-
wiązki świadczy. IZ RPO w uzasadnionych przypad-
kach może podjąć decyzję o innej kwocie wynagro-
dzenia opiekunów praktykantów lub stażystów.  

 
 
 
 
10. Warunki dotyczące wsparcia dla nauczycieli zawodu i 

instruktorów praktycznej nauki zawodu: 
a) zakres doskonalenia nauczycieli kształcenia zawo-

praktykantów lub stażystów, ale nie więcej niż 500 zł brutto, za 
realizację 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. 
Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby go-
dzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zrealizowanych 
przez uczniów); 

 refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub 
stażysty, który będzie pełnił funkcję instruktora praktycznej nauki 
zawodu i dla którego praca z uczniami będzie stanowić podstawo-
we zajęcie – do wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 
pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grud-
nia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o) wynagrodzenie przysługujące opiekunowi praktykanta lub stażysty jest 
wypłacane z tytułu wypełnienia obowiązków, o których mowa w lit. m, 
nie zależy natomiast od liczby uczniów, wobec których te obowiązki 
świadczy. IZ RPO w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o 
innej kwocie wynagrodzenia opiekunów praktykantów lub stażystów.  

 
 
10.  IZ RPO zobowiązuje się do monitorowania jakości staży i praktyk zgod-

nie z warunkami określonymi w pkt 9.  
 
 
11. Warunki dotyczące wsparcia dla nauczycieli zawodu i instruktorów prak-

tycznej nauki zawodu: 
a) zakres doskonalenia nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia za-
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dowego jest zgodny z potrzebami wynikającymi z 
planu rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty 
prowadzącej kształcenie zawodowe, z zapotrzebo-
wania ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli 
kształcenia zawodowego określonych kwalifikacji 
lub kompetencji oraz z zapotrzebowania rynku pra-
cy; 

b) realizacja różnych form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli kształcenia zawodowego lub instruktorów 
praktycznej nauki zawodu powinna być prowadzona 
we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-
gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe, w tym w 
szczególności z przedsiębiorcami lub pracodawcami 
działającymi na obszarze, na którym znajduje się da-
na szkoła lub placówka systemu oświaty; 

c) realizacja wsparcia powinna być prowadzona z wyko-
rzystaniem doświadczenia działających na poziomie 
wojewódzkim i lokalnym placówek doskonalenia na-
uczycieli; 

d) praktyki lub staże nauczycieli kształcenia zawodowe-
go organizowane w instytucjach z otoczenia społecz-
no-gospodarczego szkół lub placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe po-
winny trwać minimum 40 godzin; 

e) studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne lub szko-
lenia powinny umożliwić uzyskanie przygotowania 
pedagogicznego lub kwalifikacji do zajmowania sta-
nowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów za-
wodowych lub praktycznej nauki zawodu zgodnie z 
przepisami w sprawie kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli; 

f) studia podyplomowe realizowane w ramach projek-
tów powinny spełniać wymogi określone w rozporzą-
dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

wodowego jest zgodny z potrzebami szkoły lub placówki systemu 
oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe w zakresie doskonale-
nia nauczycieli, z zapotrzebowania ww. podmiotów na nabycie 
przez nauczycieli określonych kwalifikacji, umiejętności lub kompe-
tencji oraz z zapotrzebowania rynku pracy ; 
 

 
b) realizacja różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli kształ-

cenia zawodowego, w tym nauczycieli zawodu lub instruktorów 
praktycznej nauki zawodu powinna być prowadzona we współpracy z 
instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe352, w tym w 
szczególności z przedsiębiorcami lub pracodawcami działającymi na 
obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu 
oświaty; 
 

c) realizacja wsparcia powinna być prowadzona z wykorzystaniem do-
świadczenia działających na poziomie wojewódzkim i lokalnym pla-
cówek doskonalenia nauczycieli; 

 
d) praktyki lub staże nauczycieli kształcenia zawodowego organizowane 

w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placó-
wek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe powinny 
trwać minimum 40 godzin; 

e) studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne lub szkolenia powinny 
umożliwić uzyskanie przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji 
do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów 
zawodowych lub praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w 
sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli; 

f) studia podyplomowe realizowane w ramach projektów powinny 
spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; 
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17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczy-
ciela; 

g) programy wspomagania są realizowane z uwzględ-
nieniem łącznie następujących warunków: 

 program wspomagania powinien służyć pomocą 
szkole lub placówce systemu oświaty w wyko-
nywaniu przez nią zadań na rzecz kształtowania i 
rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, 
innowacyjności oraz pracy zespołowej); 

 zakres wspomagania wynika z analizy indywidu-
alnej sytuacji szkoły lub placówki systemu oświa-
ty i odpowiada na specyficzne potrzeby tych 
podmiotów; 

 realizacja programów wspomagania obejmuje 
następujące etapy: 
i) przeprowadzenie diagnozy obszarów proble-

mowych związanych z realizacją przez szkołę 
lub placówkę systemu oświaty zadań z zakre-
su kształtowania i rozwijania u uczniów lub 
słuchaczy kompetencji kluczowych niezbęd-
nych na rynku pracy oraz właściwych po-
staw/umiejętności (kreatywności, innowa-
cyjności oraz pracy zespołowej); 

ii) prowadzenie procesu wspomagania w oparciu 
o ofertę doskonalenia nauczycieli przygoto-
waną zgodnie z potrzebami szkoły lub pla-
cówki systemu oświaty, z możliwością wyko-
rzystania ofert doskonalenia funkcjonujących 
na rynku, m. in. udostępnianych przez cen-
tralne i wojewódzkie placówki doskonalenia 
nauczycieli; 

iii) monitorowanie i ocena procesu wspomaga-

 
 
 

g) programy wspomagania są realizowane z uwzględnieniem łącznie na-
stępujących warunków: 

 program wspomagania powinien służyć pomocą szkole lub placów-
ce systemu oświaty w wykonywaniu przez nią zadań na rzecz 
kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych po-
staw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy ze-
społowej); 

 zakres wspomagania wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły 
lub placówki systemu oświaty i odpowiada na specyficzne potrzeby 
tych podmiotów; 

 realizacja programów wspomagania obejmuje następujące etapy: 
i) przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych związanych 

z realizacją przez szkołę lub placówkę systemu oświaty zadań z 
zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wła-
ściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności 
oraz pracy zespołowej); 

ii) prowadzenie procesu wspomagania w oparciu o ofertę doskona-
lenia nauczycieli przygotowaną zgodnie z potrzebami szkoły lub 
placówki systemu oświaty, z możliwością wykorzystania ofert 
doskonalenia funkcjonujących na rynku, m. in. udostępnianych 
przez centralne i wojewódzkie placówki doskonalenia nauczy-
cieli; 

iii) monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wykorzystaniem 
m. in. ewaluacji wewnętrznej szkoły lub placówki systemu 
oświaty. 
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nia z wykorzystaniem m. in. ewaluacji we-
wnętrznej szkoły lub placówki systemu 
oświaty. 

11. Współpraca w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w 
szkołach do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku 
pracy oraz opracowanie lub modyfikację programów 
nauczania będą prowadzone z uwzględnieniem pro-
gnoz dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na 
określone zawody i wykształcenie w określonych bran-
żach, z wykorzystaniem ogólnopolskich i regionalnych 
badań i analiz oraz uzupełniająco informacji ilościo-
wych i jakościowych dostępnych za pośrednictwem 
powołanego z inicjatywy Komisji Europejskiej portalu 
EU Skills Panorama. 

12. W ramach projektów uwzględniających włączenie 
pracodawców lub przedsiębiorców w system egzami-
nów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz 
kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie337, jest 
możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia eg-
zaminatorów, związanych z ich udziałem w przepro-
wadzaniu egzaminu. Warunki wynagradzania egza-
minatorów zostały określone odpowiednio:  

a) w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wyna-
gradzania egzaminatorów za udział w przeprowa-
dzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli 
akademickich za udział w przeprowadzaniu części 
ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 334, z 
późn. zm.);  

b) w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu cze-
ladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzami-
nu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komi-
sje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 
1117).  

 
 
 

12. Współpraca w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb 
regionalnego i lokalnego rynku pracy oraz opracowanie lub modyfikacja 
programów nauczania będą prowadzone z uwzględnieniem prognoz do-
tyczących zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody i wykształ-
cenie w określonych branżach, z wykorzystaniem ogólnopolskich i regio-
nalnych badań i analiz oraz uzupełniająco informacji ilościowych i jako-
ściowych dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy Komisji 
Europejskiej portalu EU Skills Panorama. 
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13. Warunki realizacji programów pomocy stypendialnej, o 
których mowa w typie projektu nr 1 lit. g: 

a) kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów powin-
no obejmować co najmniej oceny klasyfikacyjne uzy-
skane przez uczniów lub słuchaczy z przynajmniej 
jednego spośród przedmiotów zawodowych. Osią-
gnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach 
mogą stanowić dodatkowe kryterium premiujące. 
Szczegółowe kryteria naboru, uwzględniające warun-
ki określone w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020 będą zawierać regulaminy programów 
stypendialnych; 

b) wysokość pomocy stypendialnej ustala IZ RPO, jed-
nak kwota stypendium wyliczona na bazie miesięcz-
nej nie może przekroczyć 1000 zł brutto na jednego 
ucznia lub słuchacza; 

c) minimalny okres na jaki jest przyznawana pomoc 
stypendialna wynosi 10 miesięcy i może być skrócony 
jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia regu-
laminu programu stypendialnego; 

d) w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń 
lub słuchacz podlega opiece dydaktycznej nauczycie-
la, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego 
zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświa-
ty ucznia lub słuchacza. Celem opieki dydaktycznej 
jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych re-
zultatów, wsparcie ucznia lub słuchacza w wykorzy-
staniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowa-
nie jego osiągnięć edukacyjnych. 
  

14.  Warunki dotyczące wyposażenia pracowni przedmio-
tów zawodowych (typ projektu nr 1 lit.f)338: 

a) wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest 

13. Warunki realizacji programów pomocy stypendialnej, o których mowa w 
typie projektu nr 1 lit. g: 

a) kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów powinno obejmować co 
najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów lub słuchaczy (z 
wyłączeniem osób dorosłych) z przynajmniej jednego spośród przed-
miotów zawodowych. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turnie-
jach mogą stanowić dodatkowe kryterium premiujące. Szczegółowe kry-
teria naboru, uwzględniające warunki określone w Wytycznych w zakre-
sie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 będą zawierać regu-
laminy programów stypendialnych; 

b) wysokość pomocy stypendialnej ustala IZ RPO, jednak kwota stypendium 
wyliczona na bazie miesięcznej nie może przekroczyć 1000 zł brutto na 
jednego ucznia lub słuchacza; 

c) minimalny okres na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 
miesięcy i może być skrócony jedynie w przypadku naruszenia przez 
ucznia lub słuchacza (z wyłączeniem osób dorosłych) regulaminu pro-
gramu stypendialnego; 

d) w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń lub słuchacz (z 
wyłączeniem osób dorosłych) podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, 
pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole 
lub placówce systemu oświaty ucznia lub słuchacza. Celem opieki dydak-
tycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, 
wsparcie ucznia lub słuchacza w wykorzystaniu stypendium na cele edu-
kacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 

14.  Warunki dotyczące wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych 
(typ projektu nr 1 lit.f)354: 

a) wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na 
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dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagno-
zowanego zapotrzebowania szkół lub placówek sys-
temu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 
w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wypo-
sażenia. Diagnoza powinna uwzględniać rekomenda-
cje instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego 
szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe; 

b) inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ra-
mach cross-financingu na zasadach, o których mowa 
w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spój-
ności na lata 2014-2020;  

c) wydatki na inwestycje infrastrukturalne, o których 
mowa w lit. b, są ponoszone, gdy spełnione są łącz-
nie następujące warunki: 

 nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infra-
struktury; 

 potrzeba wydatkowania środków została po-
twierdzona analizą potrzeb; 

 infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania, o któ-
rej mowa w Wytycznych w zakresie realizacji za-
sady 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. 

 
337

 W tym m. in.: tworzenie przez pracodawców lub przedsiębiorców 
ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub 
kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję 
egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców w 
egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze 

podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub 
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w tym 
zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia, w tym zwłaszcza 
powinna obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu inwentarza 
oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. Diagnoza 
powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-
gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe; 

b) inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ramach cross-financingu 
na zasadach, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno-
ści wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020;  

c) wydatki na inwestycje infrastrukturalne, o których mowa w lit. b, są  
kwalifikowalne, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

 nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury; 

 potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą po-
trzeb; 

 infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwer-
salnego projektowania, o której mowa w Wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostęp-
ności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020. 

 
352

 Ilekroć jest mowa o otoczeniu społeczno-gospodarczym szkół lub placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe należy przez to rozumieć pracodawców, 
organizacje pracodawców, przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku 
pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych oraz innych 
interesariuszy zidentyfikowanych w diagnozie.  
354

 Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów 
został opracowany przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej 
administrowanej przez MEN: http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-
realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-
obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/. Projekt jest zgodny z przedmiotowym katalogiem.    
Istnieje możliwość zakupu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych o parametrach 
wyższych niż opisane w katalogu celem realizacji programu nauczania i osiągnięcia rezulta-
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egzaminatorów. 
338

 Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkol-
nych dla 190 zawodów został opracowany przez MEN i jest udostęp-
niony za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl. 
Realizacja projektu uwzględnia zapisy przedmiotowego katalogu. IZ 
RPO może dopuścić możliwość sfinansowania w ramach projektów 
kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni lub 
warsztatów szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu 
zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich 
użytkowania. 

tów projektu. W przypadku, gdy zawód nie został ujęty w katalogu wyposażenia pracowni i 
warsztatów szkolnych, zakup wyposażenia pracowni dokonywany jest zgodnie z podstawą 
programową dla danego zawodu. IZ RPO może dopuścić możliwość sfinansowania w ramach 
projektów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń (rozumianą 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków) na potrzeby pracowni lub 
warsztatów szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia 
oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. 

Działanie 12.5 Edukacja przedszkolna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
409/7 

341
 Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o ośrodkach wychowania 

przedszkolnego (OWP), należy przez to rozumieć: publiczny lub niepu-
bliczny podmiot wymieniony w art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświa-
ty, z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 
r. poz. 827 z późn. zm.), w którym jest prowadzone wychowanie przed-
szkolne, tj. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawo-
wych oraz inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z §1 Rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w 
sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków 
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania, tj. 
punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. 

357
 Ilekroć mowa w niniejszym dokumencie o ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), 

należy przez to rozumieć: publiczny lub niepubliczny podmiot wymieniony w art. 14 ust. 3 oraz 
w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 827, z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o syste-
mie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35), w którym jest prowadzo-
ne wychowanie przedszkolne. 

410/10 2. Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wy-
równania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe za-
jęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji spo-
łecznych343. 

 
343

 W ramach typu projektu nr 1 i 2 możliwy jest zakup 
specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych koniecznych do 
rozpoznawania potrzeb, wspomagania rozwoju, a także prowadzenia 
terapii dzieci odbywających edukację przedszkolną. Działania w 
zakresie wyposażenia/doposażenia podmiotów prowadzących edukację 
przedszkolną będą uzależnione od diagnozy zapotrzebowania 
odbiorców wsparcia na tego typu działania. Będą one miały charakter 
pomocniczy (wyposażenie placówek realizujących edukację 
przedszkolną nie stanowi priorytetu w ramach działań 
ukierunkowanych na ten poziom edukacji). W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się także możliwość realizacji 
szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Będą one miały 
jednak charakter uzupełniający do realizowanych działań (nauczyciele 
przedszkoli nie stanowią grupy o znaczeniu priorytetowym w ramach 

2. Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzo-
nych deficytów359 oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie 
kompetencji społecznych360. 

 
359

 W tym realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku 
z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie 
deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działanie określone w przypisie może być 
realizowane samodzielnie.  
360

 W ramach typu projektu nr 1 i 2 możliwy jest zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy 
dydaktycznych koniecznych do rozpoznawania potrzeb, wspomagania rozwoju, a także pro-
wadzenia terapii dzieci odbywających edukację przedszkolną. Działania w zakresie wyposaże-
nia/doposażenia podmiotów prowadzących edukację przedszkolną będą uzależnione od dia-
gnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na tego typu działania. Będą one miały charakter 
pomocniczy (wyposażenie placówek realizujących edukację przedszkolną nie stanowi priory-
tetu w ramach działań ukierunkowanych na ten poziom edukacji). W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach dopuszcza się także możliwość realizacji szkoleń dla nauczycieli wychowa-
nia przedszkolnego. Będą one miały jednak charakter uzupełniający do realizowanych działań 
(nauczyciele przedszkoli nie stanowią grupy o znaczeniu priorytetowym w ramach działań 
ukierunkowanych na ten poziom edukacji). 
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działań ukierunkowanych na ten poziom edukacji). 

411/19  3. Realizacja wsparcia na rzecz OWP musi zostać każdorazowo poprzedzo-
na diagnozą. Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona 
przez OWP, organ prowadzący OWP lub inny podmiot prowadzący dzia-
łalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona 
przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania 
decyzji. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość 
skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy OWP tj. 
placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Wnioski z diagnozy powinny 
stanowić element wniosku o dofinansowanie projektu. 

412/19 4. Po zakończeniu finansowania projektowego benefi-
cjenci są zobowiązani do zachowania trwałości utwo-
rzonych w ramach projektu finansowanego z RPO 
miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co 
najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, 
określonej w umowie o dofinansowanie projektu. 
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość 
ośrodków wychowania przedszkolnego do świadczenia 
usług przedszkolnych w ramach utworzonych w pro-
jekcie miejsc wychowania przedszkolnego. Liczba za-
deklarowanych w arkuszu organizacyjnym placówki 
miejsc wychowania przedszkolnego uwzględnia do-
kładną liczbę miejsc utworzonych w projekcie.  

5. Po zakończeniu finansowania projektowego beneficjenci są zobowiązani 
do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu finansowane-
go z RPO miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 
lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofi-
nansowanie projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna go-
towość ośrodków wychowania przedszkolnego do świadczenia usług 
przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania 
przedszkolnego finansowana ze środków innych niż europejskie. Liczba 
zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym placówki miejsc wychowa-
nia przedszkolnego uwzględnia dokładną liczbę miejsc utworzonych w 
projekcie.  

412/19 7. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące 
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostępnio-
ne na wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co 
najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania utwo-
rów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, two-
rzenia i rozpowszechniania kopii utworów w całości 
lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i roz-
powszechniania utworów zależnych. O ile w projektach 
tworzone są nowe materiały edukacyjne, Beneficjent 

8. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozu-
mieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) będą udostępnione na 
wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do do-
wolnego wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomer-
cyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we 
fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów 
zależnych. O ile w projektach tworzone są nowe materiały edukacyjne, 
Beneficjent ma obowiązek otwartego, publicznego udostępniania mate-
riałów edukacyjnych i szkoleniowych stworzonych w ramach projektów 
finansowanych z EFS, przekazania na mocy umowy o dofinansowanie 
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ma obowiązek otwartego, publicznego udostępniania 
materiałów edukacyjnych i szkoleniowych stworzonych 
w ramach projektów finansowanych z EFS, przekazania 
na mocy umowy o dofinansowanie projektu, praw au-
torskich do produktów powstałych w ramach projek-
tów współfinansowanych przez EFS do Instytucji Za-
rządzającej i wprowadzenie obligatoryjnego wymogu 
udostępniania powstałych materiałów edukacyjnych i 
szkoleniowych (np. podręczników, scenariuszy zajęć, 
materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie 
wolnej licencji. Beneficjent deklaruje, jakie wolne li-
cencje będą zastosowane oraz że odpowiednie ozna-
czenia znajdą się na portalach internetowych (wła-
snych i/lub należących do podmiotów trzecich), za po-
średnictwem których zasoby te będą udostępniane. 

8. Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie: 
a) Typ projektu nr 2 (tj. rozszerzenie oferty o zajęcia 
realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficy-
tów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwięk-
szenie kompetencji społecznych) może być realizowa-
ny wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych 
w ramach typu projektu nr 1 (tj. tworzenie nowych 
miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 
3 – 4 lata). 
b) Realizacji typu projektu nr 2 każdorazowo musi 
towarzyszyć wzrost liczby dzieci uczestniczących w wy-
chowaniu przedszkolnym w nowo utworzonym albo 
we wspartym ośrodku wychowania przedszkolnego. 
Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku 
realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełno-
sprawnościami, co oznacza, że realizacja dodatkowych 
zajęć dla tej grupy dzieci nie musi być działaniem do-
datkowym w stosunku do działań ukierunkowanych na 
tworzenie nowych miejsc przedszkolnych. 
c) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkol-

projektu, praw autorskich do produktów powstałych w ramach projek-
tów współfinansowanych przez EFS do Instytucji Zarządzającej i wpro-
wadzenie obligatoryjnego wymogu udostępniania powstałych materia-
łów edukacyjnych i szkoleniowych (np. podręczników, scenariuszy zajęć, 
materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie wolnej licencji. Bene-
ficjent deklaruje, jakie wolne licencje będą zastosowane oraz że odpo-
wiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych 
i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których za-
soby te będą udostępniane. 

 
 
 
 
 
9. Wymagania dotyczące zakresu wsparcia w projekcie: 

a) Typ projektu nr 2 (tj. rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu 
wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które po-
zwolą na zwiększenie kompetencji społecznych) może być realizowany 
wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w konkretnym ośrod-
ku wychowania przedszkolnego w ramach typu projektu nr 1 (tj. tworze-
nie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 
lata). Wyjątek stanowi realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i spe-
cjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w 
wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikają-
cego z niepełnosprawności - działanie to może być realizowane samo-
dzielnie. 
b) Realizacji typu projektu nr 2 każdorazowo musi towarzyszyć wzrost 
liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w nowo 
utworzonym albo we wspartym ośrodku wychowania przedszkolnego. 
Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatko-
wych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami, co oznacza, że realizacja 
dodatkowych zajęć dla tej grupy dzieci nie musi być działaniem dodatko-
wym w stosunku do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych 
miejsc przedszkolnych. 
c) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, o którym mo-
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nego, o którym mowa w typie projektu nr 1, wymaga 
spełnienia łącznie następujących warunków:  

 wsparcie umożliwia zakładanie nowych albo wsparcie 
funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkol-
nego;  

 wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przed-
szkolnych podlegających pod konkretny organ pro-
wadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku 
do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia 
realizacji projektu. Powyższy warunek nie ma zasto-
sowania w przypadku realizacji dodatkowej oferty 
edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku 
z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przed-
szkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikają-
cego z niepełnosprawności;  

 liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia 
nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpo-
wiada faktycznemu i prognozowanemu w perspek-
tywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji 
przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na których 
są one tworzone. Interwencja nie jest możliwa w sy-
tuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przed-
szkolnej w obszarze objętym działaniami projekto-
wymi może być zaspokojone przy dotychczasowej 
liczbie miejsc wychowania przedszkolnego;  

 nowe miejsca wychowania przedszkolnego są two-
rzone:  
o w istniejącej bazie oświatowej, w tym np.: w bu-

dynkach po zlikwidowanych placówkach oświa-
towych, pomieszczeniach domów kultury, żłob-
kach, itd., albo  

o w budynkach innych niż wymienione w tirecie 
pierwszym powyżej, w tym np.: zlokalizowanych 
przy urzędach gminy, w pomieszczeniach remiz 
strażackich, w pomieszczeniach ośrodków zdro-

wa w typie projektu nr 1, wymaga spełnienia łącznie następujących wa-
runków:  

 wsparcie umożliwia zakładanie nowych albo wsparcie funkcjonujących 
ośrodków wychowania przedszkolnego;  

 wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlega-
jących pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta 
w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji 
projektu. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku realiza-
cji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 
dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym 
poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;  

 liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia nowych miejsc wy-
chowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu 
w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przed-
szkolnej w gminie/ na terenie miasta, w których są one tworzone. In-
terwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi 
edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi 
może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania 
przedszkolnego;  

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

dowanych placówkach oświatowych, pomieszczeniach domów kul-
tury, żłobkach, itd., albo  

o w budynkach innych niż wymienione w tirecie pierwszym powyżej, 
w tym np.: zlokalizowanych przy urzędach gminy, w pomieszcze-
niach remiz strażackich, w pomieszczeniach ośrodków zdrowia, al-
bo  

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

mowa w pkt 3 i 10;  

 w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego możliwe są działania obejmujące m.in. na-
stępujące kategorie wydatków:  
o dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń (rozumiana zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków), w tym m. 
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wia, albo  
o w funkcjonujących ośrodkach wychowania 

przedszkolnego, albo  
o w nowej bazie lokalowej, z uwzględnieniem wa-

runków o których mowa w pkt 9;  

 w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie 
nowych miejsc wychowania przedszkolnego możliwe 
są działania obejmujące m.in. następujące kategorie 
wydatków:  
o dostosowanie/adaptacja pomieszczeń, w tym m. 

in. do wymogów budowalnych, sanitarno-
higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalne-
go projektowania;  

o modernizacja istniejącej bazy przedszkolnej;  
o zakup i montaż wyposażenia, w tym m. in. me-

bli, wyposażenia wypoczynkowego, sprzętu 
TIK347, oprogramowania, itp.;  

o zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego 
sprzętu lub narzędzi348 dostosowanych do roz-
poznawania potrzeb rozwojowych i edukacyj-
nych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, 
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy 
dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są 
zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowa-
nia349;  

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

o modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psy-
choruchowy i poznawczy dzieci;  

o zapewnienie bieżącego funkcjonowania utwo-
rzonego miejsca wychowania przedszkolnego, z 
zastrzeżeniem pkt 10, w tym: koszty wynagro-
dzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w 

in. do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania;  

o dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo 
tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego;  

o zakup i montaż wyposażenia, w tym m. in. mebli, wyposażenia wy-
poczynkowego, sprzętu TIK364, oprogramowania;  

o zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzę-
dzi365 dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomaga-
nia rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy dy-
daktycznych, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uni-
wersalnego projektowania366;  

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

o modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i po-
znawczy dzieci;  

o zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy działalności 
bieżącej  nowo utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego, 
z zastrzeżeniem pkt 10, w tym: koszty wynagrodzenia nauczycieli i 
personelu zatrudnionego w ośrodku wychowania przedszkolnego, 
koszty żywienia dzieci; 

o inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa konkretnego 
dziecka w wychowaniu przedszkolnym oraz prawidłowego funkcjo-
nowania ośrodka wychowania przedszkolnego367. 
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ośrodku wychowania przedszkolnego, koszty 
żywienia dzieci; 

o inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa 
konkretnego dziecka w wychowaniu przedszkol-
nym oraz prawidłowego funkcjonowania ośrod-
ka wychowania przedszkolnego350. 

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

mach cross-financingu na zasadach, o których mowa 
w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spój-
ności na lata 2014-2020.  

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

 organ prowadzący nie dysponuje infrastrukturą, 
która byłaby możliwa do wykorzystania na po-
trzeby edukacji przedszkolnej; 

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

 infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania, o której 
mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostęp-
ności dla osób z niepełnosprawnościami oraz za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

10. Standard realizacji zajęć dodatkowych: 
Realizacja zajęć dodatkowych musi uwzględniać łącznie 
następujące warunki: 

a) dodatkowe zajęcia są realizowane poza bezpłatnym 

 
 
 
 
 
 
10. Wymogi dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: 

c) Inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ramach cross-financingu 
na zasadach, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno-
ści wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na la-
ta 2014-2020.  

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

 organ prowadzący nie dysponuje infrastrukturą, która byłaby możli-
wa do wykorzystania na potrzeby edukacji przedszkolnej bądź jej 
wykorzystanie jest nieracjonalne; 

 potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą po-
trzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym (w perspek-
tywie kolejnych 3 lat); 

 infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwer-
salnego projektowania, o której mowa w Wytycznych w zakresie rea-
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. 

 
 
 
 
 
 
11. Standard realizacji wsparcia w ramach typu projektu nr 2 musi 

uwzględniać łącznie następujące warunki: 
a) zajęcia dodatkowe w publicznych OWP, o których mowa w lit. b 

ppkt iii oraz iv są realizowane poza czasem bezpłatnego naucza-
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czasem funkcjonowania ośrodków wychowania 
przedszkolnego, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 
art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty;  

b) katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:  

 zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 
ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie za-
sad udzielania i organizacji pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej w publicznych przedszko-
lach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): ko-
rekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjote-
rapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze te-
rapeutycznym;  

 zajęcia w ramach wczesnego wspomagania roz-
woju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;  

 zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. 
gimnastyka korekcyjna;  

 zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-
emocjonalne,  

c) dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z 
perspektywy wyrównywania deficytów w edukacji 
przedszkolnej w konkretnej gminie/mieście, z 
uwzględnieniem możliwości ich kontynuacji, np. 
przez nauczycieli wychowania przedszkolnego po 
zakończeniu realizacji projektu;  

d) dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnie-
niem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edu-
kacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci 
objętych wsparciem;  

e) dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, 
w których w takim samym zakresie nie były one fi-
nansowane od co najmniej 12 miesięcy;  

f) dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do 
wszystkich dzieci danego OWP, niezależnie od liczby 
nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wy-

nia, wychowania i opieki, określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 6 
ust. 2 i art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, z zastrzeżeniem 
lit. c i lit. d;  

b) katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie: 
i. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 
kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przed-
szkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, 
logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o cha-
rakterze terapeutycznym;  

ii. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozu-
mieniu ustawy o systemie oświaty;  

iii. zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka 
korekcyjna;  

iv. zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne; 
 

c) zajęcia dodatkowe, których mowa w lit. b ppkt i oraz ii mogą 
być realizowane także w czasie bezpłatnego nauczania, wycho-
wania i opieki;  

d) w publicznych OWP zajęcia dodatkowe, o których mowa w lit. b 
ppkt iii oraz iv, mogą być realizowane w czasie bezpłatnego na-
uczania, wychowania i opieki, o ile wynikają z potrzeb wymaga-
jących rozszerzenia zakresu zajęć, o których mowa w lit. b ppkt i 
oraz ii;  

e) dodatkowe zajęcia dotyczą kwestii kluczowych z perspektywy 
wyrównywania deficytów w edukacji przedszkolnej w konkret-
nej gminie/mieście, z uwzględnieniem możliwości ich kontynua-
cji, np. przez nauczycieli wychowania przedszkolnego po zakoń-
czeniu realizacji projektu;  

f) dodatkowe zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem indywidu-
alnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych dzieci objętych wsparciem w tym OWP;  

g) dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w OWP, w których w 
analogicznym zakresie obszarowym, co do treści i odbiorców 
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chowania przedszkolnego;  
g) kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych 

może stanowić nie więcej niż 30% kosztów bezpo-
średnich projektu. Limit nie ma zastosowania w 
przypadku dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci 
z niepełnosprawnościami. 

 
 
 
 
 
11. Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzo-

nych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach 
projektów współfinansowanych ze środków EFS jest 
możliwe przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Fi-
nansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w 
których zostały utworzone nowe miejsca wychowania 
przedszkolnego, odbywa się także przez okres nie 
dłuższy niż 12 miesięcy. 

12. Korzystanie z finansowania działalności bieżącej no-
wo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego 
obliguje organ prowadzący OWP do złożenia zobo-
wiązania przeciwdziałającego ryzyku podwójnego fi-
nansowania, deklarującego, iż informacje dotyczące 
liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w 
ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie 
będą uwzględniane w przekazywanych comiesięcznie 
organowi dotującemu sprawozdaniach. 

 
 
 
 
 
 
 

(ogólnej liczby dzieci w OWP) nie były finansowane od co naj-
mniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinan-
sowanie projektu (średniomiesięcznie);  

h) dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci 
danego OWP, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub do-
stosowanych miejsc wychowania przedszkolnego. Kwota wy-
datków na realizację zajęć dodatkowych stanowi nie więcej niż 
30% kosztów bezpośrednich projektu. Limit nie ma zastosowa-
nia w przypadku dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci z nie-
pełnosprawnościami. 

 
12. Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały 

utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego lub dostosowane 
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, odbywa się przez okres nie 
dłuższy niż 12 miesięcy. 

 
 
 
 
13. Korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych 

miejsc wychowania przedszkolnego obliguje organ prowadzący OWP do 
złożenia zobowiązania do sfinansowania działalności bieżącej wyłącznie 
ze środków EFS bądź ze środków dotacji z budżetu gminy. W przypadku 
publicznych OWP prowadzonych przez podmioty inne niż JST oraz nie-
publicznych OWP, informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z 
nowo utworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przed-
szkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazy-
wanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 
12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc 
w ramach projektu EFS. Jedynie w stosunku do nowo utworzonych 
miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z 
budżetu gminy w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finanso-
wanie działalności bieżącej są pokrywane ze środków projektowych. 
Może to robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać 
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13. Standardy szkoleń dla nauczycieli wychowania przed-

szkolnego: 
a) Szkolenia dla nauczycieli wychowania przed-

szkolnego trwają nie dłużej niż 12 miesięcy. 
b) Konieczność realizacji w projekcie działań, o któ-

rych mowa w lit. a wynika z przeprowadzonej 
diagnozy stopnia przygotowania nauczycieli w 
ośrodku wychowania przedszkolnego objętym 
wsparciem do pracy z dziećmi w wieku przed-
szkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi oraz analizą zapotrzebo-
wania ośrodka wychowania przedszkolnego na 
określone kompetencje i kwalifikacje. Podmiot 
przeprowadzający diagnozę może skorzystać w 
jej opracowaniu ze wsparcia instytucji wspoma-
gających ośrodek wychowania przedszkolnego, 
tj. z uwzględnieniem narzędzi i metodologii opra-
cowanych przez MEN i jednostki podległe lub 
nadzorowane. 

 
347

 Ang. ICT – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 
348

 O ile narzędzia te nie są zapewniane w sposób bezpłatny przez 
instytucje publiczne (np. Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek 
Rozwoju Edukacji). 
349

 Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 koncepcja uniwersalnego 
projektowania to „projektowanie produktów, środowiska, programów i 
usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie 
największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 
projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości 
zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z 
niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne”. 
350

 W celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z 

nadal dotacje z budżetu gminy. Po zakończeniu finansowania projekto-
wego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcze-
śniej z miejsc przedszkolnych utworzonych z EFS. 

14. Standardy szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego: 
Zakres wsparcia udzielanego na rzecz doskonalenia umiejętności, kompe-
tencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przed-
szkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym ra-
dzenia sobie w sytuacjach trudnych, odbywa się głównie poprzez szkolenia 
doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w 
ramach PO WER. 
 
 
364

 Ang. ICT – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 
365

 O ile narzędzia te nie są zapewniane w sposób bezpłatny przez instytucje publiczne (np. 
Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji). 
366

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, koncepcja uniwersalnego 
projektowania to „projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, 
by były użyteczne dla wszystkich, w możliwienajwiększym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub 
specjalistycznego projektowania.Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości 
zapewniania dodatkowychudogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, 
jeżeli jest topotrzebne”. 
367

 W celu upowszechnienia wychowania przedszkolnego wśród dzieci z niepełnosprawno-
ściami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 
jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym np. zatrudnienie 
asystenta dziecka, dostosowania posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywie-
niowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych ade-
kwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w 
oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę.  Łączny koszt racjonalnych usprawnień 
na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN. 
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niepełnosprawnościami, jest możliwe finansowanie mechanizmu racjo-
nalnych usprawnień, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realiza-
cji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w tym np. 
zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowania posiłków z uwzględnie-
niem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełno-
sprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do 
specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, 
w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę. Łączny koszt 
racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może 
przekroczyć 12 tys. PLN. 

Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
419/10 

354
 Wsparcie w ramach typu projektu nr 1 lit. a może objąć w 

szczególności: 
a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach 
systemu oświaty objętych wsparciem zgodnie z następującymi 
warunkami: 

 zakres tematyczny projektu edukacyjnego finansowanego ze 
środków EFS może wykraczać poza treści nauczania określone 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

 projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być 
realizowany jako projekt interdyscyplinarny, łączący 
wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin, 

 projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być 
realizowany w czasie zajęć organizowanych poza lekcjami lub 
poza szkołą; 

b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu 
kształcenia dla uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu 
wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego; 
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia; 
d) wdrożenie nowych form i programów nauczania; 
e) tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach 
programowych, organizacyjnych lub metodycznych; 
f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla 
uczniów lub słuchaczy; 
g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub 
placówki systemu oświaty (w tym m. in.: przedsiębiorcami, 
zrzeszeniami przedsiębiorców) w celu realizacji programów 
edukacyjnych; 
 

372
 Wsparcie w ramach typu projektu nr 1 lit. a może objąć w szczególności: 

a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych 
wsparciem zgodnie z następującymi warunkami: 

 zakres tematyczny projektu edukacyjnego finansowanego ze środków EFS może 
wykraczać poza treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego, 

 projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być realizowany jako projekt 
interdyscyplinarny, łączący wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin, 

b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu 
dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów lub słuchaczy mających 
trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego; 
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia; 
d) wdrożenie nowych form i programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu 
oświaty; 
e) tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, 
organizacyjnych lub metodycznych w szkołach lub placówkach systemu oświaty; 
f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy; 
g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym szkoły lub placówki 
systemu oświaty w celu  osiągnięcia założonych celów edukacyjnych; 
 
 
 
375

  Wsparcie obejmuje podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich 
przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek 
systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego, w tym w 
szczególności: 
a) obsługę urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego 

do szkół w ramach wsparcia EFS; 
b) wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym wykorzystanie 
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357

 Typ projektu obejmuje podnoszenie kompetencji cyfrowych 
nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z 
narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz 
włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego, w tym w 
szczególności: 
a) obsługę urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym 

mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS; 
b) wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w 

tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji 
wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych serwisów 
internetowych, również w trakcie zajęć prowadzonych z uczniami z 
niepełnosprawnościami oraz w kształceniu informatycznym; 

c) nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych; 
d) edukację w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz 

bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych 
mobilnych narzędzi mających funkcje komputera; 

e) wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie; 
f) administrację wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły 
lub placówki systemu oświaty (komputerową i bezprzewodową). 

cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych 
serwisów internetowych, również w trakcie zajęć prowadzonych z uczniami z 
niepełnosprawnościami oraz w kształceniu informatycznym; 

c) nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych; 
d) edukację w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze 

sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera; 
e) wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie; 
f) administrację wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu 

oświaty (komputerową i bezprzewodową); 
g) wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów 

dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS latach 2007-2013 i 2014-2020, które 
zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN.  

 

421/19 2. Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiąz-
kowego finansowania krajowego przewidzianego w 
krajowych przepisach prawnych. Przedsięwzięcia fi-
nansowane ze środków EFS stanowią uzupełnienie 
działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 
projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty. 
Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem reali-
zacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświa-
ty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec 
zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) 
prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 
oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpo-
częcie realizacji projektu (średniomiesięcznie). 

3. Działania w ramach typu projektu nr 1, w szczególności 
w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół w nowo-
czesny sprzęt i materiały dydaktyczne będą uzależnio-
ne od diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia 
na tego typu działania. Realizacja wsparcia w ramach 

2. Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiązkowego finansowa-
nia krajowego przewidzianego w krajowych przepisach prawnych. 
Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS stanowią uzupełnienie 
działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szko-
ły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed roz-
poczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty 
(nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w sto-
sunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub pla-
cówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie 
wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie 
dotyczy działań zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki 2007-2013 albo programów rządowych. 

3. Działania w ramach projektu, w szczególności w zakresie wyposaże-
nia/doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne bę-
dą uzależnione od diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na te-
go typu działania. Realizacja wsparcia w ramach projektu jest dokony-
wana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania 
szkół lub placówek systemu w tym zakresie. Diagnoza powinna być przy-
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typu projektu nr 1 jest dokonywana na podstawie in-
dywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół 
lub placówek systemu w tym zakresie. Diagnoza po-
winna być przygotowana i przeprowadzona przez szko-
łę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot pro-
wadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub 
badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzą-
cy. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien 
mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji sys-
temu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskona-
lenia nauczycieli, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.  

4. Realizacja działań w ramach typu projektu nr 1 lit. a 
oraz nr 1 lit. c musi uwzględniać indywidualne potrze-
by rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofi-
zyczne uczniów lub słuchaczy objętych wsparciem. 

gotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub 
inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub 
badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę 
upoważnioną do podejmowania decyzji. Podmiot przeprowadzający 
diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji 
systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Wnio-
ski z diagnozy powinny stanowić element wniosku o dofinansowanie 
projektu. Diagnoza powinna dodatkowo obejmować wnioski z prze-
prowadzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posia-
danego wyposażenia. 

4. Realizacja działań musi uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów lub słuchaczy obję-
tych wsparciem. 

 

422/19 8. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące 
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostępnio-
ne na wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co 
najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania utwo-
rów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, two-
rzenia i rozpowszechniania kopii utworów w całości 
lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i roz-
powszechniania utworów zależnych. O ile w projektach 
tworzone są nowe materiały edukacyjne, Beneficjent 
ma obowiązek otwartego, publicznego udostępniania 
materiałów edukacyjnych i szkoleniowych stworzonych 
w ramach projektów finansowanych z EFS, przekazania 
na mocy umowy o dofinansowanie projektu, praw au-
torskich do produktów powstałych w ramach projek-
tów współfinansowanych przez EFS do Instytucji Za-
rządzającej i wprowadzenie obligatoryjnego wymogu 
udostępniania powstałych materiałów edukacyjnych i 

8. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozu-
mieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) będą udostępnione na 
wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do do-
wolnego wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomer-
cyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we 
fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów 
zależnych. O ile w projektach tworzone są nowe materiały edukacyjne, 
Beneficjent ma obowiązek otwartego, publicznego udostępniania mate-
riałów edukacyjnych i szkoleniowych stworzonych w ramach projektów 
finansowanych z EFS, przekazania na mocy umowy o dofinansowanie 
projektu, praw autorskich do produktów powstałych w ramach projek-
tów współfinansowanych przez EFS do Instytucji Zarządzającej i wpro-
wadzenie obligatoryjnego wymogu udostępniania powstałych materia-
łów edukacyjnych i szkoleniowych (np. podręczników, scenariuszy zajęć, 
materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie wolnej licencji. Bene-
ficjent deklaruje, jakie wolne licencje będą zastosowane oraz że odpo-
wiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych 
i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których za-
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szkoleniowych (np. podręczników, scenariuszy zajęć, 
materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie 
wolnej licencji. Beneficjent deklaruje, jakie wolne li-
cencje będą zastosowane oraz że odpowiednie ozna-
czenia znajdą się na portalach internetowych (wła-
snych i/lub należących do podmiotów trzecich), za po-
średnictwem których zasoby te będą udostępniane. 

9. Warunki dotyczące realizacji projektów w zakresie 
nauczania opartego na metodzie eksperymentu: 

a) Projekt obejmuje łącznie co najmniej 2 z następujących 
form wsparcia:  

 wsparcie polegające na kształtowaniu i rozwijaniu 
kompetencji uczniów/ słuchaczy w zakresie przed-
miotów przyrodniczych lub matematyki; 

 doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodo-
wych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów 
przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do 
prowadzenia procesu nauczania opartego na meto-
dzie eksperymentu; 

 wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do 
nauczania przedmiotów przyrodniczych lub mate-
matyki364 . 

Wymóg sformułowany w lit. a nie ma zastosowania, o ile 
beneficjent zapewni realizację jednego ze wskazanych w 
nim działań poza projektem. 
b) Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach wypo-

sażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodni-
czych obejmuje365: 

 podstawowe wyposażenie pracowni (wagi, szafy la-
boratoryjne itp.); 

 sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń, 
eksperymentów, obserwacji (przyrządy pomiarowe, 
przyrządy optyczne, szkło laboratoryjne, szkiełka 
mikroskopowe itp.), w tym narzędzia TIK366 wraz z 
odpowiednimi aplikacjami tematycznymi; 

soby te będą udostępniane. 
9. Warunki dotyczące realizacji projektów w zakresie nauczania opartego na 

metodzie eksperymentu: 
a) Projekt obejmuje łącznie co najmniej 2 z następujących form wsparcia:  

 wsparcie polegające na kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji 
uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub 
matematyki; 

 doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub mate-
matyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na 
metodzie eksperymentu; 

 wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmio-
tów przyrodniczych lub matematyki382 . 

Wymóg sformułowany w lit. a nie ma zastosowania, o ile beneficjent zapew-
ni realizację jednego ze wskazanych w nim działań poza projektem. 
b) Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach wyposażenia szkolnych 

pracowni przedmiotów przyrodniczych obejmuje383: 

 podstawowe wyposażenie pracowni (wagi, szafy laboratoryjne itp.); 

 sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, 
obserwacji (przyrządy pomiarowe, przyrządy optyczne, szkło laborato-
ryjne, szkiełka mikroskopowe itp.), w tym narzędzia TIK385 wraz z od-
powiednimi aplikacjami tematycznymi; 

 odczynniki lub substancje chemiczne; 

 środki czystości; 

 pomoce dydaktyczne (środki trwałe, mapy, atlasy, roczniki statystycz-
ne itp.). 
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 odczynniki lub substancje chemiczne; 

 środki czystości; 

 pomoce dydaktyczne (środki trwałe, mapy, atlasy, 
roczniki statystyczne itp.). 

10. Wymogi dotyczące realizacji projektów uwzględnia-
jących wsparcie na rzecz rozwoju kompetencji w za-
kresie ICT (wykorzystania technologii informacyjno - 
komunikacyjnych (TIK))367: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK powinny być 

dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym 
wynikających z niepełnosprawności. 

b) Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup 
pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole368 lub 
placówce systemu oświaty, objętej wsparciem wynosi: 

 dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 
uczniów lub słuchaczy – 140 000 zł, 

 dla szkół lub placówek systemu oświaty od 301 
uczniów lub słuchaczy – 200 000 zł. 

c) Wniosek o dofinansowanie projektu obejmującego 
zakup wyposażenia szkół lub placówek systemu oświa-
ty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbęd-
ne do realizacji programów nauczania w szkołach lub 
placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie od-

 
 
 
 
 
10. Wymogi dotyczące realizacji projektów uwzględniających wsparcie na 

rzecz rozwoju kompetencji w zakresie ICT (wykorzystania technologii in-
formacyjno - komunikacyjnych (TIK))386: 

 
a) Ze wsparcia w zakresie wyposażenia szkół lub placówek systemu oświa-

ty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji 
programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w 
tym zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, mo-
gą korzystać szkoły lub placówki systemu oświaty, w których w wyniku 
diagnozy, o której mowa w pkt 3, stwierdzono zasadność podjęcia takich 
działań jako uzupełnienia dla realizacji w projekcie typu projektu nr 1 lit. 
a oraz typu projektu nr 1 lit. b. IZ RPO może zrezygnować ze stosowania 
powyższego wymogu pod warunkiem, że beneficjent zapewni realizację 
pozostałych działań z katalogu wskazanego w typie projektu nr 1 lit. a 
lub 1 lit. b poza projektem.  

b) Pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK powinny być dostosowane do 
potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności. 

 
c) Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycz-

nych i narzędzi TIK w szkole388 lub placówce systemu oświaty, objętej 
wsparciem wynosi: 

 dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów lub słuchaczy 
– 140 000 zł, 

 dla szkół lub placówek systemu oświaty od 301 uczniów lub słuchaczy 
– 200 000 zł. 
 

d) Wniosek o dofinansowanie projektu obejmującego zakup wyposażenia 
szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzę-
dzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub pla-
cówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruk-
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powiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, powi-
nien zawierać zobowiązanie dotyczące osiągnięcia 
przez szkołę lub placówkę systemu oświaty objętą 
wsparciem w okresie do 6 miesięcy od daty zakończe-
nia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinan-
sowanie projektu, wszystkich poniższych funkcjonalno-
ści: 

 stały dostęp do łącza internetowego użytkowników 
w szkole lub placówce systemu oświaty, na pozio-
mie przepływności optymalnym dla bieżącego ko-
rzystania z cyfrowych zasobów online w trakcie lek-
cji i w ramach pracy zawodowej; 

 w zależności od liczby uczniów lub słuchaczy, tj. do 
300 albo od 301, szkoła lub placówka systemu 
oświaty posiada odpowiednio, co najmniej, jeden 
albo dwa zestawy przenośnych komputerów albo 
innych mobilnych urządzeń mających funkcje kom-
putera oraz dedykowanego urządzenia umożliwia-
jącego ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzę-
tem komputerowym z: 

 zainstalowanym systemem operacyjnym; 

 dostępem do oprogramowania biurowego; 

 oprogramowaniem antywirusowym, jeżeli 
istnieje dla danego urządzenia – opcjonalnie, 
jeżeli takie oprogramowanie nie jest zainsta-
lowane na szkolnych urządzeniach siecio-
wych; 

 oprogramowaniem zabezpieczającym kom-
puter albo inne mobilne narzędzia mające 
funkcje komputera w przypadku kradzieży; 

 oprogramowaniem do zarządzania zestawem 
przenośnych komputerów albo innych mo-
bilnych narzędzi mających funkcje komputera 
dla potrzeb przeprowadzania zajęć lekcyj-
nych - w zależności od rodzaju wybranego 

tury sieciowo-usługowej, powinien zawierać zobowiązanie dotyczące 
osiągnięcia przez szkołę lub placówkę systemu oświaty objętą wsparciem 
w okresie do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu, określo-
nej w umowie o dofinansowanie projektu, wszystkich poniższych funk-
cjonalności: 

 stały dostęp do łącza internetowego użytkowników w szkole lub pla-
cówce systemu oświaty, na poziomie przepływności optymalnym dla 
bieżącego korzystania z cyfrowych zasobów online w trakcie lekcji i w 
ramach pracy zawodowej; 

 w zależności od liczby uczniów lub słuchaczy, tj. do 300 albo od 301, 
szkoła lub placówka systemu oświaty posiada odpowiednio, co naj-
mniej, jeden albo dwa zestawy przenośnych komputerów albo innych 
mobilnych urządzeń mających funkcje komputera oraz dedykowanego 
urządzenia umożliwiającego ładowanie oraz zarządzanie mobilnym 
sprzętem komputerowym z: 

 zainstalowanym systemem operacyjnym; 

 dostępem do oprogramowania biurowego; 

 oprogramowaniem antywirusowym, jeżeli istnieje dla danego 
urządzenia – opcjonalnie, jeżeli takie oprogramowanie nie jest 
zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych; 

 oprogramowaniem zabezpieczającym komputer albo inne mo-
bilne narzędzia mające funkcje komputera w przypadku kra-
dzieży; 

 oprogramowaniem do zarządzania zestawem przenośnych 
komputerów albo innych mobilnych narzędzi mających funkcje 
komputera dla potrzeb przeprowadzania zajęć lekcyjnych - w 
zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera albo 
innego mobilnego narzędzia mającego funkcje komputera - op-
cjonalnie, jeżeli takie oprogramowanie nie jest zainstalowane 
na szkolnych urządzeniach sieciowych oraz oprogramowaniem 
do zarządzania szkolnymi urządzeniami sieciowymi; 

 oprogramowaniem zabezpieczającym uczniów przed dostępem 
do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 
rozwoju w rozumieniu art. 4a ustawy o systemie oświaty; 

 oprogramowaniem zabezpieczającym szkolne urządzenia sie-
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przenośnego komputera albo innego mobil-
nego narzędzia mającego funkcje komputera 
- opcjonalnie, jeżeli takie oprogramowanie 
nie jest zainstalowane na szkolnych urządze-
niach sieciowych oraz oprogramowaniem do 
zarządzania szkolnymi urządzeniami siecio-
wymi; 

 oprogramowaniem zabezpieczającym 
uczniów przed dostępem do treści, które 
mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidło-
wego rozwoju w rozumieniu art. 4a ustawy o 
systemie oświaty; 

 oprogramowaniem zabezpieczającym szkolne 
urządzenia sieciowe; 

 w zależności od liczby uczniów lub słuchaczy, tj. do 
300 albo od 301, szkoła lub placówka systemu 
oświaty posiada odpowiednio, co najmniej, jedno 
albo dwa wydzielone miejsca dostosowane do po-
trzeb funkcjonowania zestawu przenośnych kom-
puterów lub innych mobilnych narzędzi mających 
funkcje komputera z bezprzewodowym dostępem 
do Internetu; 

 w miejscach, w których uczniowie korzystają z ze-
stawu przenośnych komputerów lub innych mobil-
nych narzędzi mających funkcje komputera, jest 
możliwa prezentacja treści edukacyjnych z wyko-
rzystaniem wielkoformatowych, niskoemisyjnych, 
interaktywnych urządzeń do projekcji obrazu i emi-
sji dźwięku umożliwiających wyświetlanie obrazu 
bez konieczności każdorazowego dostosowywania 
warunków światła i układu ławek w salach; 

 szkoła lub placówka systemu oświaty zapewnia 
komputery przenośne lub inne mobilne narzędzia 
mające funkcje komputera do indywidualnego 
użytku służbowego nauczycielom prowadzącym za-

ciowe; 

 w zależności od liczby uczniów lub słuchaczy, tj. do 300 albo od 301, 
szkoła lub placówka systemu oświaty posiada odpowiednio, co naj-
mniej, jedno albo dwa wydzielone miejsca dostosowane do potrzeb 
funkcjonowania zestawu przenośnych komputerów lub innych mobil-
nych narzędzi mających funkcje komputera z bezprzewodowym do-
stępem do Internetu; 

 w miejscach, w których uczniowie korzystają z zestawu stacjonarnych 
lub przenośnych komputerów lub innych mobilnych narzędzi mają-
cych funkcje komputera, jest możliwa prezentacja treści edukacyjnych 
z wykorzystaniem wielkoformatowych, niskoemisyjnych, interaktyw-
nych urządzeń do projekcji obrazu i emisji dźwięku umożliwiających 
wyświetlanie obrazu bez konieczności każdorazowego dostosowywa-
nia warunków światła i układu ławek w salach; 

 szkoła lub placówka systemu oświaty zapewnia komputery 
stacjonarne lub przenośne lub inne mobilne narzędzia mające funkcje 
komputera do indywidualnego użytku służbowego nauczycielom pro-
wadzącym zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK; 

 szkoła lub placówka systemu oświaty posiada co najmniej jedno miej-
sce (pomieszczenie), w którym uczniowie lub słuchacze mają możli-
wość korzystania z dostępu do Internetu pomiędzy oraz w czasie wol-
nym od zajęć dydaktycznych w godzinach pracy szkoły, zgodnie z or-
ganizacją roku szkolnego. 
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jęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK; 

 szkoła lub placówka systemu oświaty posiada co 
najmniej jedno miejsce (pomieszczenie), w którym 
uczniowie lub słuchacze mają możliwość korzysta-
nia z dostępu do Internetu pomiędzy oraz w czasie 
wolnym od zajęć dydaktycznych w godzinach pracy 
szkoły, zgodnie z organizacją roku szkolnego. 

d) Dopuszcza się możliwość dodatkowego sfinansowania 
w ramach RPO utworzenia wewnątrzszkolnych sieci 
komputerowych lub bezprzewodowych, który może 
objąć369: 

 opracowanie projektów technicznych dla każdej ze 
szkół lub placówek systemu oświaty uczestniczą-
cych w projekcie w zakresie instalacji sieci i urzą-
dzeń niezbędnych do stworzenia wewnątrzszkol-
nych sieci komputerowych lub bezprzewodowych; 

 zakup urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-
usługowej i wykonanie instalacji sieci zgodnie z 
opracowaną dokumentacją; 

 sfinansowanie usług administrowania zakupionym 
w ramach projektu sprzętem i urządzeniami przez 
okres nie dłuższy niż okres trwania projektu. 

e) Programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów/ 
słuchaczy poprzez naukę programowania370 są reali-
zowane w pierwszej kolejności w szkołach lub pla-
cówkach systemu oświaty, które spełniają jeden z 
poniższych warunków371: 

a. w latach 2012-2013 wzięły udział w programie 
Cyfrowa szkoła lub innych analogicznych pro-
gramach; 

b. realizują projekty w ramach RPO w zakresie 
wskazanym w wsparcie na rzecz rozwoju kompe-
tencji w zakresie ICT (wykorzystania technologii 
informacyjno - komunikacyjnych (TIK)); 

c. osiągnęły albo mają dostęp do funkcjonalności 

 
 
 
 
 
 
 
e) Dopuszcza się możliwość dodatkowego sfinansowania w ramach RPO 

utworzenia wewnątrzszkolnych sieci komputerowych lub bezprzewodo-
wych, który może objąć389: 

 opracowanie projektów technicznych dla każdej ze szkół lub placówek 
systemu oświaty uczestniczących w projekcie w zakresie instalacji sieci 
i urządzeń niezbędnych do stworzenia wewnątrzszkolnych sieci kom-
puterowych lub bezprzewodowych; 

 zakup urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej i wyko-
nanie instalacji sieci zgodnie z opracowaną dokumentacją; 

 sfinansowanie usług administrowania zakupionym w ramach projektu 
sprzętem i urządzeniami przez okres nie dłuższy niż okres trwania pro-
jektu. 

 
 
 
 
11. Wymogi dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: 

a) Inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ramach cross-financingu 
na zasadach, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020.  

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

 nie jest możliwe lub nie jest racjonalne kosztowo wykorzystanie 
istniejącej infrastruktury; 

 potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą po-
trzeb; 
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opisanych w lit. e; 
d. dysponują zapleczem technicznym do realizacji 

działań z zakresu programowania; 
e. realizują projekt w partnerstwie ze szkołą lub 

placówką systemu oświaty, która uczestniczyła w 
analogicznych przedsięwzięciach; 

f. realizują projekt we współpracy z podmiotami 
dysponującymi potencjałem do prowadzenia 
działań projektowych; 

g. nauczyciele zatrudnieni w szkołach lub placów-
kach systemu oświaty zostali przygotowani do 
realizacji zajęć z zakresu programowania. 

11. Wymogi dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: 
a) Inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ramach 

cross-financingu na zasadach, o których mowa w Wy-
tycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020.  

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

 nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infra-
struktury; 

 potrzeba wydatkowania środków została potwier-
dzona analizą potrzeb; 

 infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z 
koncepcją uniwersalnego projektowania, o której 
mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępno-
ści dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

12. Wymogi dotyczące projektów w zakresie indywidua-

 infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersal-
nego projektowania, o której mowa w Wytycznych w zakresie realiza-
cji 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Wymogi dotyczące projektów w zakresie indywidualizacji pracy z 
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lizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego: 

a) Działania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z wyłącze-
niem wsparcia udzielanego na rzecz ucznia młodsze-
go372 lub ucznia z niepełnosprawnością373, obejmą II 
etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły podstawowej) 
oraz III etap edukacyjny (gimnazjum). Wsparcie 
ucznia młodszego oraz ucznia z niepełnosprawnością 
może być realizowane na wszystkich etapach eduka-
cyjnych. 

b) Wsparcie, o którym mowa w lit. a, jest realizowane w 
ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub pla-
cówki systemu oświaty zgodnych z zakresem określo-
nym w typie projektu nr 1 lit. a oraz lit. c, w szczegól-
ności w formie: 

 zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu sty-
mulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania 
trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności 
szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ra-
mach: zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, logope-
dycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyj-
nych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycz-
nym; 

 zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, organizowa-
nych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trud-
ności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynika-
jących z podstawy programowej kształcenia ogól-
nego dla danego etapu edukacyjnego; 

 warsztatów; 

 porad i konsultacji; 

 zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których 
mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Naro-

uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia 
ucznia młodszego: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Wsparcie jest realizowane w ramach zajęć uzupełniających ofertę  po-
mocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnych z zakresem określonym 
w typie projektu nr 1 lit. a oraz lit. c, w szczególności w formie: 

 zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju 
poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i 
umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyjno–
kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoe-
dukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

 zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, organizowanych dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, ma-
jących trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edu-
kacyjnego; 

 warsztatów; 

 porad i konsultacji; 
b) Wsparcie uczniów zdolnych może odbywać się wyłącznie w celu kształ-
towania i rozwijania ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy (matematyczno–przyrodniczych, TIK, językowych) oraz po-
staw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej). 
Wsparcie uczniów zdolnych powinno być realizowane na zasadach określo-
nych w Podrozdziale 3.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze eduka-
cji na lata 2014-2020.  
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dowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wa-
runków i sposobu organizowania zajęć rewalida-
cyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. 

c) Realizacja wsparcia odbywa się z wykorzystaniem lo-
kalnych zasobów specjalistycznych placówek specjal-
nych, ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżo-
wych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych 
ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych, poradni psychologiczno-
pedagogicznych. 

d) Wsparcie, o którym mowa w lit. a uwzględnia współ-
pracę z rodzicami374. 

e) Beneficjent zapewnia realizację kompleksowych pro-
gramów wspomagających szkołę lub placówkę sys-
temu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z 
uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 
tym wsparcia ucznia młodszego375. 

f) Beneficjent zapewnia, że zakupione pomoce, sprzęt 
specjalistyczny lub podręczniki, a także wiedza i umie-
jętności przeszkolonych nauczycieli będą wykorzysty-
wane w ramach działań prowadzonych przez szkoły lub 
placówki systemu oświaty, odpowiednio do: 

 organizowania i udzielania przez szkoły i pla-
cówki systemu oświaty pomocy psycholo-
giczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej 
pracy z uczniem oraz w formach wymienio-
nych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psy-
chologiczno – pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach, 

 opracowania i realizacji w trakcie bieżącej 
pracy z uczniem indywidualnych programów 
edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów 

c) Realizacja wsparcia odbywa się z wykorzystaniem lokalnych zasobów spe-
cjalistycznych placówek specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjo-
terapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-
pedagogicznych. 
d) Wsparcie  uwzględnia współpracę z rodzicami. Do realizacji form wspar-
cia wymienionych w lit. a i b jest rekomendowane wykorzystanie narzędzi, 
metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozy-
tywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowa-
nych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.   
e) W celu upowszechnienia edukacji wśród uczniów z niepełnosprawno-
ścią, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych 
usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta ucznia, dostosowania posił-
ków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z 
niepełnosprawności ucznia, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do 
specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności w 
oparciu o indywidualnie przeprowadzoną w szkole lub placówce systemu 
oświaty diagnozę potrzeb w tym zakresie. Łączny koszt racjonalnych 
usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 
tys. PLN. 
f) Beneficjent zapewnia realizację kompleksowych programów wspomaga-
jących szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji 
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, 
obejmujących co najmniej:  

- doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydak-
tyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwo-
jowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomaga-
nia rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne 
dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczegól-
nym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne 
z koncepcją uniwersalnego projektowania395;  
- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji 
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
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posiadających orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego zgodnie z przepisami od-
powiednio rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w 
sprawie warunków organizowania kształce-
nia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzie-
ży niepełnosprawnych oraz niedostosowa-
nych społecznie w przedszkolach, szkołach i 
oddziałach ogólnodostępnych lub integra-
cyjnych lub rozporządzenia Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w 
sprawie warunków organizowania kształce-
nia, wychowania i opieki dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnych oraz niedosto-
sowanych społecznie w specjalnych przed-
szkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrod-
kach, 

 opracowania i realizacji w trakcie bieżącej 
pracy z uczniem indywidualnych programów 
zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 
dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o 
potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowaw-
czych zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 
kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i spo-
sobu organizowania zajęć rewalidacyjno – 
wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. 

13. Wsparcie, o którym mowa w typie projektu nr 1 lit. b, 
może obejmować w szczególności: 

a) kursy  i  szkolenia  doskonalące  (teoretyczne  i  prak-
tyczne),  w  tym z  wykorzystaniem trenerów przeszko-
lonych w ramach PO WER, studia podyplomowe; 

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i mode-
rowanie sieci  współpracy i samokształcenia nauczycie-

wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego 
stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;  
- wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i eduka-
cyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających 
ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty396.  

Programy wspomagające, o których mowa powyżej, obejmują II etap edu-
kacyjny (klasy IV-VI szkoły podstawowej) oraz III etap edukacyjny (gimna-
zjum). Programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w 
procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością mogą być 
realizowane na wszystkich etapach edukacyjnych, natomiast ucznia młod-
szego - do etapu gimnazjum włącznie397.  
g) Beneficjent zapewnia, że zakupione pomoce, sprzęt specjalistyczny lub 
podręczniki, a także wiedza i umiejętności przeszkolonych nauczycieli będą 
wykorzystywane w ramach działań prowadzonych przez szkoły lub placówki 
systemu oświaty, odpowiednio do: 

 organizowania i udzielania przez szkoły i placówki systemu 
oświaty pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bie-
żącej pracy z uczniem oraz w formach wymienionych w rozpo-
rządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 
r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psycholo-
giczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach, 

 opracowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniem in-
dywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla 
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia  24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organi-
zowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożo-
nych niedostosowaniem społecznym , 

 opracowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniem in-
dywidualnych programów zajęć rewalidacyjno – wychowaw-
czych dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrze-
bie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zgodnie z przepisami 
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li; 
c) realizację w szkole lub placówce systemu oświaty pro-

gramów wspomagania376; 
d) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy 

z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu 
oświaty albo instytucjami wspomagającymi przed-
szkola; 

 
 
364

 Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i 
matematyki powinno być dostosowane do potrzeb ich użytkowników, 
w tym wynikających z niepełnosprawności. Zakupione wyposażenie 
powinno być dostosowane do odpowiedniego etapu edukacyjnego i 
zakresu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół (podstawowego lub rozszerzonego). 
Standard wyposażenia szkolnych pracowni matematycznych określa IZ 
RPO. 

365 Liczba zestawów laboratoryjnych (doświadczalnych) zakupionych w 
ramach wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych 
jest zależna od wielkości szkoły lub placówki systemu oświaty, 
mierzonej liczbą uczniów, a także liczby grup zadaniowych, które będą 
realizowały doświadczenia. Co do zasady, jeden zestaw laboratoryjny 
jest przewidziany dla grupy zadaniowej liczącej od 2 do 5 osób. 
Szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów 
przyrodniczych został opracowany przez MEN i jest udostępniany za 
pośrednictwem strony internetowej www.men.gov.pl. Realizacja 
projektu uwzględnia zapisy przedmiotowego katalogu. Dopuszcza się 
możliwość sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z 
adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowni szkolnych, wynikających 
m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz 
zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. 
366

 Ang. ICT – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 
367

 Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK, na 
zakup których udziela się wsparcia finansowego został określony przez 
MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej 
www.men.gov.pl. Realizacja projektu uwzględnia zapisy 
przedmiotowego katalogu.Dopuszcza się możliwość sfinansowania w 
ramach projektów kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń na 
potrzeby pracowni szkolnych, wynikających m. in. z konieczności 
montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania 
bezpiecznego ich użytkowania. 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 
2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć re-
walidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu głębokim. 

13. Wsparcie, o którym mowa w typie projektu nr 1 lit. b, może obejmować 
w szczególności: 

a) kursy  i  szkolenia  doskonalące  (teoretyczne  i  praktyczne),  w  tym z  
wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia 
podyplomowe399; 

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci  współ-
pracy i samokształcenia nauczycieli; 

c) realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspoma-
gania400; 

d) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z 
otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty; 

 
 
382

 Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki powinno być 
dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności. 
Zakupione wyposażenie powinno być dostosowane do odpowiedniego etapu edukacyjnego i 
zakresu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(podstawowego lub rozszerzonego). Standard wyposażenia szkolnych pracowni 
matematycznych określa IZ RPO. 
383

 Liczba zestawów laboratoryjnych (doświadczalnych) zakupionych w ramach wyposażenia 
szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych jest zależna od wielkości szkoły lub 
placówki systemu oświaty, mierzonej liczbą uczniów, a także liczby grup zadaniowych, które 
będą realizowały doświadczenia. Co do zasady, jeden zestaw laboratoryjny jest 
przewidziany dla grupy zadaniowej liczącej od 2 do 5 osób. 
Szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych został 
opracowany przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej 
administrowanej przez MEN:  http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-
realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-
obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/  . Realizacja projektu przedmiotowego powinna być 
zgodna z przedmiotowym katalogiem. Dopuszcza się możliwość: 
-  zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu celem realizacji 
programu nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu; 
-  sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją 
pomieszczeń (rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków) na 
potrzeby pracowni szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego 
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368
 Wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i 

narzędzi TIK w zespołach szkół lub placówek systemu oświaty, o 
których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, powinna być 
uzależniona od liczby szkół lub placówek systemu oświaty tworzących 
zespół.   
369

 Szczegółowy wykaz urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-
usługowej, na zakup których udziela się wsparcia finansowego, został 
określony przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony 
internetowej www.men.gov.pl. Realizacja projektu uwzględnia zapisy 
przedmiotowego katalogu. 
370

 Programy te obejmują następujące działania: 
c) podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie 

programowania, w tym m.in.: 

  szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji 
nauczycieli w zakresie programowania, 

  rozwój albo budowanie i moderowanie sieci 
współpracy i samokształcenia nauczycieli, 

 opracowanie scenariuszy zajęć nauki 
programowania, które będą realizowane w pracy 
z uczniami lub słuchaczami, 

 warsztaty metodyczne; 
d) realizację nauki programowania wśród uczniów lub 

słuchaczy, w tym m.in.: 

  realizację dodatkowych zajęć na podstawie 
opracowanych scenariuszy, 

  działalność szkolnych kółek programistycznych. 
W ramach powyższych działań, szkołalub placówka oświaty realizująca 
program ma możliwość wyboru środowiska informatycznego do 
prowadzenia nauki programowania. 
371

 Dopuszcza się możliwość realizacji programów, o których mowa w 
lit. e pod warunkiem, że szkoła lub placówka systemu oświaty nie ma 
możliwości wypełnienia warunków, o których mowa w lit. e. 
372

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020 uczeń młodszy to uczeń pierwszej klasy przekraczający 
każdy z poniższych progów edukacyjnych: 

a) przedszkole – I etap edukacyjny (obejmujący klasy I-III w 
szkole podstawowej); 

b) I etap edukacyjny – II etap edukacyjny (obejmujący klasy IV-
VI w szkole podstawowej); 

c) II etap edukacyjny – III etap edukacyjny (obejmujący 
gimnazjum). 
373

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. 
385

 Ang. ICT – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 
386

 Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK, na zakup których udziela 
się wsparcia finansowego został określony przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem 
strony internetowej administrowanej przez MEN: 
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-
udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-
2020/. . Realizacja projektu w ww. zakresie musi być zgodna z przedmiotowym katalogiem. 
Dopuszcza się możliwość: 
- zakupu w ramach projektów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komputerów 
stacjonarnych; 
- zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu celem realizacji 
programu nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu;  
 - sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją 
pomieszczeń (rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków) na 
potrzeby pracowni szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego 
wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. 
388

 Wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w zespołach 
szkół lub placówek systemu oświaty, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy o systemie 
oświaty, powinna być uzależniona od liczby szkół lub placówek systemu oświaty tworzących 
zespół.   
389

 Szczegółowy wykaz urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej, na zakup 
których udziela się wsparcia finansowego, został określony przez MEN i jest udostępniany za 
pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez MEN:  
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-
udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-
2020/.  . Realizacja projektu przedmiotowego ww. zakresie jest zgodna z przedmiotowym 
katalogiem. 
395

 Doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty obejmuje zakup m.in.: 
a) specjalistycznego oprogramowania, 
b) materiałów do diagnozy, wspomagania rozwoju i korygowania deficytów takich jak: 

wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej, 
c) materiałów do diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się, również takich, 

które wynikają z potrzeb ucznia młodszego, 
d) sprzętu specjalistycznego, wspierającego funkcjonowanie uczniów z 

niepełnosprawnością w szkole lub placówce, 
e) podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb 

uczniów z niepełnosprawnością. 
396

 Działania, o których mowa w tirecie, mogą być realizowane niezależnie od etapu 
edukacyjnego, na którym znajduje się uczeń. 
397

 Uczeń młodszy to każdy uczeń (w tym szczególnie uczeń, który rozpoczął naukę jako 
sześciolatek) przekraczający kolejny próg edukacyjny, a tym samym rozpoczynający 
kolejny/nowy etap edukacyjny:  
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środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020 uczeń/dziecko z niepełnosprawnościąto uczeń albo 
dziecko w wieku przedszkolnym posiadający orzeczenie lub opinię z 
poradni psychologiczno-pedagogicznej (dla uczniów: orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność 
wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; dla dzieci 
w wieku przedszkolnym: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
z uwagi na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych lub opinia z poradni psychologiczno-
pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju). 
374

 W celu upowszechnienia edukacji wśród uczniów z 
niepełnosprawnościami, jest możliwe finansowanie mechanizmu 
racjonalnych usprawnień, o którym mowa w Wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w tym np. 
zatrudnienie asystenta ucznia, dostosowania posiłków z 
uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z 
niepełnosprawności ucznia, zakup pomocy dydaktycznych 
adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z 
niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną w 
szkole lub placówce systemu oświaty diagnozę potrzeb w tym zakresie. 
Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w 
projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN. 
375

 Oprócz wsparcia w formach wskazanych w lit. b, możliwe jest 
również doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w 
specjalistycznych sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, 
edukacyjnych lub psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i 
prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do 
potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z 
koncepcją uniwersalnego projektowania. 
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty 
obejmuje zakup m.in.: 

a) specjalistycznego oprogramowania, 
b) materiałów do diagnozy, wspomagania rozwoju i 

korygowania deficytów takich jak: wady wymowy, dysleksja, 
wady postawy, zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej, 

c) materiałów do diagnozy specyficznych trudności w uczeniu 
się, również takich, które wynikają z potrzeb ucznia 

a) I etap edukacyjny - obejmuje uczniów klasy I szkoły podstawowej;  
b) II etap edukacyjny - obejmuje uczniów klasy IV szkoły podstawowej;  
c) III etap edukacyjny - obejmuje uczniów klasy I gimnazjum.  
Uczeń/dziecko z niepełnosprawnością to uczeń albo dziecko w wieku przedszkolnym 
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany 
rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną 
w stopniu głębokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający działający w 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  
399

 W przypadku studiów podyplomowych z zakresu programowania służących podnoszeniu 
kompetencji cyfrowych nauczycieli, ramowy program studiów podyplomowych zostanie 
opracowany przez MEN i udostępniony za pośrednictwem strony internetowej 
administrowanej przez MEN: http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-
realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-
obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/.   
400

 Program wspomagania jest formą doskonalenia nauczycieli związaną z bezpośrednim 
wsparciem szkół lub placówek systemu oświaty. Beneficjent zapewnia zgodność interwencji w 
zakresie realizacji programów wspomagania ze wszystkimi wskazanymi poniżej warunkami: 
a) program wspomagania powinien służyć pomocą szkole lub placówce systemu oświaty w 

wykonywaniu przez nią zadań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 
postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); 

b) zakres wspomagania wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły lub placówki systemu 
oświaty i odpowiada na specyficzne potrzeby tych podmiotów; 

c) realizacja programów wspomagania obejmuje następujące etapy: 
i. przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych związanych z realizacją przez szkołę 

lub placówkę systemu oświaty zadań z zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów lub 
słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 
postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); 

ii. prowadzenie procesu wspomagania w oparciu o ofertę doskonalenia nauczycieli 
przygotowaną zgodnie z potrzebami danej szkoły lub placówki systemu oświaty, z 
możliwością wykorzystania ofert doskonalenia funkcjonujących na rynku, m. in. 
udostępnianych przez centralne i wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli; 

iii. monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wykorzystaniem m. in. ewaluacji 
wewnętrznej szkoły lub placówki systemu oświaty. 
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młodszego, 
d) sprzętu specjalistycznego, wspierającego funkcjonowanie 

uczniów z niepełnosprawnością w szkole lub placówce, 
e) podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych 

dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. 
376

 Program wspomagania jest formą doskonalenia nauczycieli 
związaną z bezpośrednim wsparciem szkół lub placówek systemu 
oświaty. Beneficjent zapewnia zgodność interwencji w zakresie 
realizacji programów wspomagania ze wszystkimi wskazanymi poniżej 
warunkami: 
d) program wspomagania powinien służyć pomocą szkole lub 

placówce systemu oświaty w wykonywaniu przez nią zadań na 
rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności 
oraz pracy zespołowej); 

e) zakres wspomagania wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły 
lub placówki systemu oświaty i odpowiada na specyficzne potrzeby 
tych podmiotów; 

f) realizacja programów wspomagania obejmuje następujące etapy: 
v. przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych związanych z 

realizacją przez szkołę lub placówkę systemu oświaty zadań z 
zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności 
oraz pracy zespołowej); 

vi. prowadzenie procesu wspomagania w oparciu o ofertę 
doskonalenia nauczycieli przygotowaną zgodnie z potrzebami danej 
szkoły lub placówki systemu oświaty, z możliwością wykorzystania 
ofert doskonalenia funkcjonujących na rynku, m. in. 
udostępnianych przez centralne i wojewódzkie placówki 
doskonalenia nauczycieli; 

vii. monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wykorzystaniem m. 
in. ewaluacji wewnętrznej szkoły lub placówki systemu oświaty. 

Działanie 12.7 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
432/10 1. Szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem certyfi-

kacji378. 
2. Szkolenia językowe379 zakończone procesem certyfika-

cji380. 
 
378

 Zakres wsparcia obejmuje szkolenia lub inne formy podnoszenia 
kompetencji kończące się uzyskaniem przez uczestników projektów 

1. Szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem certyfikacji402. 
2. Szkolenia językowe404 zakończone procesem certyfikacji. 
 
402

 Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych został określony w załączniku nr 2 do 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
404

 W zakresie języków obcych. 
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certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych 
kompetencji cyfrowych, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o 
dofinansowanie projektu etapami, o których mowa w Wytycznych 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
Standard wymagań dla kompetencji informatycznych, które powinni 
osiągnąć uczestnicy projektu, został określony w załączniku nr 2 do 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-
2020. 
379

 W zakresie języków obcych. 
380

 Zakres wsparcia obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się certyfi-
katem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników 
projektów określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Euro-
pejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). 

434/19 5. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące 
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostęp-
nione na wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy 
co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania 
utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, 
tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów w ca-
łości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i 
rozpowszechniania utworów zależnych. O ile w pro-
jektach tworzone są nowe materiały edukacyjne, Be-
neficjent ma obowiązek otwartego, publicznego udo-
stępniania materiałów edukacyjnych i szkoleniowych 
stworzonych w ramach projektów finansowanych z 
EFS, przekazania na mocy umowy o dofinansowanie 
projektu, praw autorskich do produktów powstałych 
w ramach projektów współfinansowanych przez EFS 
do Instytucji Zarządzającej i wprowadzenie obligato-
ryjnego wymogu udostępniania powstałych materia-
łów edukacyjnych i szkoleniowych (np. podręczni-
ków, scenariuszy zajęć, materiałów multimedialnych, 
broszur) na zasadzie wolnej licencji. Beneficjent de-
klaruje, jakie wolne licencje będą zastosowane oraz 

5. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozu-
mieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) będą udostępnione na 
wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do do-
wolnego wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomer-
cyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we 
fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów 
zależnych. O ile w projektach tworzone są nowe materiały edukacyjne, 
Beneficjent ma obowiązek otwartego, publicznego udostępniania mate-
riałów edukacyjnych i szkoleniowych stworzonych w ramach projektów 
finansowanych z EFS, przekazania na mocy umowy o dofinansowanie 
projektu, praw autorskich do produktów powstałych w ramach projek-
tów współfinansowanych przez EFS do Instytucji Zarządzającej i wpro-
wadzenie obligatoryjnego wymogu udostępniania powstałych materia-
łów edukacyjnych i szkoleniowych (np. podręczników, scenariuszy zajęć, 
materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie wolnej licencji. Bene-
ficjent deklaruje, jakie wolne licencje będą zastosowane oraz że odpo-
wiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych 
i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których za-
soby te będą udostępniane. 
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że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach 
internetowych (własnych i/lub należących do pod-
miotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby 
te będą udostępniane. 

6. Szkolenia realizowane w ramach Działania 12.7 za-
kończą się programem formalnej oceny i certyfikacji 
kompetencji osiągniętych przez uczestników projek-
tów. 

7. W przypadku typu projektu nr 1 beneficjenci są 
zobligowani do opracowania kryteriów oceny oraz 
przeprowadzenia weryfikacji osiągnięcia przez 
uczestników projektów efektów uczenia się zdefi-
niowanych w standardzie wymagań określonym w 
Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 

8. Szkolenia, o których mowa w typie projektu nr 2, są 
realizowane zgodnie z zakresem określonym w za-
łączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020 i są rozliczane stawkami jednostkowymi 
wskazanymi w tym załączniku. Poza stawkami jed-
nostkowymi istnieje możliwość sfinansowania wy-
łącznie kosztów związanych z zakupem podręcznika, 
przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego i wy-
daniem zewnętrznego certyfikatu. 

9. Beneficjenci są zobligowani do utrwalenia i prze-
chowywania wyników walidacji przeprowadzonej w 
ramach projektu na potrzeby kontroli i późniejszej 
ewaluacji przez okres przechowywania dokumenta-
cji konkursowej. 

 
 
 
 
6. Szkolenia realizowane w ramach Działania 12.7:  

a) w przypadku kwalifikacji - zakończą się formalnym wynikiem oceny 
i walidacji oraz będą dawać możliwość uzyskania certyfikatu (nada-
niem kwalifikacji) albo  
b) w przypadku kompetencji - będą dawać możliwość uzyskania do-
kumentu potwierdzającego nabycie kompetencji, zgodnie z zaplano-
wanymi we wniosku o dofinansowanie projektu lub regulaminie kon-
kursu etapami, o których mowa w Wytycznych w zakresie monitoro-
wania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020.  

7. Szkolenia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji językowych reali-
zowane są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Języ-
kowego.  

8. Szkolenia, o których mowa w pkt 7, są realizowane wyłącznie w for-
mie stacjonarnej, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020 i są rozliczane stawkami jednostkowymi wskazanymi w 
tym załączniku, przy czym poza stawkami jednostkowymi istnieje moż-
liwość sfinansowania w ramach projektów wyłącznie kosztów związa-
nych z:  
a) zakupem podręcznika (teoretycznego i ćwiczeniowego),  
b) przeprowadzeniem egzaminu,  
c) wydaniem certyfikatu,  
d) pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia dostępu w 
projekcie osób z niepełnosprawnościami,  
e) koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 albo osobą zależną, oraz  
f) kosztów pośrednich.  

9. Obowiązek, o którym mowa w pkt 8, nie dotyczy szkoleń w zakresie 
innych języków obcych niż określone w załączniku nr 1 do Wytycz-
nych, o ile szkolenie w tym zakresie będzie zgodne z regionalnym za-
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potrzebowaniem oraz IZ RPO określi dla tego szkolenia stawki jed-
nostkowe.  

10. Stawek jednostkowych nie stosuje się do:  
a) projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami;  
b) projektów realizowanych z wykorzystaniem podejścia popytowe-
go..  

11. Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które powinni osią-
gnąć uczestnicy projektu został określony w załączniku nr 2 do Wy-
tycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. IZ RPO zapewnia zamieszczenie tego standardu w regula-
minie konkursu. Każdy projekt powinien obejmować co najmniej 
wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w ob-
szarach Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym po-
ziomie zaawansowania. Powyższy warunek nie ma zastosowania do 
kwalifikacji cyfrowych, a także do projektów realizowanych z wyko-
rzystaniem podejścia popytowego.  

12. Beneficjent ma obowiązek utrwalenia i przechowywania wyników 
walidacji przeprowadzonej w ramach projektu na potrzeby kontroli i 
późniejszej ewaluacji przez okres przechowywania dokumentacji pro-
jektowej.  

II.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

441/19 14.Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględ-
niać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposaże-
nia do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

14.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych 
448/19 11.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalne-

go projektowania398, w tym realizuje zasadę dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami. 
 

11.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
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projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 
455/19 11.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalne-

go projektowania403, w tym realizuje zasadę dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami. 
 

11.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich 
462/19 4.Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględ-

niać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposaże-
nia do potrzeb osób z niepełno-sprawnościami. 

 

463/19 11.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalne-
go projektowania410, w tym realizuje zasadę dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami. 
 

10.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna 
470/19 5.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego 

projektowania416, w tym realizuje zasadę dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami 
 

5.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego  i ustawicznego 
474/19 4.Produkt projektu (infrastruktura i wyposażenie; w przy-

padku kiedy nie ma przeciwskazań do wykonywania dane-
go zawodu przez osoby z niepełnosprawnościami) jest 
zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania419, w 
tym realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełno-
sprawnościami . 
 

4.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CXXXIII/2780/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 października 2016 r. 
Strona 103 z 115 

480/19 5.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego 
projektowania421, w tym realizuje zasadę dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami. 
 

5.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

Działanie 13.8 Rewitalizacja  Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
485/19 6.Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględ-

niać konieczność do-stosowania infrastruktury i wyposa-
żenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

487/19 17.Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalne-
go projektowania424, w tym realizuje zasadę dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami. 
 

16.Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgod-
nie z ww. Wytycznymi. 

IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji 

A. Wymiar terytorialny - formy obligatoryjne 

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

506 W ramach Programu przewidziano także preferencje dla 
inwestycji niezbędnych dla kompleksowej rewitalizacji 
danego obszaru realizowanych w ramach następujących 
Działań: 

 Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne 

 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora 
publicznego 

 Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora 
mieszkaniowego 

 Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności 

 Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne 

 Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa 

 Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

 Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

W ramach Programu przewidziano także preferencje dla inwestycji nie-
zbędnych dla kompleksowej rewitalizacji danego obszaru realizowanych 
w ramach następujących Działań: 

 Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne 

 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 

 Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego 

 Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności 

 Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne 

 Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa 

 Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

 Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 Działanie 11.1 Aktywne włączenie 

 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

 Działanie 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
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 Działanie 11.1 Aktywne włączenie 

 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

 Działanie 11.4 Aktywne włączenie w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 Działanie 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 Działanie 12.2 Kształcenie ogólne 

 Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych.  

 Działanie 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego 

 Działanie 12.2 Kształcenie ogólne 

 Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

 Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych.  
 

510   

2 
Cyfrowe 
Lubelskie 

2.1 
Cyfrowe 
lubelskie 

EFRR 
42 

159 
447 

Preferencje w 
dostępie do 

środków poprzez 
premiowanie w 

trakcie wyboru do 
dofinansowania 

projektów 
realizowanych na 

terenach wiejskich  
 

 

V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO  

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

514/1.1 f) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z ryn-
kiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1), 

g) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 
2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. 
Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1), 

 

f) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1), 

g) Sprostowanie do 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 (Dz. Urz. UE L 329  
z 15.12.2015 r.); 

h) Sprostowanie do 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 (Dz. Urz. UE L 149 z 7.06.2016 r.);  

i) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CXXXIII/2780/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 października 2016 r. 
Strona 105 z 115 

stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1), 

 

515/1.2 a) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz. U. z 2014, poz. 1649 z późn. zm.), 

b) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji pro-
gramów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 
217), 

c) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), 

d) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ), 

e) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), 

f) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.), 

g) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
2013 r.,poz. 1235 z póź. zm.),  

h) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), 

i) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., 
Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), 

j) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódz-
twa  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.), 

k) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2015 poz. 613 z późn. zm.), 

l) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), 

m) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z 
późn. zm.), 

n) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.), 

o) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2015 r.,  poz. 2156 z późn. zm.), 

a) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 383 z późn. zm.), 

b) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie poli-
tyki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.), 

c) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
885 z późn. zm.), 

d) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164 z późn. zm.), 

e) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1047), 

f) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 710 z późn. zm.), 

g) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. z 2016 r. , poz. 353 z póź. zm.),  

h) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 
r., poz. 922), 

i) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.), 

j) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 486), 

k) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 poz. 613 
z późn. zm.), 

l) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), 

m) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.), 

n) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2015 r., poz. 2058 z późn. zm.), 

o) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2156 
z późn. zm.), 

p) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 
2015 r., poz. 584 z późn. zm.), 

q) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.), 
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p) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności go-
spodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.), 

q) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z 
późn. zm.), 

r) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U.z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.), 

s) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. z 2011 r., Nr  127, poz. 721, z późn. zm.), 

t) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psy-
chicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr  231, poz. 1375 z późn. zm.), 

u) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 
(Dz. U. z 2011 r., Nr 43 poz. 225 z późn. zm.), 

v) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.), 

w) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. 
zm.), 

x) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm.), 

y) Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
2012 r., poz. 769),  

z) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 
2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), 

aa) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 
2014 r., poz. 121 z późn. zm.). 

 

r) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 
z późn. zm.), 

s) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr  127, poz. 721, z 
późn. zm.), 

t) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 
2016 r., poz. 546 z późn. zm.), 

u) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r., Nr 
43 poz. 225 z późn. zm.), 

v) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z 
późn. zm.), 

w) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), 

x) Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 
2016 r., poz. 157), 

y) Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769),  

z) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z 
późn. zm.), 

aa) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z 
późn. zm.). 

516/1.3 a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 
2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do 
euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamó-
wień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254), 

b) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. 
w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości 
otrzymania środków przeznaczonych na realizację progra-
mów finansowanych z udziałem środków europejskich 
(Dz.U. z 2010 r., Nr 125, poz. 846 z późn. zm.), 

r) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przelicza-
nia wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254), 

s) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru 
podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na 
realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 
2016 r., poz. 657 z późn. zm.), 

t) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 
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c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla sys-
temów teleinformatycznych (Dz. U. 2016 r., poz. 113), 

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 
2015 r. w sprawie warunków organizowaniakształcenia, wy-
chowania i opieki dla dziecii młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowa-
niem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113), 

e) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 
grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i roz-
liczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków 
o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich (Dz. U. z 2009 r., Nr 223, poz. 1786 z 
późn. zm.), 

f) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. 
w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz przekazywania infor-
macji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 1539 
z późn. zm.), 

g) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 mar-
ca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaga-
nych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w 
których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczy-
cieli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1264), 

h) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 
kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 
532), 

i) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 
stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w for-
mach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622), 

j) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 
grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 
z 2010 r., Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.), 

k) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2016 r., poz. 113), 

u) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 
warunków organizowaniakształcenia, wychowania i opieki dla dziecii młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostoso-
waniem społecznym (Dz. U. poz. 1113), 

v) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w 
sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i termi-
nów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1161), 

w) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatno-
ści w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r., poz. 75), 

x) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i 
wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wy-
kształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1264), 

y) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532), 

z) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w spra-
wie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 
622), 

aa) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w spra-
wie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.), 

bb) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w spra-
wie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogól-
nego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977  
z późn. zm.), 

cc) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184 z późn. zm.), 

dd) Rozporządzenie 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 (Dz.U. poz. 488), 

ee) Rozporządzenie Ministra infrastruktury i Rozwoju  z dnia 2 lipca 2015 r. w spra-
wie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach progra-
mów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na la-
ta 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073), 
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sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wycho-
wania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszcze-
gólnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.), 

l) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 
2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w za-
wodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184 z późn. zm.), 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 (Dz.U. 2015, poz. 488), 

n) Rozporządzenie Ministra infrastruktury i Rozwoju  z dnia 2 
lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz 
pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych fi-
nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 
2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1073), 

o) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 131), 

p) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 
lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, 
jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żło-
bek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 925),  

q) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 
marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla 
opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza 
oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r., Nr 69, poz. 368). 

ff) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 
r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawo-
du nauczyciela (Dz.U. poz. 131), 

gg) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w 
sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym 
ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 925),  

hh) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w 
sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecię-
cym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368), 

ii) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzie-
lania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regional-
nych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 899) 

jj) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, 
eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regio-
nalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075) 

kk) 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 (Dz. U. poz. 1416) 

ll) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tema-
tycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, 
małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów opera-
cyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1377) 

mm) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. 
w sprawie udzielania pomocy  mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przed-
siębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach  w  ramach  regionalnych  
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417). 

nn) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy  na wspieranie innowacyjności oraz innowacje 
procesowe i organizacyjne  w  ramach  regionalnych  programów operacyj-
nych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2010) 

oo) 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 (Dz. U. poz. 488) 

pp) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na  kulturę i zachowanie dziedzic-
twa kulturowego  w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (Dz. U. poz. 1364) 
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qq) 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 (Dz. U. poz. 1208) 

rr) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogene-
racji oraz na propagowania energii ze źródeł odnawialnych w ramach regio-
nalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1420). 

ss) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy  inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w  
ramach  regionalnych  programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 
poz. 2011). 

tt) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energe-
tyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
(Dz. U. poz. 1363) 

uu) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 5 listopada 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu po-
ziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych 
na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2022). 

vv) 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 regionalnych programów operacyjnych 
na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2021). 

ww) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 
2015 r. w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sporto-
wą i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych pro-
gramów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1756). 

xx) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 2 lipca 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach pro-
gramów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073) 

VII. Załączniki 

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

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 oraz ich zmiany, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na posiedzeniach w dniu 29 września 2016 r. oraz 17 października 2016 r. na mocy następujących uchwał KM: 
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 Uchwała nr 66/2016 Komitetu Monitorującego z 29 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów 
technicznych specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających 
wyboru projektów dla Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności 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 

 

 Uchwała nr 67/2016 Komitetu Monitorującego z 29 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów 
trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne  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 

 

 Uchwała nr 68/2016 Komitetu Monitorującego z 29 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych 
specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 6.3 Gospodarka 
odpadami 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 

 

 Uchwała nr 69/2016 Komitetu Monitorującego z 29 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów 
trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 8.3 Transport kolejowy 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 

 Uchwała nr 70/2016 Komitetu Monitorującego z 29 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, 
kryteriów formalnych poprawności, kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla wszystkich Działań 
współfinansowanych z EFRR, wdrażanych przez LAWP oraz kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów 
rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania celowe oraz dla Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w 
przedsiębiorstwach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

 Uchwała nr 71/2016 Komitetu Monitorującego z 29 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów 
trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej 
przedsiębiorstw współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania 
Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

 Uchwała nr 75/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów 
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merytorycznych: technicznych specyficznych, finansowo – ekonomicznych specyficznych, trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających 
wyboru projektów dla Działania 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo - rozwojowa 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 

 

 Uchwała nr 76/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku 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 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 

 

 Uchwała nr 77/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów 
technicznych specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicznych 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 

 

 Uchwała nr 78/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów 
technicznych specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających 
wyboru projektów dla Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego 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 

 

 Uchwała nr 79/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku 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 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 

 

 Uchwała nr 80/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów 
technicznych specyficznych, kryteriów finansowo - ekonomicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających 
wyboru projektów dla Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności 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 
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 Uchwała nr 81/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów 
trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne 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 

 

 Uchwała nr 82/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów 
trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 6.3 Gospodarka odpadami 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 

 

 Uchwała nr 83/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych i kryteriów 
rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne 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 

 

 Uchwała nr 84/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz 
kryteriów trafności merytorycznej wyboru projektów dla Działania 8.2 Lokalny układ transportowy 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 

 

 Uchwała nr 85/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów 
trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 8.3 Transport kolejowy  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 

 

 Uchwała nr 86/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów 
trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych 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 

 

 Uchwała nr 87/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów 
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trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 13.7 Infrastruktura szkolna 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 

 

 Uchwała nr 88/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu oraz kryteriów 
formalnych poprawności wyboru projektów dla Działań współfinansowanych z EFRR wdrażanych przez DW EFRR, kryteriów formalnych specyficznych 
wyboru projektów dla Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, kryteriów technicznych i finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla Działań 
współfinansowanych z EFRR wdrażanych przez DW EFRR z wyłączeniem Działania 3.6 Marketing gospodarczy oraz kryteriów trafności merytorycznej 
wyboru projektów dla Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych oraz Działania 13.5 Infrastruktura 
przedszkolna realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

 Uchwała nr 89/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów 
trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 6.2 Mała retencja 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 

 

 Uchwała nr 90/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz 
kryteriów trafności merytorycznej wyboru projektów dla Działania 8.1 Regionalny układ transportowy 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 

 

 Uchwała nr 91/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów 
formalnych poprawności, kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla wszystkich Działań 
współfinansowanych z EFRR, wdrażanych przez LAWP oraz kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów 
rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania celowe oraz dla Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w 
przedsiębiorstwach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

 Uchwała nr 92/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów 
trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP (średnie przedsiębiorstwa) 
 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

 Uchwała nr 93/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu i kryteriów 
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ogólnych (zerojedynkowych i punktowych) wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS oraz kryteriów formalnych 
specyficznych wyboru projektów dla Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa- projekty PUP oraz Działania 11.3 Ekonomia społeczna w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

Załącznik 4 Ramowe Plany Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów 

Do załącznika nr 4 wprowadzono kryteria wyboru projektów, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 29 września 2016 r. oraz 17 października 2016 r. na mocy następujących uchwał KM: 
 

 Uchwała nr 72/2016 Komitetu Monitorującego z 29 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów 

premiujących wyboru projektów dla Działania 11.3 Ekonomia społeczna 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 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016  

 Uchwała nr 73/2016 Komitetu Monitorującego z 29 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych wyboru 

projektów dla Działania 11.3 Ekonomia społeczna 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 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016 (tryb pozakonkursowy) 

 Uchwała nr 74/2016 Komitetu Monitorującego z 29 września 2016 roku 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 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016  

 Uchwała nr 94/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz 

kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej współfinansowanego z EFS, wdrażanego przez DW EFS 

UMWL w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV 

kwartale roku 2016  

 Uchwała nr 95/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz 

kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne współfinansowanego z EFS, wdrażanego przez DW EFS 

UMWL w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV 
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kwartale roku 2016  

 Uchwała nr 96/2016 Komitetu Monitorującego z 17 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz 

kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.1 Aktywne włączenie współfinansowanego z EFS, wdrażanego przez WUP w Lublinie w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2016 

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

 

 

 

 


