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Wykaz zmian  
w  

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

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

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

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

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

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

I.2 Opis RPO WL 2014-2020 

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

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

I.3 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 

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

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

I.4 Opis systemu wyboru projektów 

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

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

II. Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WL 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań 
II.1. Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje 
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Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

   

   

II.2 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 

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

37/10 poprawą poprawę 

39/15 60 555 674 71 394 674 

Str. 42-
49/pkt. 6-33 

 Dodano kartę działania 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

II.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

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

52/15 45 484 594 49 484 594   

Str. 81 -87 
/pkt. 6-33 

 Dodano kartę działania 3.8 Tereny inwestycyjne w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

II.4 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 

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

97/19 Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca 

98/23 Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja 
poniesionych i udokumentowanych wydatków 
kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych 
wydatków kwalifikowalnych. Możliwość udzielenia 
dofinansowania w formie zaliczki oraz zasady w zakresie 
uproszczonych form rozliczania wydatków będą 
rozpatrywane przez IZ. Przy określaniu zasad udzielania 
zaliczki oraz zasad w zakresie uproszczonych form 
rozliczania wydatków IZ będzie kierowała się zapisami 
obowiązujących aktów prawnych i obowiązujących 
wytycznych. 

Nie dotyczy 

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

102/11 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją 
zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uzna-jącego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 

 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Roz-
porządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uzna-
jącego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w za-
stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).  
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107 i 108 Traktatu).  

 

 

102/13 Nie dotyczy Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

103/19 Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca 

104/23 Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja 
poniesionych i udokumentowanych wydatków 
kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych 
wydatków kwalifikowalnych. Możliwość udzielenia 
dofinansowania w formie zaliczki oraz zasady w zakresie 
uproszczonych form rozliczania wydatków będą 
rozpatrywane przez IZ. Przy określaniu zasad udzielania 
zaliczki oraz zasad w zakresie uproszczonych form 
rozliczania wydatków IZ będzie kierowała się zapisami 
obowiązujących aktów prawnych i obowiązujących 
wytycznych 

Nie dotyczy 

121/15 22 016 071 12 216 678 

Str. 130 - 136 
/pkt 6-33 

 Dodano kartę działania 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

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

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

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

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

168/15 6 055 567 4 975 567 

172/15 9 083 351 7 463 351 

Str. 175 - 181 
/pkt. 6-33 

 Dodano kartę działania 7.5 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

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

Str. 195 - 200 
/pkt. 6-33 

 Dodano kartę działania 8.4 Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
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II.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy  

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

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

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

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

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

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

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

II.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

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

267/15 29 979 449 29 979 450 

   

II.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

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

297/15 59 811 403 57 471 796 

301/24 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  

 

6. 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  

 

Str. 324 - 333 
/pkt. 6-33 

 Dodano kartę działania 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

II.14 Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna 

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

337/23 Nie dotyczy Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumen-
towanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych 
wydatków kwalifikowalnych.  Przy określaniu zasad udzielania zaliczki IZ będzie 
kierowała się zapisami obowiązujących aktów prawnych oraz wytycznych 

   

III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) 
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Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

339 - 343 Usunięto tabelę Dodano tabelę z nowymi danymi finansowymi 

   

IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji 

A. Wymiar terytorialny - formy obligatoryjne 

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

   

   

B. Wymiar terytorialny - formy fakultatywne 

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

348/B2 
B.2.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania 

instrumentu terytorialnego 

W ramach RPO WL 2014-2020 realizowane będą na te-
renie 4 miast subregionalnych (Biała Podlaska, Chełm, 
Puławy, Zamość) projekty zintegrowane1, tzw. Strate-
giczne Inwestycje Terytorialne, które wpisywać się będą 
w obszary strategicznej interwencji określone w „Strate-
gii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020”. Realizacja SIT na wyodrębnionych obszarach bę-
dzie możliwa jedynie w oparciu o opracowane doku-
menty strategiczne, o których mowa w art. 36 rozporzą-
dzenia ramowego.  

IZ nie przewiduje przekazywania funkcji zarządczych 
związanych z wdrażaniem funduszy UE miastom subre-
gionalnym, które realizować będą instrument SIT. 

Miasta subregionalne pełnią ważną rolę jako ośrodki 
koncentrujące funkcje gospodarcze i społeczne, będące 
ważnym miejscem dostarczania usług oraz uzupełnienia 
oferty i funkcji miasta Lublina w świadczeniu usług pu-
blicznych istotnych z perspektywy ich mieszkańców, jak 
również mieszkańców otaczających obszarów wiejskich. 

Nie dotyczy 

                                                           
1 Projekty zintegrowane to wiązka projektów wzajemnie powiązanych, których realizacja prowadzi do osiągania celów wskazanych w dokumentach strategicznych miast subregionalnych. 
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Planowana interwencja służyć będzie wzmocnieniu 
zróżnicowanych funkcji ponadlokalnych i wykorzystaniu 
wewnętrznego potencjału, rozbudowie wewnętrznych i 
zewnętrznych powiązań funkcjonalnych, kompleksowej 
rewitalizacji oraz zwiększeniu i poprawie dostępności do 
podstawowych usług publicznych. W związku z powyż-
szym interwencja będzie koncentrować się m.in. na po-
budzeniu aktywności gospodarczej, wsparciu rozwoju 
MŚP, poprawie stanu środowiska przyrodniczego oraz 
adaptacji do zmian klimatycznych, a także na działaniach 
z zakresu podnoszenia jakości zasobów ludzkich i włą-
czenia społecznego. 

Zakłada się komplementarny wkład EFRR i EFS w realiza-
cję projektów składających się na SIT (ok. 2,9% ogólnej 
alokacji Programu). 

 

 

B.2.2 Alokacja i wkład krajowy  

Oś priorytetowa Fundusz Alokacja 
UE 
(EUR) 

2 Cyfrowe Lubelskie EFRR 160 

000,00 

3 Konkurencyjność przedsię-

biorstw 

EFRR 32 710 

000,00 

4 Energia przyjazna środowisku EFRR 220 

000,00 
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5 Efektywność energetyczna i 

gospodarka niskoemisyjna 

EFRR 12 910 

000,00 

6 Ochrona środowiska i efek-

tywne wykorzystanie zasobów 

EFRR 1 070 

000,00 

7 Ochrona dziedzictwa kultu-

rowego i naturalnego 

EFRR 6 350 

000,00 

9 Rynek pracy EFS 1 350 

000,00 

10 Adaptacyjność przedsię-

biorstw i pracowników do 

zmian 

EFS 1 110 

000,00 

11 Włączenie społeczne EFS 2 830 

000,00 

12 Edukacja, kwalifikacje i 

kompetencje 

EFS 1 477 

000,00 

13 Infrastruktura społeczna EFRR 3 020 

000,00 
 

348/B3 Nie dotyczy 
B.3.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu teryto-

rialnego 

W ramach RPO WL 2014-2020 realizowane będą na terenie 4 miast subre-
gionalnych (Biała Podlaska, Chełm, Puławy, Zamość) projekty zintegrowa-
ne2, tzw. Strategiczne Inwestycje Terytorialne, które wpisywać się będą w 

                                                           
2 Projekty zintegrowane to wiązka projektów wzajemnie powiązanych, których realizacja prowadzi do osiągania celów wskazanych w dokumentach strategicznych miast subregionalnych. 
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obszary strategicznej interwencji określone w „Strateg ii Rozwoju Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014-2020”. Realizacja SIT na wyodrębnionych 
obszarach będzie możliwa jedynie w oparciu o opracowane dokumenty 
strategiczne, o których mowa w art. 36 rozporządzenia ramowego.  

IZ nie przewiduje przekazywania funkcji zarządczych związanych z wdraża-
niem funduszy UE miastom subregionalnym, które realizować będą instru-
ment SIT. 

Miasta subregionalne pełnią ważną rolę jako ośrodki koncentrujące funkcje 
gospodarcze i społeczne, będące ważnym miejscem dostarczania usług oraz 
uzupełnienia oferty i funkcji miasta Lublina w świadczeniu usług publicz-
nych istotnych z perspektywy ich mieszkańców, jak również mieszkańców 
otaczających obszarów wiejskich. Planowana interwencja służyć będzie 
wzmocnieniu zróżnicowanych funkcji ponadlokalnych i wykorzystaniu we-
wnętrznego potencjału, rozbudowie wewnętrznych i zewnętrznych powią-
zań funkcjonalnych, kompleksowej rewitalizacji oraz zwiększeniu i poprawie 
dostępności do podstawowych usług publicznych. W związku z powyższym 
interwencja będzie koncentrować się m.in. na pobudzeniu aktywności go-
spodarczej, wsparciu rozwoju MŚP, poprawie stanu środowiska przyrodn i-
czego oraz adaptacji do zmian klimatycznych, a także na działaniach z za-
kresu podnoszenia jakości zasobów ludzkich i włączenia społecznego. 

Zakłada się komplementarny wkład EFRR i EFS w realizację projektów skła-
dających się na SIT (ok. 2,9% ogólnej alokacji Programu).  

 

 

B.3.2 Alokacja i wkład krajowy  

Oś priorytetowa Fundusz Alokacja UE 
(EUR) 

2 Cyfrowe Lubelskie EFRR 160 000,00 

3 Konkurencyjność przedsiębiorstw EFRR 32 710 000,00 
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4 Energia przyjazna środowisku EFRR 220 000,00 

5 Efektywność energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna 

EFRR 12 910 000,00 

6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzy-

stanie zasobów 

EFRR 1 070 000,00 

7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i natu-

ralnego 

EFRR 6 350 000,00 

9 Rynek pracy EFS 1 350 000,00 

10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracow-

ników do zmian 

EFS 1 110 000,00 

11 Włączenie społeczne EFS 2 830 000,00 

12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje EFS 1 477 000,00 

13 Infrastruktura społeczna EFRR 3 020 000,00 
 

V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO  

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

351/1.2 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. 2014 poz. 
1146), 

 

b) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 
1146 z późn. zm.), 

 

353/2 Zatwierdzone Zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

353/2 
a) W przygotowaniu: 

 Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na 
lata 2014-2020, 

  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w ob-
szarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

usunięto 
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wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego na lata 2014-2020, 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

 Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rze-
czowego realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020, 

 Wytyczne w zakresie realizacji 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, 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pra-
cowników do zmian na lata 2014-2020, 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

 Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przy-
gotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym pro-
jektów generujących dochód i projektów hybrydo-
wych na lata 2014-2020, 

 Wytyczne w zakresie informacji i promocji progra-
mów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-
2020.  

 

VI. Spis skrótów  

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

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

VII. Załączniki 

Załącznik 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych 

Str./Pkt  Treść po zmianie: 
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Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

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

Str./Pkt  Treść po zmianie: 

365  

Działanie 2.2 
Cyfryzacja 
Lubelskiego 
Obszaru Funk-
cjonalnego w 
ramach Zinte-
growanych  
Inwestycji 
Terytorialnych 
 

Powierzchnia obszaru wo-
jewództwa objęta cyfrową 
ewidencją gruntów i bu-
dynków 

% 
słabiej 
rozwinięty 

30 2014 - 
system 
SL/LSI 

Liczba pobrań/odtworzeń 
dokumentów zawierających 
informacje sektora publicz-
nego 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

0 2014  - 
system 
SL/LSI 

Liczba pobrań/uruchomień 
aplikacji opartych na po-
nownym wykorzystaniu 
informacji sektora publicz-
nego i e-usług publicznych  

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

0 2014  - 
system 
SL/LSI 

Dodano powyższy zapis 

366  Dodano zapis: 
Działanie 3.8 
Tereny inwe-
stycyjne w 
ramach Zinte-
growanych 
Inwestycji 
Terytorialnych 
Lubelskiego 
Obszaru Funk-
cjonalnego 

Liczba inwestycji zlokalizo-
wanych na przygotowanych 
terenach inwestycyjnych 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

0 2014   
system 
SL/LSI 

Poziom wykorzystania 
wspartych terenów inwe-
stycyjnych 

% 
słabiej 
rozwinięty 

0 2014   
system 
SL/LSI 

 
 

370  Dodano zapis: 
Działanie 5.6 
Efektywność 
energetyczna i 
gospodarka 

Szacowany roczny 
spadek emisji 
gazów cieplarnia-
nych (CI34) 

tony równo-
ważnika 
CO2/rok 

słabiej 
rozwinięty 

0 2014 - 
system 
SL/LSI 
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niskoemisyjna 
dla Zintegro-
wanych Inwe-
stycji Teryto-
rialnych Lubel-
skiego Obszaru 
Funkcjonalnego 
 

Liczba przewozów 
komunikacją miej-
ską na przebudo-
wanych i nowych 
liniach komunikacji 
miejskiej 

szt./rok 
słabiej 
rozwinięty 

0 2014  - 
system 
SL/LSI 

Liczba samocho-
dów korzystających 
z miejsc postojo-
wych w wybudo-
wanych obiektach 
"parkuj i jedź" 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

0 2014  - 
system 
SL/LSI 

Liczba rowerzystów 
korzystających z 
miejsc postojo-
wych w wybudo-
wanych obiektach 
„Bike&Ride”. 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

0 2014  - 
system 
SL/LSI 

 
 

371  Dodano zapis; 

Działanie 7.5 
Ochrona bioróż-
norodności dla 
Zintegrowanych 
Inwestycji Tery-
torialnych  
Lubelskiego 
Obszaru Funk-
cjonalnego 

Powierzchnia siedlisk 
wspartych w  celu 
uzyskania lepszego 
statusu ochrony 
(CI23) 

ha 
słabiej 
rozwinięty 

0 2014 - 
system 
SL/LSI 

Wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem 
miejscach należących 
do dziedzictwa kultu-
ralnego i naturalnego 
oraz stanowiących 
atrakcje turystyczne 
(CI9) 

odwiedziny 
/rok 

słabiej 
rozwinięty 

0 2014   
system 
SL/LSI 

 
 
 

372  Dodano zapis: 
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Działanie 8.4 
Transport w 
ramach Zinte-
growanych Inwe-
stycji Terytorial-
nych Lubelskiego  
Obszaru Funk-
cjonalnego 

       

 
 
 

375  

Działanie 13.8 
Rewitalizacja 
Lubelskiego 
Obszaru Funk-
cjonalnego w 
ramach Zinte-
growanych 
Inwestycji 
Terytorialnych 

Liczba osób korzystających 
z obiektów infrastruktury 
społeczno-
kulturalnej/turystycznej 
będącej przedmiotem 
projektu 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

0 2014   
system 
SL/LSI 

Powierzchnia terenów 
przygotowanych pod dzia-
łalność gospodarczą, kultu-
ralną, społeczną, turystycz-
ną 

m2 
słabiej 
rozwinięty 

0 2014   
system 
SL/LSI 

Powierzchnia użytkowa 
budynków przygotowanych 
pod działalność gospodar-
czą, kulturalną, społeczną, 
turystyczną 

m2 
słabiej 
rozwinięty 

0 2014   
system 
SL/LSI 

 

378  Dodano zapis: 

Działanie 2.2 
Cyfryzacja Lu-
belskiego Ob-
szaru Funkcjo-
nalnego w ra-
mach Zintegro-
wanych  
Inwestycji Tery-
torialnych 
 

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości 3-
dwustronna interakcja 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

- - 
system 
SL/LSI 

Liczba podmiotów, które 
udostępniły on-line informa-
cje sektora publicznego 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

- - 
system 
SL/LSI 

Liczba aplikacji opartych na 
ponownym wykorzystaniu 
informacji sektora publiczne-
go i e-usług publicznych 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba udostępnionych usług 
wewnątrzadministracyjnych 
(A2A) 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 
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Przestrzeń dyskowa serwe-
rowni 

TB 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości co naj-
mniej 4-transakcja 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba zdigitalizowanych 
dokumentów zawierających 
informacje sektora publicz-
nego 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba udostępnionych on-
line dokumentów zawierają-
cych informacje sektora 
publicznego 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba uruchomionych sys-
temów teleinformatycznych 
w podmiotach wykonujących 
zadania publiczne 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba urzędów, które wdro-
żyły katalog rekomendacji 
dotyczących awansu cyfro-
wego 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba utworzonych API szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba baz danych udostęp-
nionych on-line poprzez API 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba podmiotów udostęp-
niających usługi wewnątrza-
dministracyjne (A2A) 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba udostępnionych on-
line rejestrów i baz danych 
przestrzennych 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

 
 
 
 

380  Dodano zapis: 
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Działanie 3.8 
Tereny 
inwestycyjne w 
ramach 
Zintegrowanych 
Inwestycji 
Terytorialnych 
Lubelskiego 
Obszaru 
Funkcjonalnego 

Powierzchnia przygotowa-
nych terenów inwestycyj-
nych  

ha 
słabiej 
rozwinięty 

- - 
system 
SL/LSI 

 
 

383-384  Dodano zapis: 

Działanie 5.6 
Efektywność 
energetyczna i 
gospodarka 
niskoemisyjna 
dla Zintegrowa-
nych Inwestycji 
Terytorialnych 
Lubelskiego 
Obszaru Funk-
cjonalnego 

Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

- - 
system 
SL/LSI 

Pojemność taboru pasażer-
skiego w publicznym trans-
porcie zbiorowym komunika-
cji miejskiej 

osoby 
słabiej 
rozwinięty 

- - 
system 
SL/LSI 

Liczba wybudowanych zinte-
growanych węzłów przesiad-
kowych 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

- - 
system 
SL/LSI 

Liczba zainstalowanych 
inteligentnych systemów 
transportowych 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

- - 
system 
SL/LSI 

Długość wybudowanych lub 
przebudowanych linii trolej-
busowych 

km 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba zmodernizowanych 
jednostek taboru pasażer-
skiego w publicznym trans-
porcie zbiorowym komunika-
cji miejskiej 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Pojemność zakupionego 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

osoby 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 
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Pojemność zmodernizowa-
nego taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

osoby 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Całkowita długość nowych 
lub przebudowanych linii 
komunikacji miejskiej 

km 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba wybudowanych obiek-
tów "parkuj i jedź" 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba miejsc postojowych w 
wybudowanych obiektach 
"parkuj i jedź" 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba miejsc postojowych 
dla osób niepełnosprawnych 
w wybudowanych obiektach 
"parkuj i jedź" 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba wybudowanych obiek-
tów "Bike&Ride" 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba stanowisk postojo-
wych w wybudowanych 
obiektach "Bike&Ride" 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Długość dróg, na których 
zainstalowano inteligentne 
systemy transportowe 

km 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Długość wybudowanych dróg 
dla rowerów 

km 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Długość przebudowanych 
dróg dla rowerów 

km 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Długość wyznaczonych dróg 
dla rowerów 

km 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

 
 

388  Dodano zapis: 
Działanie 7.5 
Ochrona bioróż-
norodności dla 
Zintegrowanych 
Inwestycji Tery-
torialnych  
Lubelskiego 

Liczba wspartych obiektów 
związanych z ochroną przy-
rody 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-  
system 
SL/LSI 

Liczba wspartych form 
ochrony przyrody 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Łączna powierzchnia zrekul-
tywowanych gruntów (CI22) 

ha 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 
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Obszaru Funk-
cjonalnego 

Liczba opracowanych do-
kumentów planistycznych z 
zakresu ochrony przyrody 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba ośrodków prowadzą-
cych działalność w zakresie 
edukacji ekologicznej obję-
tych wsparciem 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba przeprowadzonych 
kampanii informacyjno - 
edukacyjnych związanych z 
edukacją ekologiczną 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba obiektów dostosowa-
nych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami   

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba siedlisk/zbiorowisk 
roślinnych objętych projek-
tem 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-  
system 
SL/LSI 

Liczba wybudowanych 
obiektów turystycznych i 
rekreacyjnych  

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba przebudowanych 
obiektów turystycznych i 
rekreacyjnych  

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Długość utworzonych szla-
ków turystycznych 

km 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Długość odnowionych szla-
ków turystycznych 

km 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba utworzonych punk-
tów informacji turystycznej i 
infokiosków zapewniających 
obsługę w min. 2 językach 
obcych 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

 
 
 

390-391  Dodano zapis: 
Działanie 8.4 
Transport w 
ramach Zinte-
growanych 
Inwestycji 

Całkowita długość przebudowanych 
lub zmodernizowanych dróg (CI14) 

km 
słabiej 
rozwinięty 

    
system 
SL/LSI 

Liczba wybudowa-
nych/zmodernizowanych urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 
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Terytorialnych 
Lubelskiego  
Obszaru Funk-
cjonalnego 

Całkowita długość nowych dróg 
(CI13) 

km 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Długość wybudowanych dróg po-
wiatowych 

km 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Długość przebudowanych dróg 
powiatowych 

km 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba przejazdów kolejowych, na 
których poprawiono bezpieczeń-
stwo 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba zakupionego sprzę-
tu/systemów służących poprawie 
bezpieczeństwa/ochrony uczestni-
ków ruchu drogowego 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba wybudowanych obwodnic szt. 
słabiej 
rozwinięty 

- - 
system 
SL/LSI 

Długość wybudowanych dróg dla 
rowerów 

km 
słabiej 
rozwinięty 

- - 
system 
SL/LSI 

Długość przebudowanych dróg dla 
rowerów 

km 
słabiej 
rozwinięty 

- - 
system 
SL/LSI 

Długość wybudowanych dróg wo-
jewódzkich 

km 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Długość przebudowanych dróg 
wojewódzkich 

km 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

 

395  Dodano zapis: 

Działanie 13.8 
Rewitalizacja 
Lubelskiego 
Obszaru Funk-
cjonalnego w 
ramach Zinte-
growanych 
Inwestycji Tery-
torialnych 

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowa-
nych na rewitalizowanych 
obszarach 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

  - 
system 
SL/LSI 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie (CI1) 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

- - 
system 
SL/LSI 

Budynki publiczne lub ko-
mercyjne wybudowane lub 
wyremontowane na obsza-
rach miejskich (CI39) 

m2 
słabiej 
rozwinięty 

- - 
system 
SL/LSI 

Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją 

ha 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba obiektów dostosowa-
nych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami   

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

-   
system 
SL/LSI 

Liczba przedsiębiorstw ulo-
kowanych na zrewitalizowa-
nych obszarach 

szt. 
słabiej 
rozwinięty 

- - 
system 
SL/LSI 
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Otwarta przestrzeń utworzo-
na lub rekultywowana na 
obszarach miejskich (CI 38) 

m2 
słabiej 
rozwinięty 

- - 
system 
SL/LSI 

 
 
 

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

Str./Pkt  Treść po zmianie: 

414/3  Załącznik 3c Kryteria oceny strategicznej zgodności ze Strategią Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (projekty 
pozakonkursowe dla wszystkich Działań Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanych z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego)   
 

422/3  Załącznik 3d - Kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne  wyboru 

projektów dla Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego wdrażanych przez DW EFRR 

 

Załącznik 4 Ramowe Plany Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów 

Str./Pkt  Treść po zmianie: 

464/4a  Przed kartą Działania 9.2 dodano kartę Działania 9.1 

481/4b 
Załącznik 4b – Ramowy Plan Działań w części dotyczącej 
kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 11 Włą-
czenie społeczne 

 

Załącznik 4b – Ramowy Plan Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru 
projektów dla Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność pracowników i przedsię-
biorstw do zmian   

Dodano Kartę działania: 10.2 

 

483/4c 
Załącznik 4c – Ramowy Plan Działań w części dotyczącej 
kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 12 Edu-
kacja, kwalifikacje i kompetencje 

Załącznik 4c – Ramowy Plan Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru 
projektów dla Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne 

Przed kartą Działania 11.3 dodano kartę Działania: 11.1 
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500/4d 
Załącznik 4c – Ramowy Plan Działań w części dotyczącej 
kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej 12 Edu-
kacja, kwalifikacje i kompetencje 

 

Załącznik 4d – Ramowy Plan Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru 
projektów dla Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

 

500/4d Załącznik zostanie opracowany na dalszym etapie prac nad 
SZOOP RPO WL. 

Usunięto. 

Dodano Kartę działania: 12.3 

 

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

Str./Pkt  Treść po zmianie: 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

   

Załącznik  6 – Zakres interwencji realizowany w poszczególnych Działaniach RPO WL 2014-2020 

Str./Pkt  Treść po zmianie: 

503/6  Dodano załącznik 6  – Zakres interwencji realizowany w poszczególnych 
Działaniach RPO WL 2014-2020 
 

Osie Priorytetowe i 
Działania RPO WL 

2014 - 2020 
Zakres interwencji

3
 

Oś priorytetowa 1 
Badania i innowacje 

2; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 64 

1.1 Regionalna infra-
struktura badawczo – 

58 Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji 
(publiczna)  

                                                           
3 Wg Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i końcowych na 
potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 
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rozwojowa 59 Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji 
(prywatna, w tym parki nauki) 

1.2 Badania celowe 2 Procesy badawcze i innowacyjne  w dużych przedsiębior-
stwach 

61 Działania badawcze i innowacyjne  w prywatnych 
ośrodkach badawczych, w tym tworzenie sieci 

64 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym syste-
my bonów, innowacje procesowe, projektowe, innowacje 
w obszarze usług i innowacje społeczne) 

1.3 Infrastruktura 
badawczo-rozwojowa 
w przedsiębiorstwach  

56 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w 
MŚP, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i 
innowacyjnymi 

57 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w 
dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z dzia-
łaniami badawczymi i innowacyjnymi 

1.4 Transfer techno-
logii i komercjalizacja 
badań  

62 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a 
przedsiębiorstwami, z korzyścią głównie dla MŚP 

1.5 Bon na patent 62 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a 
przedsiębiorstwami, z korzyścią głównie dla MŚP 

Oś priorytetowa 2 
Cyfrowe Lubelskie 

78; 79; 81; 101 

2.1 Cyfrowe Lubelskie 78 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym 
elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych 
środków wsparcia reformy administracji publicznej, bez-
pieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i 
ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elek-
tronicznej) 

79 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym 
otwartych danych w zakresie e- kultury, bibliotek cyfro-
wych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej) 

81 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdro-
wego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-
zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w 
służbie osobom starszym) 

101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 
przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowa-
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lającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpo-
średnio z EFRR) 

2.2 Cyfryzacja Lubel-
skiego Obszaru Funk-
cjonalnego w ramach  
Zintegrowanych In-
westycji Terytorial-
nych 

78 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym 
elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych 
środków wsparcia reformy administracji publicznej, bez-
pieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i 
ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elek-
tronicznej) 

79 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym 
otwartych danych w zakresie e- kultury, bibliotek cyfro-
wych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej) 

81 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdro-
wego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-
zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w 
służbie osobom starszym) 

101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 
przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowa-
lającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpo-
średnio z EFRR) 

Oś priorytetowa 3 
Konkurencyjność 
przedsiębiorstw 

1; 62; 63; 66; 67; 72; 76; 82 

3.1 Tereny inwesty-
cyjne 

72 Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemy-
słowe i obiekty) 

3.2 Instrumenty kapi-
tałowe 

67 Rozwój działalności MŚP, wsparcia przedsiębiorczości i 
tworzenia przedsiebiorstw (w tym wsparcie dla przedsię-
biorstw typu spin-off i spin-out) 

72 Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemy-
słowe i obiekty) 

3.3 Przedsiębiorstwa 
odpryskowe 

67 Rozwój działalności MŚP, wsparcia przedsiębiorczości i 
tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsię-
biorstw typu spin-off i spin-out) 

3.4 Dostosowanie 
oferty IOB do potrzeb 
rynku 

66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w 
tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projekto-
wania) 

72 Infrastruktura biznesowa dla MŚP ( w tym parki prze-
mysłowe i obiekty) 
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3.5 Bon na doradztwo 66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w 
tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projekto-
wania) 

3.6 Marketing gospo-
darczy 

66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w 
tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projekto-
wania) 

3.7 Wzrost konkuren-
cyjności MŚP 

1 Ogólne inwestycje produkcyjne w MŚP 

62 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a 
przedsiębiorstwami, z korzyścią głównie dla MŚP 

63 Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw,  z korzy-
ścią głównie dla MŚP 

76 Rozwój i promowanie komercyjnych dóbr w dziedzinie 
kultury i kreatywności w MŚP 

82 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektro-
niczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych 
laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych 
przedsiębiorstw TIK (...) 

3.8 Tereny inwesty-
cyjne w ramach Zin-
tegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

72 Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemy-
słowe i obiekty) 

Oś priorytetowa 4 
Energia przyjazna 
środowisku 

5; 9; 10; 11; 12; 16 

4.1 Wsparcie wyko-
rzystania OZE  

5 Energia elektryczna (magazynowanie i przesył) 

9 Energia odnawialna: wiatrowa 

10 Energia odnawialna: słoneczna 

11 Energia odnawialna: z biomasy 

12 Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroe-
lektryczna, geotermalna i morska) oraz integracja energii 
odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii 
elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii 
odnawialnej z wodoru) 
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16 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie 

4.2 Produkcja energii 
z OZE w przedsiębior-
stwach 

5 Energia elektryczna (magazynowanie i przesył) 

9 Energia odnawialna: wiatrowa 

10 Energia odnawialna: słoneczna 

11 Energia odnawialna: z biomasy 

12 Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroe-
lektryczna, geotermalna i morska) oraz integracja energii 
odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii 
elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii 
odnawialnej z wodoru) 

16 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie 

Oś priorytetowa 5 
Efektywność energe-
tyczna i gospodarka 
niskoemisyjna 

13; 14; 16; 43; 44; 68; 69; 70 

5.1 Poprawa efek-
tywności energetycz-
nej przedsiębiorstw 

68 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i pro-
jekty demonstracyjne w MŚP oraz środki wsparcia  

69 Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz 
efektywnego wykorzystania zasobów w MŚP  

70 Promowanie efektywności energetycznej w dużych 
przedsiębiorstwach 

5.2 Efektywność 
energetyczna sektora 
publicznego 

13 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektyw-
ności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki 
wsparcia 

16 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie 

5.3 Efektywność 
energetyczna sektora 
mieszkaniowego 

14 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla 
celów efektywności energetycznej, projekty demonstra-
cyjne i środki wsparcia 

16 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie 

5.4 Transport nisko-
emisyjny 

43 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miej-
skiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor) 

44 Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowa-
dzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, in-
formatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji) 
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5.5 Promocja nisko-
emisyjności 

13 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektyw-
ności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki 
wsparcia 

5.6 Efektywność 
energetyczna i go-
spodarka niskoemi-
syjna dla Zintegrowa-
nych Inwestycji Tery-
torialnych Lubelskie-
go Obszaru Funkcjo-
nalnego 

43 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miej-
skiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor) 

44 Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowa-
dzenie zarządzania popytem, systemy poboru opłat, in-
formatyczne systemy monitorowania, kontroli i informacji) 

13 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektyw-
ności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki 
wsparcia 

Oś priorytetowa 6 
Ochrona środowiska i 
efektywne wykorzy-
stanie zasobów 

17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 87; 88 

6.1 Bezpieczeństwo 
ekologiczne 

87 Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz 
ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. 
erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz 
zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie 
świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruk-
tura do celów zarządzania klęskami i katastrofami 

88 Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z 
klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym dzia-
łalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz 
zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie 
świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruk-
tura do celów zarządzania klęskami i katastrofami 

6.2 Mała retencja 87 Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz 
ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. 
erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, oraz 
zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie 
świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruk-
tura do celów zarządzania klęskami i katastrofami 

6.3 Gospodarka od-
padami 

17 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych 
(w tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, 
recyklingu) 
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18 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych 
(w tym działania w zakresie: mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, 
przekształcania termicznego i składowania na składowi-
skach) 

19 Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, przemy-
słowymi lub niebezpiecznymi 

23 Środki ochrony środowiska służące ograniczeniu i/lub 
uniknięciu emisji gazów cieplarnianych (w tym obróbka i 
magazynowanie metanu oraz kompostowanie) 

6.4 Gospodarka wod-
no-ściekowa 

20 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruk-
tura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dys-
trybucji) 

21 Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym go-
spodarowanie wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, 
konkretne środki dostosowania do zmian klimatu, pomiary 
zużycia wody w wydzielonych obszarach sieci wodociągo-
wej i u konsumentów, systemy naliczania opłat, ogranicza-
nie wycieków) 

22 Oczyszczanie ścieków 

23 Środki ochrony środowiska służące ograniczeniu i/lub 
uniknięciu emisji gazów cieplarnianych (w tym obróbka i 
magazynowanie metanu oraz kompostowanie) 

Oś priorytetowa 7 
Ochrona dziedzictwa 
kulturowego i natu-
ralnego 

85; 86; 90; 91; 92; 94 

7.1 Dziedzictwo kul-
turowe 

94 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w 
dziedzinie kultury i dziedzictwa 

92 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów 
turystycznych 

7.2 Dziedzictwo natu-
ralne 

85 Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, 
ochrona przyrody i zielona infrastruktura 

7.3 Ochrona różno-
rodności przyrodni-
czej  

85 Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, 
ochrona przyrody i zielona infrastruktura 

86 Ochrona , regeneracja i zrównoważone wykorzystanie 
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obszarów Natura 2000 

7.4 Turystyka przy-
rodnicza 

91 Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obsza-
rów przyrodniczych 

90 Ścieżki rowerowe i piesze 

7.5 Ochrona bioróż-
norodności dla Zinte-
growanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubel-
skiego Obszaru Funk-
cjonalnego 

91 Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obsza-
rów przyrodniczych 

85 Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, 
ochrona przyrody i zielona infrastruktura 

86 Ochrona , regeneracja i zrównoważone wykorzystanie 
obszarów Natura 2000 

90 Ścieżki rowerowe i piesze 

Oś priorytetowa 8 
Mobilność regionalna 
i ekologiczny trans-
port 

26; 27; 34 

8.1 Regionalny układ 
transportowy 

34 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane ( w tym 
autostrady, drogi krajowe, regionalne, lokalne) 

8.2 Lokalny układ 
transportowy 

34 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane ( w tym 
autostrady, drogi krajowe, regionalne, lokalne) 

8.3 Transport kolejo-
wy 

26 Inne koleje 

27 Tabor kolejowy 

8.4 Transport dla 
Zintegrowanych In-
westycji Terytorial-
nych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonal-
nego 

34 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane ( w tym 
autostrady, drogi krajowe, regionalne, lokalne) 

Oś priorytetowa 9 
Rynek pracy 

102; 104; 105 

9.1 Aktywizacja za-
wodowa 

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i 
osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobot-
nych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności 
pracowników 
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9.2 Aktywizacja za-
wodowa – projekty 
PUP 

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i 
osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobot-
nych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności 
pracowników 

9.3 Rozwój przedsię-
biorczości 

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i two-
rzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw 

9.4 Godzenie życia 
zawodowego i pry-
watnego 

105 Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, 
w tym pod względem dostępu do zatrudnienia, rozwoju 
kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i prywat-
nego, a także promowanie równego wynagrodzenia za 
taką sama pracę 

Oś priorytetowa 10 
Adaptacyjność przed-
siębiorstw i pracow-
ników do zmian 

106; 107 

10.1 Usługi rozwojo-
we dla MŚP 

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian 

10.2 Programy typu 
outplaceme 

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian 

10.3 Programy polity-
ki zdrowotnej 

107 Aktywne i zdrowe starzenie się 

Oś priorytetowa 11 
Włączenie społeczne  

109; 112; 113 

11.1 Aktywne włą-
czenie 

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania rów-
ności szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie 
szans na zatrudnienie 

11.2 Usługi społeczne 
i zdrowotne 

112 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwa-
łych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i 
usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

11.3 Ekonomia spo-
łeczna 

113 Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji 
zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz go-
spodarki społecznej i gospodarki solidarnej w celu uła-
twienia dostępu do zatrudnienia 

Oś priorytetowa 12 
Edukacja, kwalifikacje 

115; 117; 118 
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i kompetencje  

12.1 Edukacja przed-
szkolna 

115 Ograniczenie  i zapobieganie przedwczesnemu koń-
czeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej 
jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z 
uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformal-
nych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podję-
cie kształcenia i szkolenia 

12.2 Kształcenie 
ogólne 

115 Ograniczenie  i zapobieganie przedwczesnemu koń-
czeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej 
jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z 
uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformal-
nych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podję-
cie kształcenia i szkolenia 

12.3 Kształcenie 
ustawiczne w zakre-
sie ICT i języków ob-
cych 

117 Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe 
życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozafor-
malnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, 
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz 
promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym po-
przez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych 
kompetencji 

12.4 Kształcenie za-
wodowe 

118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szko-
lenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z 
etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, 
w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, 
dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i 
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę 
zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

Oś priorytetowa 13  
Infrastruktura spo-
łeczna 

34; 50; 51; 52; 53; 55; 73; 89; 101 

13.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia 

53 Infrastruktura ochrony zdrowia  

13.2 Infrastruktura 
usług społecznych 

55 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do 
rozwoju regionalnego i lokalnego  
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13.3 Rewitalizacja 
obszarów miejskich 

34 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane ( w tym 
autostrady, drogi krajowe, regionalne, lokalne) 

55 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do 
rozwoju regionalnego i lokalnego  

73 Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (MŚP) 

89 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja 
skażonych gruntów 

101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 
przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowa-
lającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpo-
średnio z EFRR) 

13.4 Rewitalizacja 
obszarów wiejskich 

34 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane ( w tym 
autostrady, drogi krajowe, regionalne, lokalne) 

55 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do 
rozwoju regionalnego i lokalnego  

73 Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (MŚP) 

89 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja 
skażonych gruntów 

101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 
przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowa-
lającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpo-
średnio z EFRR) 

13.5 Infrastruktura 
przedszkolna 

52 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elemen-
tarnej i opieki nad dzieckiem 

13.6 Infrastruktura 
kształcenia zawodo-
wego i ustawicznego 

50 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i 
szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych 

13.7 Infrastruktura 
szkolna 

51 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej 
(na poziomie podstawowym i średnim ogólnokształcącym) 

13.8 Rewitalizacja  
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego w 
ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Tery-
torialnych 

34 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane ( w tym 
autostrady, drogi krajowe, regionalne, lokalne) 

55 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do 
rozwoju regionalnego i lokalnego  

73 Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (MŚP) 
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89 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja 
skażonych gruntów 

101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 
przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowa-
lającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpo-
średnio z EFRR) 

Oś priorytetowa 14 
Pomoc techniczna 

121; 122; 123 

Działanie 14.1 Pomoc 
techniczna 

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola 

122 Ewaluacja i badania 

123 Informacja i komunikacja 
 

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