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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. 

VII. Załączniki 

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

Do załącznika nr 3 wprowadzono kryteria wyboru, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2016 r. na mocy następujących uchwał : 

 Uchwała nr 103/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru w trybie pozakonkursowym podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz 
realizowanego przez niego projektu w ramach Działania 3.2 Instrumenty kapitałowe 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 104/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru w trybie pozakonkursowym podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz 
realizowanego przez niego projektu w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 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 105/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru w trybie pozakonkursowym podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz 
realizowanego przez niego projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
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wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 Uchwała nr 106/2016 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru w trybie pozakonkursowym podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz 
realizowanego przez niego projektu w ramach Działania 10.2 Programy typu outplacement współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Załącznik 4 Ramowe Plany Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów 

Str. 29 
Dodano: 

 

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
1
 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO: 

 

OŚ PRIORYTETOWA 9 - Priorytet inwestycyjny 8iii 

DZIAŁANIE 9.3 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8III  

Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, 

małych i  średnich przedsiębiorstw  

Tytuł lub zakres projektu
2
: Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego 

podmiot zgłaszający
3
 Bank Gospodarstwa Krajowego 

data identyfikacji
4
 ……. 

podmiot, który będzie wnioskodawcą
5
 Bank Gospodarstwa Krajowego 

szacowana całkowita wartość projektu 

(PLN) 

18 474 256,71 

szacowana wartość kosztów 

kwalifikowalnych (PLN) 

18 474 256,71 

                                                           
1 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
2 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
3 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
4 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie. 
5 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
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duży projekt (T/N/ND)
6
 ND 

szacowany wkład UE (PLN) 15 703 118,20 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie 

(kwartał/ miesiąc oraz rok)
7
 

IV kwartał 2016 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

IV kwartał 2016 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin 

zakończenia realizacji projektu 

(kwartał/miesiąc oraz rok) 

31 grudnia 2023 r. 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
8
 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej 

233 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na 

podjęcie działalności gospodarczej w programie 

185 

 
 

Str. 47 
Dodano: 

 

 

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH
9
 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO: 

                                                           
6 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), 
ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
7 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
8 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu. 
9 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
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OŚ PRIORYTETOWA 10 - Priorytet inwestycyjny 8v 

DZIAŁANIE 10.2 PROGRAMY TYPU OUTPLACEMENT 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 8V  

Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

 

Tytuł lub zakres projektu
10

: Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego 

podmiot zgłaszający
11

 Bank Gospodarstwa Krajowego 

data identyfikacji
12

 … 

podmiot, który będzie wnioskodawcą
13

 Bank Gospodarstwa Krajowego 

szacowana całkowita wartość projektu 

(PLN) 

2 710 508,71 

szacowana wartość kosztów kwalifikowal-

nych (PLN) 

2 710 508,71 

duży projekt (T/N/ND)
14

 ND 

szacowany wkład UE (PLN) 2 303 932,40 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

złożenia wniosku o dofinansowanie (kwar-

tał/ miesiąc oraz rok)
15

 

IV kwartał 2016 r. 

przewidywany w dniu identyfikacji termin  

rozpoczęcia realizacji projektu (kwar-

tał/miesiąc oraz rok) 

IV kwartał 2016 r. 

                                                           
10 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
11 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
12 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie. 
13 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
14 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty duże (koszty kwalifikowalne większe niż 50 mln €), 
ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
15 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
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przewidywany w dniu identyfikacji termin 

zakończenia realizacji projektu (kwar-

tał/miesiąc oraz rok) 

31 grudnia 2023 r. 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
16

 

wskaźnik wartość docelowa 

WSKAŹNIKI REZULTATU:  

- - 

WSKAŹNIKI PRODUKTU:  

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie 

35 

 

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

Str. 6  
Dodano: 

 

Projekty w zakresie wdrażania instrumentów finansowych  

18 
3.2 

Fundusz Fun-

duszy Woje-

wództwa 

Lubelskiego 

Bank Gospo-
darstwa Kra-

jowego 
…. 

Bank Gospo-
darstwa Kra-

jowego 

58 591 823,53  58 591 823,53  
N 

49 803 

050,00 

Liczba przedsię-
biorstw otrzymują-

cych wsparcie 

36 szt. 

IV 
kwartał 
2016 r. 

IV 
kwartał 
2016 r. 

IV kwar-
tał 2023 

r. 

Liczba przedsię-
biorstw otrzymują-

cych wsparcie fi-
nansowe inne niż 

dotacje 

36 szt. 

Inwestycje pry-
watne uzupełniają-

ce wsparcie pu-
bliczne dla przed-

50 799 
111 

zł 

                                                           
16 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu. 
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siębiorstw (inne niż 
dotacje) 

19 
3.7 

Fundusz Fun-

duszy Woje-

wództwa 

Lubelskiego 

Bank Gospo-
darstwa Kra-

jowego 
…. 

Bank Gospo-
darstwa Kra-

jowego 

346 081 521,82 346 081 521,82 
N 

294 169 

293,55 

Liczba przedsię-
biorstw otrzymują-

cych wsparcie 

1600 szt. 

IV 
kwartał 
2016 r. 

IV 
kwartał 
2016 r. 

IV kwar-
tał 2023 

r. 

Liczba przedsię-
biorstw otrzymują-

cych wsparcie fi-
nansowe inne niż 

dotacje 

1600 szt. 

Inwestycje pry-
watne uzupełniają-

ce wsparcie pu-
bliczne dla przed-

siębiorstw (inne niż 
dotacje) 

6 029 048 
zł 

Liczba przedsię-
biorstw objętych 
wsparciem w celu 

wprowadzenia 
produktów nowych 

dla firmy 

1600 szt. 

Liczba przedsię-
biorstw objętych 
wsparciem w celu 

wprowadzenia 
produktów nowych 

dla rynku 

119 szt. 

Wzrost zatrudnie-
nia we wspiera-

nych przedsiębior-
stwach 

494 EPC 
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