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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. 

II. Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WL 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań 
II.2 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 

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

42/19 10. 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. 

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 ryn-
kiem 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 spra-
wie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis. 

43/24 Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de 
minimis, udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w 

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

nych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (na podstawie Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stoso-
wania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis). 

44/26  W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom dofi-
nansowania wynosi 85%. 

44/27  W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
49/19 11. 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. 

11. 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 ryn-
kiem 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 spra-
wie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-skiej do 
pomocy de minimis. 

50/24 Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de 
minimis, udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regional-
nych pro-gramów operacyjnych na lata 2014–2020. 

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 (na podstawie Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stoso-
wania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis). 

II.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

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

53/10 4. Budowa, modernizacja i adaptacja budynków na cele 
gospodarcze. 
5. Zagospodarowanie otoczenia, wyłącznie jako 
uzupełniający element kompleksowego projektu (m.in. 
parkingi, zieleń). 

4. Budowa, modernizacja i adaptacja budynków na cele gospodarcze.  
Dopuszczalna jest realizacja działań związanych z zagospodarowaniem 
otoczenia, wyłącznie jako uzupełniający element kompleksowego projektu 
(m.in. parkingi, zieleń). 

Działanie 3.5 Bon na doradztwo 
72/9 4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa 

specjalistycznego. 
 

Działanie 3.6 Marketing gospodarczy 
79/19 5. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w 5. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim 
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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 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 Europejskiej do pomo-
cy de minimis.  

jest wykluczone 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 Europejskiej do pomocy de minimis oraz w art. 3 ust. 3 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289). 

79/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie 
ma 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. 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma 
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 (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). 

Działanie 3.8 Tereny inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
88/10 4. Modernizacja i adaptacja budynków na cele 

gospodarcze. 
5. Zagospodarowanie otoczenia, wyłącznie jako 
uzupełniający element kompleksowego projektu (m.in. 
parkingi, zieleń). 

4. Modernizacja i adaptacja budynków na cele gospodarcze.  
Dopuszczalna jest realizacja działań związanych z zagospodarowaniem 
otoczenia, wyłącznie jako uzupełniający element kompleksowego projektu 
(m.in. parkingi, zieleń). 

II.4 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE  

93/8 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych (CI30). 
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze 
źródeł odnawialnych. 
3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych. 
4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
(CI34). 
5. Produkcja energii elektrycznej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy wy-twórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
6. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych 

1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34). 
2. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 
3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
4. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
5. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 
6. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
7. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
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instalacji wykorzystujących OZE. 
7. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 
8. Produkcja energii cieplnej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
9. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
10. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej 
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 
12. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w 
warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 

wykorzystujących OZE. 

94/9 6. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 
7. Długość nowo wybudowanych sieci 
elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii. 
8. Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych 
dla odnawialnych źródeł energii. 

6. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i 
elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 
7. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30). 
8. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych. 
10. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach 
wysokosprawnej kogeneracji. 
11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach 
wysokosprawnej kogeneracji. 
12. Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla 
odnawialnych źródeł energii. 
13. Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych 
źródeł energii. 

98/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charak-
ter pomocy publicznej, zastosowanie ma Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wyso-
kosprawnej kogeneracji oraz na propagowania energii ze 
źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020  

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. 
w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej 
kogeneracji oraz na propagowania energii ze źródeł odnawialnych w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (na 
podstawie art. 40 Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej ko-
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(na podstawie art. 40 Pomoc na inwestycje w układy wyso-
kosprawnej kogeneracji, art. 41 Pomoc inwestycyjna na 
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, art. 48 Po-
moc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną Rozpo-
rządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 
r. uznającego nie-które rodzaje pomocy za zgodne z ryn-
kiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Trakta-
tu).  
Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de 
minimis, udzielana jest na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020  

generacji, art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie 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 ryn-
kiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 5 listopada 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę 
energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (na podstawie art. 48 Pomoc inwestycyjna na infrastruktu-
rę energetyczną Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z ryn-
kiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), 

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

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach 
100/8 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych (CI30). 
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych. 
3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze 
źródeł odnawialnych. 
4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
(CI34). 
5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
6. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 
7. Produkcja energii elektrycznej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 

1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34). 
2. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
3. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wy-
twórczych instalacji wykorzystujących OZE. 
5. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 
6. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
7. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
8. Objętość wyprodukowanych biokomponentów II i III generacji. 
9. Objętość wyprodukowanych biopaliw II i III generacji. 
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8. Produkcja energii cieplnej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
9. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
10. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej 
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 
12. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w 
warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 
13. Objętość wyprodukowanych biokomponentów II i III 
generacji. 
14. Objętość wyprodukowanych biopaliw II i III generacji. 

100/9 6. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 
7. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). 
8. Liczba wybudowanych instalacji do produkcji 
biokomponentów. 
9. Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw. 
10. Długość nowo wybudowanych sieci 
elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii. 
11. Długość zmodernizowanych sieci 
elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii. 

6. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i 
elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 
7. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30). 
8. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych. 
9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
10. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach 
wysokosprawnej kogeneracji. 
11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach 
wysokosprawnej kogeneracji. 
12. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). 
13. Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów. 
14. Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw. 
15. Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla 
odnawialnych źródeł energii. 
16. Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych 
źródeł energii. 

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 
108/8 8. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowa- 8. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwór-
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nych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystują-
cych OZE. 
9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł od-
nawialnych (CI30). 
10. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych. 
11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze 
źródeł odnawialnych. 
12. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej 
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 
13. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w 
warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 
14. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych insta-
lacji wykorzystujących OZE. 
15. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 

czych instalacji wykorzystujących OZE. 
9. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystują-
cych OZE. 
10. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzy-
stujących OZE. 

108/9 12. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 

12. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elek-
trycznej z OZE w ramach kogeneracji.  
13. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30). 
14. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawial-
nych. 
15. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
16. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wy-
sokosprawnej kogeneracji. 
17. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysoko-
sprawnej kogeneracji. 

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 
114/8 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej. 

2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł od-
nawialnych (CI30). 
3. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w bu-
dynkach publicznych (CI32). 
4. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze 
źródeł odnawialnych. 
5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze 

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej. 
2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 
(CI32). 
3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34). 
4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wy-
twórczych instalacji wykorzystujących OZE. 
5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzy-
stujących OZE. 
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źródeł odnawialnych. 
6. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
(CI34). 
7. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowa-
nych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystują-
cych OZE. 
8. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
9. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwór-
czych instalacji wykorzystujących OZE. 
10. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowa-
nych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystują-
cych OZE. 
11. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych insta-
lacji wykorzystujących OZE. 
12. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
13. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej. 
14. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej 
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 
15. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w 
warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 

6. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wyko-
rzystujących OZE. 
7. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwór-
czych instalacji wykorzystujących OZE. 
8. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystują-
cych OZE. 
9. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzy-
stujących OZE. 
10. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej. 

 8. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 

8. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycz-
nej z OZE w ramach kogeneracji. 
9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30). 
10. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawial-
nych. 
12. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wy-
sokosprawnej kogeneracji. 
13. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysoko-
sprawnej kogeneracji. 

121/24 (na podstawie art. 38 Pomoc inwestycyjna na środki wspie-
rające efektywność energetyczną, art. 39 Pomoc inwesty-
cyjna na projekty wspierające efektywność energetyczną 

(na podstawie art. 38 Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność 
energetyczną Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrz-
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Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Trak-
tatu), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 
września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwesty-
cje w układy wysokosprawnej ko-generacji oraz na propa-
gowania energii ze źródeł odnawialnych w ramach regio-
nalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
(na podstawie art. 40 Pomoc na inwestycje w układy wyso-
kosprawnej kogeneracji, art. 41 Pomoc inwestycyjna na 
propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, art. 48 Po-
moc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną Rozpo-
rządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerw-ca 2014 
r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

nym 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 wysokosprawnej kogene-
racji oraz na propagowania energii ze źródeł odnawialnych w ramach regio-
nalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  
(na podstawie art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrz-
nym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

121/26  W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom do-
finansowania wynosi 85%. 

122/27  W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego 
123/8 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej. 

2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych (CI30). 
3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze 
źródeł odnawialnych. 
4. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych. 
5. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
(CI34). 
6. Produkcja energii elektrycznej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
7. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
8. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy 

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej. 
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34). 
3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 
4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
5. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
6. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 
7. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
8. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
9. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej. 
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wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 
9. Produkcja energii cieplnej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 
10. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
11. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 
12. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej. 
13. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej 
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 
14. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w 
warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 

123/9 9. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 

9. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i 
elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 
10. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30). 
11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. 
12. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych. 
13. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach 
wysokosprawnej kogeneracji. 
14. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach 
wysokosprawnej kogeneracji. 

Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny 
131/10 Zakup środków transportu zbiorowego o napędzie przyja-

znym dla środowiska (prąd, gaz, biopaliwa, pojazdy spełnia-
jące normę emisji spalin co najmniej EURO VI lub inną, 
wyższą normę obowiązującą w danym czasie, itd.), tj. tabo-
ru autobusowego i/lub taboru trolejbusowego72. Zakup 
rowerów w ramach tworzenia lub rozbudowy systemu 
roweru miejskiego, jako elementu uzupełniającego miejski 
system transportowy. 

72 Zakup pojazdów o normie co najmniej EURO VI lub innej, wyższej normie 
obowiązującej w danym czasie dozwolony jest jeżeli z planów lub dokumentów 
strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do 
zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu autobusów. 

W ramach powyższego typu projektów kwalifikowalny jest zakup środków 
transportu zbiorowego o napędzie przyjaznym dla środowiska (prąd, gaz, bio-
paliwa, pojazdy spełniające normę emisji spalin co najmniej EURO VI lub inną, 
wyższą normę obowiązującą w danym czasie, itd.), tj. taboru autobusowego 
i/lub taboru trolejbusowego72 oraz zakup rowerów w ramach tworzenia lub 
rozbudowy systemu roweru miejskiego, jako elementu uzupełniającego miej-
ski system transportowy. 

72 Zakup pojazdów o normie co najmniej EURO VI lub innej, wyższej normie obowiązującej w danym czasie 
dozwolony jest jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszą-
cych się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu autobusów. 
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Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności 
138/10 3. Działania promocyjno-informacyjne jako uzupełnienie 

projektów wymienionych w pkt 1 i 2. 
4. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w 
miastach oraz systemów informowania mieszkańców o 
poziomie zanieczyszczeń. 
5. Budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków 
użyteczności publicznej z uwzględnieniem standardów 
budownictwa pasywnego NF 1575. 
 
75 Standard energetyczny budynku NF15 oznacza, że wskaźnik zapotrzebowania 
na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji tego budynku utrzymany jest na 
poziomie nieprzekraczającym 15 kWh/m2rok. Opis dobrych praktyk w zakresie 
budynków pasywnych znajduje się w podręczniku „Domy energooszczędne” 
przygotowany na podstawie opracowania KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA 
ENERGII S.A. dostępnym na portalu www.nfosigw.gov.pl . Zakres projektu oraz 
optymalny zestaw działań zwiększających efektywność energetyczną w danym 
budynku wynika z wcześniej przygotowanego audytu energetycznego (audyt 
przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 
2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz 
części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny 
opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (z późniejszymi zmianami) 
oraz zawierający elementy opracowane zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 
sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu 
efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 
2012 poz. 962)) i/lub projektu budowlanego (projekt budowlany przygotowany 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego) gwarantującego/potwierdzającego osiągnięcie standardu 
NF 15. 

3. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów 
informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń. 

4. Budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej z 
uwzględnieniem standardów  budownictwa pasywnego NF 1575. 

Dopuszcza się realizację działań promocyjno-informacyjnych jako uzupełnienie 
projektów wymienionych w pkt 1 i 2.  

 
75 Standard energetyczny budynku NF15 oznacza, że wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do 
ogrzewania i wentylacji tego budynku utrzymany jest na poziomie nieprzekraczającym 15 kWh/m2rok. Opis 
dobrych praktyk w zakresie budynków pasywnych znajduje się w podręczniku „Domy energooszczędne” 
przygotowany na podstawie opracowania KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. dostępnym na 
portalu www.nfosigw.gov.pl . Zakres projektu oraz optymalny zestaw działań zwiększających efektywność 
energetyczną w danym budynku wynika z wcześniej przygotowanego audytu energetycznego (audyt przy-
gotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a 
także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (z późniejszymi zmianami) 
oraz zawierający elementy opracowane zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, 
wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2012 
poz. 962)) i/lub projektu budowlanego (projekt budowlany przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy projektu budowlanego) gwarantującego/potwierdzającego osiągnięcie standardu NF 
15. 

143/26  W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom do-
finansowania wynosi 85%. 

143/27  W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
146/10 Zakup środków transportu zbiorowego o napędzie przyja-

znym dla środowiska (prąd, gaz, biopaliwa, pojazdy spełnia-
jące normę emisji spalin co najmniej EURO VI lub inną, 
wyższą normę obowiązującą w danym czasie, itd.), tj. tabo-
ru autobusowego i/lub taboru trolejbusowego80. Zakup 
rowerów w ramach tworzenia lub rozbudowy systemu 

W ramach powyższego typu projektów kwalifikowalny jest zakup środków 
transportu zbiorowego o napędzie przyjaznym dla środowiska (prąd, gaz, bio-
paliwa, pojazdy spełniające normę emisji spalin co najmniej EURO VI lub inną, 
wyższą normę obowiązującą w danym czasie, itd.), tj. taboru autobusowego 
i/lub taboru trolejbusowego80 oraz zakup rowerów w ramach tworzenia lub 
rozbudowy systemu roweru miejskiego/gminnego, jako elementu uzupełnia-

http://www.nfosigw.gov.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/
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roweru miejskiego/gminnego, jako elementu uzupełniają-
cego system transportowy. 

80 Zakup pojazdów o normie co najmniej EURO VI lub innej, wyższej normie 
obowiązującej w danym czasie dozwolony jest jeżeli z planów lub dokumentów 
strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do 
zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu autobusów. 

jącego system transportowy. 

80 Zakup pojazdów o normie co najmniej EURO VI lub innej, wyższej normie obowiązującej w danym czasie 
dozwolony jest jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszą-
cych się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu autobusów. 

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

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 6.2 Mała retencja 

 161/26  W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom do-
finansowania wynosi 85%. 

162/27  W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

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 
175/10 2. Ochrona zabytków ruchomych jako element projektu. 

3. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kultury 
(w szczególności ośrodki kultury, biblioteki publiczne itp.) 
przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w 
kulturze. 
4. Projekty z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego. 
5. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury 
kultury i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń. 
6. Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia dzia-
łalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu 
(wyłącznie jako jeden z elementów projektu), roboty bu-
dowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sani-
tarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do po-
trzeb osób niepełnosprawnych) – wyłącznie jako jeden z 
elementów realizacji projektów wy-mienionych w pkt. 1 i 3. 
7. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budo-
wa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elemen-
tów realizacji projektów wymienionych w pkt. 1 i 3. 
8. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków. 
9. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infra-

2. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kultury (w szczególności 
ośrodki kultury, biblioteki publiczne itp.) przyczyniającej się do aktywnego 
udziału społeczeństwa w kulturze.  
3. Projekty z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego. 
4. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury i dziedzictwa 
kulturowego na wypadek zagrożeń.  
5. Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej 
w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów 
projektu), roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sani-
tarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełno-
sprawnych) – wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymie-
nionych w pkt. 1 i 2.  
Dopuszcza się realizację działań związanych z: 

 ochroną zabytków ruchomych jedynie jako element projektu, 

 zagospodarowaniem terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc 
parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów 
wymienionych w pkt. 1 i 2.  

6. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków. 
7. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury ułatwiającej 
dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, m.in. infrastruktura 
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struktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrak-
cyjnych turystycznie, m.in. infrastruktura zlokalizowana 
wokół istniejących zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże, 
pomosty, mola, przystanie wodne, bulwary, promenady), 
itp. 
10. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury tech-
nicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiek-
tów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – wyłącznie jako 
jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w 
pkt. 8 i 9, 
11. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. bu-
dowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elemen-
tów realizacji projektów wymienionych w pkt.8 i 9. 
W zakres projektów nie mogą wchodzić elementy infra-
struktury sportowej. 

zlokalizowana wokół istniejących zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże, po-
mosty, mola, przystanie wodne, bulwary, promenady), itp. 
Dopuszcza się roboty budowlane i modernizację infrastruktury technicznej i 
sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych) oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa 
miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów 
wymienionych w pkt.6 i 7. 

 
W zakres projektów nie mogą wchodzić elementy infrastruktury sportowej. 

178/19 10. W przypadku typów projektów 1- 7:  
(…) 
11. W przypadku typów projektów 8 – 11:  

10. W przypadku typów projektów 1-5:  
(…) 
11. W przypadku typów projektów 6 i 7: 

180/24  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 
sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyj-
nej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych pro-
gramów operacyjnych na lata 2014–2020 (art. 56 Pomoc 
inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznają-
cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we-
wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).  

 

180/26  W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom do-
finansowania wynosi 85%. 

181/27  W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

181/28 Typy projektów nr 1 - 7: 
(...) 
Typ projektu nr 8 - 11: 

Typy projektów nr 1 - 5: 
(...) 
Typ projektu nr 6 i 7: 

Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej 

186/26  W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom do-
finansowania wynosi 85%. 
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186/27  W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza 
187/10 2. Roboty budowlane i modernizacja zintegrowanych szla-

ków turystycznych i wyposażenie ich w niezbędną infra-
strukturę. 
3. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury 
turystycznej na wypadek zagrożeń jako element projektu. 
4. Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia dzia-
łalności turystycznej w obiektach będących przedmiotem 
projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu). 
5. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury tech-
nicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiek-
tów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – jako element 
realizacji powyższych typów projektów. 
6. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budo-
wa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elemen-
tów realizacji powyższych typów projektów. 
7. Tworzenie i poprawa funkcjonowania istniejących geo-
parków, parków krajobrazowych, centrów ochrony bioróż-
norodności91 parków botanicznych, arboretów, ostoi zwie-
rząt, mini zoo, wolier i innych form prezentacji przyrody 
także na terenach miejskich i wiejskich. 
W zakres projektów nie mogą wchodzić elementy infra-
struktury sportowej. 
 
91 Centrum ochrony bioróżnorodności rozumiane jako urządzony i zagospodaro-
wany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim 
związanymi, będący miejscem ochrony ex situ i/lub in situ.  

1. Roboty budowlane i modernizacja zintegrowanych szlaków turystycznych i 
wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę. 
2. Tworzenie i poprawa funkcjonowania istniejących geoparków, parków kra-
jobrazowych, centrów ochrony bioróżnorodności  parków botanicznych, arbo-
retów, ostoi zwierząt, mini zoo, wolier i innych form prezentacji przyrody   
także na terenach miejskich i wiejskich. 
Dopuszcza się realizację następujących działań wyłącznie jako element powyż-
szych typów projektów: 

 Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej na 
wypadek zagrożeń. 

 Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności tury-
stycznej w obiektach będących przedmiotem projektu.  

 Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitar-
nej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych).  

 Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc par-
kingowych).  

W zakres projektów nie mogą wchodzić elementy infrastruktury sportowej. 

190/26  W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom do-
finansowania wynosi 85%. 

191/27  W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
193/10 8. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infra-

struktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów chro-
nionych oraz służącej rozwojowi aktywnych form turysty-

8. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury ułatwiają-
cej dostęp do miejsc i obszarów chronionych oraz służącej rozwojowi aktyw-
nych form turystyki, w tym głównie obiektów służących zabezpieczeniu ob-
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ki, w tym głównie obiektów służących zabezpieczeniu 
obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowa-
ną presją turystów m.in.: budowa lub modernizacja ście-
żek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkin-
gów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń.  
9. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury 
turystycznej na wypadek zagrożeń jako element projektu. 
10. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury 
technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania 
obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – jako 
element realizacji powyższych typów projektów. 
11. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m. in. 
budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako element 
realizacji powyższych typów projektów. 
 
W zakres projektów nie mogą wchodzić elementy infra-
struktury sportowej. 

szarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów 
m.in.: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, 
szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń.  
Dopuszcza się realizację następujących działań wyłącznie jako element wyżej 
wymienionych typów projektów: 

 Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej na 
wypadek zagrożeń. 

 Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sani-
tarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób 
niepełnosprawnych). 

 Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m. in. budowa miejsc 
parkingowych).  

 
W zakres projektów nie mogą wchodzić elementy infrastruktury sportowej. 

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

Działanie 8.1 Regionalny układ transportowy 
199/10 Infrastruktura towarzysząca w połączeniu z ww. typem 

projektów, w zakresie: 
W połączeniu z ww. typem projektów możliwa jest realizacja infrastruktury 
towarzyszącej w zakresie: 

Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy 
204/10 2. Infrastruktura towarzysząca w połączeniu z pkt 1, w za-

kresie:  
W połączeniu z ww. typem projektów możliwa jest realizacja infrastruktury 
towarzyszącej, w zakresie:  

Działanie 8.4 Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
214/10 2. Infrastruktura towarzysząca w połączeniu z typami pro-

jektów wymienionych w pkt 1, w zakresie: 
W połączeniu z ww. typem projektów możliwa jest realizacja infrastruktury 
towarzyszącej, w zakresie: 

II.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy  

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

229/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwa-
łych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN 
netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wy-
datków w ramach cross-financingu nie może prze-kroczyć 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 
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10% wydatków projektu.  
230/26 95%129 

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

95%129 

 

W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom do-
finansowania wynosi 85%. 
 
129 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie może 
zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących 
dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

230/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP 
232/12 b) osoby długotrwale bezrobotne, b) osoby długotrwale bezrobotne131, 

 
131 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby długotrwale bezrobotne to - w przypadku 
dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesię-
cy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia 
udziału w projekcie. 

235/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwa-
łych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN 
netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wy-
datków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 
241/19 2. Przedsięwzięcia realizowane będą zgodnie z zasadą efek-

tywności zatrudnieniowej, tj. rezultat interwencji zostanie 
uzyskany w sytuacji, gdy zostanie utworzona odpowiednia 
liczba miejsc pracy po-przez samozatrudnienia oraz gdy 
zostanie utworzona odpowiednia licz-ba miejsc pracy w 
nowopowstałych mikroprzedsiębiorstwach.  

 

243/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwa-
łych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN 
netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wy-

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
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datków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

10% wydatków projektu. 

243/26 95%142 
 
142 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami 
pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 
rozporządzenia 1303/2013. 

95%143 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 
 
143 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie może 
zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących 
dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

244/27 Typ projektu nr 1: 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5% 

Typ projektu nr 1: 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%  
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 
251/26 95%157 

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

95%158 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 
 
158 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie może 
zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących 
dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

252/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 
 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
262/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwa-

łych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN 
netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wy-
datków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

263/26 95%178 
 

95%179 
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178 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami 
pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 
rozporządzenia 1303/2013.   

W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 
 
179 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie może 
zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących 
dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013.   

263/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 
 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
265/12 

181
 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 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 2016 r., poz. 546 z późn. zm.).   

182 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 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. 

267/19 2. Przedsięwzięcia realizowane będą zgodnie z zasadą efek-
tywności zatrudnieniowej, tj. rezultat interwencji zostanie 
uzyskany w sytuacji, gdy zostanie utworzona odpowiednia 
liczba miejsc pracy poprzez samozatrudnienia oraz gdy 
zostanie utworzona odpowiednia liczba miejsc pracy w 
nowopowstałych mikroprzedsiębiorstwach.  

 

269/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwa-
łych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN 
netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wy-
datków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

269/26 Typ projektu nr 1:  
95%185  
 
Typ projektu nr 2:  
85%  
 
185 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami 
pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 

95%186 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 
 
186 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie może 
zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących 
dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CLXI/3261/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lutego 2017 r. 
Strona 19 z 59 

rozporządzenia 1303/2013. 
270/27 Typ projektu nr 1:  

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

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%  
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

270/30 Ewentualne zastosowanie instrumentów finansowych w 
ramach Działania, w tym zakres i forma wsparcia, zostaną 
określone na podstawie analizy ex-ante.  

Nie dotyczy. 

271/30 Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych w przy-
padku ich zastosowania w ramach Działania, zostaną okre-
ślone na podstawie analizy ex-ante.  

Nie dotyczy. 

272/30 Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych w przypadku 
ich zastosowania w ramach Działania, zostaną określone na 
podstawie analizy ex-ante.  

Nie dotyczy. 

Działanie 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
276/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwa-

łych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN 
netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wy-
datków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

277/26 95%195 
 
195 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami 
pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 
rozporządzenia 1303/2013. 

95%196 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 
 
196 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie może 
zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących 
dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

277/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
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Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

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

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP 

285/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwa-
łych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN 
netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wy-
datków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

285/26 85% 85% 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 

286/27 Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 15%. 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 15%. 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 10.2 Programy typu outplacement 
288/12 

207 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców 
i pracowników do zmian na lata 2014-2020 pracownik zagrożony zwolnieniem to 
pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzają-
cych przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku 
pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywa-
nia z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), w przypadku rozwią-
zania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy 
zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk 
pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technolo-
gicznych. 

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 pra-
cownik zagrożony zwolnieniem to pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub sto-
sunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 
2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub 
stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo doko-
nał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicz-
nych. 

293/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwa-
łych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN 
netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wy-
datków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

293/26 95%210 95%211 
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210 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami 
pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 
rozporządzenia 1303/2013. 

 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom do-
finansowania wynosi 85%.  

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

294/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%.  
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 
 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%.  
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

294/33 212
 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców 
i pracowników do zmian na lata 2014-2020 pracownik zagrożony zwolnieniem to 
pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzają-
cych przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku 
pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywa-
nia z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), w przypadku rozwią-
zania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy 
zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk 
pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technolo-
gicznych.   

213 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 pra-
cownik zagrożony zwolnieniem to pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub sto-
sunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 
2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub 
stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo doko-
nał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicz-
nych. 

Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej 
296/12 1. Osoby z terenu woj. Lubelskiego223 w wieku aktywności 

zawodowej kwalifikujące się do programów zdrowotnych. 
 
223 Projekt jest  skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubel-
skiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze 
województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). 

 

1. Osoby z terenu woj. Lubelskiego224 w wieku aktywności zawodowej225 kwa-
lifikujące się do programów zdrowotnych. 
 
224 Projekt jest  skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób 
fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego). 
225 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 osoba w wieku aktywności zawodowej to aktywna 
zawodowo osoba w wieku 15 lat i więcej (zgodnie z analogiczną metodologią, która jest stosowana w 
ramach przeprowadzanego cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny Badania Aktywności Ekonomicznej 
Ludności, osoba aktywna zawodowo to osoba pracująca albo pozostająca bez zatrudnienia, ale poszukująca 
pracy i zainteresowana jej podjęciem). O przynależności danej osoby do grupy osób w wieku aktywności 
zawodowej powinien – w przypadku górnej granicy – decydować nie określony w sposób sztywny wiek, ale 
aktywność zawodowa tej osoby lub gotowość do podjęcia zatrudnienia. Przynależność do tej grupy powin-
na być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub 
w oparciu o deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia (niezależnie od statystycznego faktu bycia danej 
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osoby w wieku produkcyjnym, czy poprodukcyjnym). 
297/16 - Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sek-

torze zdrowia, 
- Komitet Sterujący226 ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, 
 
226

 Komitet Sterujący – Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, działa-

jący pod przewodnictwem ministra właściwego do spraw zdrowia. 
298/19 2. Każdorazowo decyzja o dofinansowaniu realizacji pro-

gram zdrowotnego będzie poprzedzona analizą epidemio-
logiczną terytorium I grup docelowych z uwzględnieniem 
odpowiednich dla danego program elementów:  
- skali zapadalności,  
- czynników wykluczających z rynku pracy,  
- wieku,  
- płci,  
- profilu zawodowego osób planowanych do objęcia pro-
gramem zdrowotnym.  
3. Programy zdrowotne powinny być ukierunkowane na 
grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku 
pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej 
bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń 
rehabilitacyjnych.  
4. Przedsięwzięcia będą realizowane z zachowaniem po-
działu, że 85% alokacji na Działanie 10.3 zostanie przezna-
czone na programy opracowane na poziomie krajowym, a 
pozostałe 15% alokacji zostanie przeznaczone na specyficz-
ne programy regionalne, w tym tworzone i realizowane we 
współpracy z pracodawcą.  
5. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania 10.3 są 
realizowane w formule regionalnych programów zdrowot-
nych (RPZ) za wyjątkiem działań służących rozwojowi popu-
lacyjnych programów profilaktyki nowotworowej w kierun-
ku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego 
oraz programów ukierunkowanych na eliminowanie zdro-
wotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowanych 
do potrzeb konkretnych pracodawców i ich pracowników.  
6. Warunki realizacji regionalnych programów zdrowotnych 
(RPZ) dotyczących chorób będących istotnym problemem 

2. Programy zdrowotne powinny być ukierunkowane na grupy docelowe, tj. 
osoby w wieku aktywności zawodowej, najbardziej narażone na opuszczenie 
rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskich powro-
towi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych. 
3. Przedsięwzięcia będą realizowane z zachowaniem podziału, że 85% alokacji 
na Działanie 10.3 zostanie przeznaczone na programy opracowane na pozio-
mie krajowym, a pozostałe 15% alokacji zostanie przeznaczone na specyficzne 
programy regionalne, w tym tworzone i realizowane we współpracy z praco-
dawcą. 
4. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania 10.3 są realizowane w 
formule regionalnych programów zdrowotnych (RPZ) za wyjątkiem działań 
służących rozwojowi populacyjnych programów profilaktyki nowotworowej w 
kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego oraz progra-
mów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w 
miejscu pracy dostosowanych do potrzeb konkretnych pracodawców i ich 
pracowników. 
5. Warunki realizacji regionalnych programów zdrowotnych (RPZ) dotyczących 
profilaktyki chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu227: 
a) działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie zastępują świad-

czeń opieki zdrowotnej, których finansowanie jest zagwarantowane ze 
środków publicznych, z zastrzeżeniem, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 9 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020228; 

b) w ramach projektów mogą być realizowane w szczególności następujące 
działania: 

 usługi zdrowotne niezbędne do realizacji celów RPZ, pod warunkiem, że 
są one niezbędne do realizacji celów RPZ oraz nie mogą zostać sfinan-
sowane ze środków publicznych (wykraczają one poza gwarantowane 
świadczenia opieki zdrowotnej) albo po wykazaniu, że gwarantowana 
usługa zdrowotna229 nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze 
środków publicznych w okresie trwania RPZ lub danego projektu służą-
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zdrowotnym regionu:  
a) działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie 
zastępują świadczeń opieki zdrowotnej, których finanso-
wanie jest zagwarantowane ze środków publicznych;  
b) w ramach projektów mogą być realizowane w szczegól-
ności następujące działania:  
- usługi zdrowotne niezbędne do realizacji celów RPZ, pod 
warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów RPZ i 
jednocześnie nie mogą zostać sfinansowane ze środków 
publicznych, to jest jeżeli wykraczają one poza gwaranto-
wane świadczenia opieki zdrowotnej albo po wy-kazaniu, 
że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać 
sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okre-
sie trwania RPZ lub danego projektu służącego realizacji 
RPZ;  
- zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi 
zdrowotnej dla danej osoby z miejsca zamieszkania do 
miejsca wykonywania badania i z powrotem;  
- zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą 
opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ra-
mach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia;  
- działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki 
RPZ, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do odbior-
ców RPZ, prowadzone wyłącznie przez absolwentów kie-
runków medycznych oraz absolwentów kierunku zdrowie 
publiczne;  
- monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.  
7. Warunki realizacji programów ukierunkowanych na eli-
minowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pra-
cy:  
a) w formie regionalnych programów zdrowotnych (RPZ) są 
realizowane programy ukierunkowane na eliminowanie 
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, które mają 
wyłącznie charakter medyczny i uniwersalny, czyli pozwala-
ją wdrożyć przewidziane w nich rozwiązania w miejscach 

cego realizacji RPZ albo w przypadku, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 
9 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-
2020 (gdy RPZ przewiduje zarówno usługi zdrowotne wymienione w ka-
talogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe, jak i jednocze-
śnie niezbędne dla realizacji tego programu, ale obejmujące także usłu-
gi zdrowotne ponadstandardowe); 

 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla 
danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i 
z powrotem; 

 zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się oso-
ba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzy-
stania ze wsparcia;  

 działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki RPZ, w tym 
edukacja prozdrowotna, skierowane do odbiorców RPZ, prowadzone 
przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymu-
jące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w 
określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny; 

 monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 

6. Warunki realizacji programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowot-
nych czynników ryzyka w miejscu pracy: 
a) w formie regionalnych programów zdrowotnych (RPZ) są realizowane 

programy ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka 
w miejscu pracy, które mają wyłącznie charakter medyczny i uniwersalny, 
czyli pozwalają wdrożyć przewidziane w nich rozwiązania w miejscach 
pracy narażonych na podobne zdrowotne czynniki ryzyka; 

b) RPZ mogą być realizowane łącznie lub mogą zostać uzupełnione 
działaniami o charakterze doradczym i szkoleniowym, skierowanymi do 
pracowników, pozwalającymi na przekwalifikowanie (rozumiane jako 
nabycie kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji, mające na celu 
umożliwienie kontynuowania pracy na zmodernizowanym stanowisku lub 
rozpoczęciepracy na innym stanowisku, które nie stanowi obciążenia dla 
zdrowia danego pracownika)  i rozpoczęcie pracy poza stanowiskiem 
narażonym na występowanie czynników negatywnie wpływających na 
zdrowie; 
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pracy narażonych na podobne zdrowotne czynniki ryzyka;  
b) RPZ mogą być realizowane łącznie lub mogą zostać uzu-
pełnione działaniami o charakterze doradczym i szkolenio-
wym, skierowanymi do pracowników, pozwalającymi na 
przekwalifikowanie i rozpoczęcie pracy poza stanowiskiem 
narażonym na występowanie czynników negatywnie wpły-
wających na zdrowie;  
c) działania w ramach programów ukierunkowanych na 
eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu 
pracy dostosowane do potrzeb konkretnych pracodawców 
i ich pracowników, w tym przewidujące działania służące 
przekwalifikowaniu osób narażonych na zdrowotne czynni-
ki ryzyka w miejscu pracy, (tj. nie realizowane w formie 
RPZ) oraz działania realizowane w ramach RPZ nie zastępu-
ją obowiązkowych działań z zakresu medycyny pracy, do 
których realizacji jest zobowiązany pracodawca na podsta-
wie przepisów rozdziału VI ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) oraz ustawy z 
dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1184);  
d) projekty są wdrażane w oparciu o pogłębioną analizę 
występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w 
środowisku pracy oraz koncentrują się na wsparciu praco-
dawców w opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań organiza-
cyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowa-
nych zagrożeń dla zdrowia;  
e) w ramach projektów służących wdrożeniu RPZ mogą być 
realizowane w szczególności następujące działania:  
- usługi zdrowotne niezbędne do realizacji RPZ, w tym roz-
szerzenie katalogu badań profilaktycznych, wykraczających 
poza obowiązkowe badania okresowe z zakresu medycyny 
pracy. Finansowanie usług zdrowotnych jest możliwe pod 
warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów RPZ i 
jednocześnie nie mogą zostać sfinansowane ze środków 
publicznych, to jest jeżeli wykraczają one poza gwaranto-

c) działania w ramach programów ukierunkowanych na eliminowanie 
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowane do potrzeb 
konkretnych pracodawców i ich pracowników, w tym przewidujące 
działania służące przekwalifikowaniu (rozumianemu jako nabycie 
kompetencji, umiejętności lub kwalifikacji, mające na celu umożliwienie 
kontynuowania pracy na zmodernizowanym stanowisku lub rozpoczęcie 
pracy na innym stanowisku, które nie stanowi obciążenia dla zdrowia 
danego pracownika) osób narażonych na zdrowotne czynniki ryzyka w 
miejscu pracy nie są realizowane w formie RPZ) oraz;  

d) działania realizowane w ramach programów wskazanych w podpunkcie a) 
oraz c) nie zastępują obowiązkowych działań z zakresu medycyny pracy, do 
których realizacji jest zobowiązany pracodawca na podstawie przepisów 
rozdziału VI ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 
medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184); 

e) projekty są wdrażane w oparciu o pogłębioną analizę występowania 
niekorzystnych czynników zdrowotnych w środowisku pracy oraz 
koncentrują się na wsparciu pracodawców w opracowaniu i wdrożeniu 
rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji 
zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia; 

f) w ramach projektów służących wdrożeniu RPZ mogą być realizowane w 
szczególności następujące działania:  

 usługi zdrowotne niezbędne do realizacji RPZ, w tym rozszerzenie 
katalogu badań profilaktycznych, wykraczających poza obowiązkowe 
badania okresowe z zakresu medycyny pracy. Finansowanie usług 
zdrowotnych jest możliwe pod warunkiem, że są one niezbędne do 
realizacji celów RPZ oraz; 

i. nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych 
(wykraczają poza gwarantowane świadczenia opieki 
zdrowotnej) albo 

ii. po wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie 
mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków 
publicznych w okresie trwania RPZ lub danego projektu 
służącego realizacji RPZ albo 

iii. w przypadku, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 9 Wytycznych 
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wane świadczenia opieki zdrowotnej albo po wykazaniu, że 
gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfi-
nansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie 
trwania RPZ lub danego projektu służącego realizacji RPZ;  
- zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi 
zdrowotnej dla danej osoby z miejsca zamieszkania lub z 
miejsca pracy do miejsca wykonywania badania i z powro-
tem;  
- zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą 
opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ra-
mach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia;  
- działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki 
RPZ, w tym edukacja prozdrowotna, prowadzone wyłącznie 
przez absolwentów kierunków medycznych oraz absolwen-
tów kierunku zdrowie publiczne;  
- monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.  
8. Warunki realizacji programów opracowanych na pozio-
mie krajowym z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiają-
cej powroty do pracy224:  
a) projekty z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej 
powroty do pracy będą ukierunkowane na grupy docelowe 
najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu 
czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi 
na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych;  
b) świadczenia rehabilitacyjne udzielane w ramach projek-
tów są realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, w szczególności zarządzenia Nr 
80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2013 r. w 
sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzaju rehabilitacja lecznicza;  
c) w ramach projektów służących realizacji programów z 
zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do 
pracy mogą być realizowane w szczególności następujące 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na 
lata 2014-2020 (gdy RPZ przewiduje zarówno usługi zdrowotne 
wymienione w katalogu świadczeń gwarantowanych jako 
podstawowe i jednocześnie niezbędne dla realizacji tego 
programu, jak i usługi zdrowotne ponadstandardowe);; 

 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla 
danej osoby z miejsca zamieszkania lub z miejsca pracy do miejsca 
wykonywania badania i z powrotem; 

 zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się 
osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie 
korzystania ze wsparcia;  

 działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki RPZ, w tym 
edukacja prozdrowotna, prowadzone przez osoby uprawnione do 
udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych 
kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w 
określonej dziedzinie medycyny; 

 monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 

7. Warunki realizacji programów opracowanych na poziomie krajowym z za-
kresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy230: 
a) projekty z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy 

będą ukierunkowane na grupy docelowe, tj. osoby w wieku aktywności 
zawodowej najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu 
czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy 
w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych; 

b) świadczenia rehabilitacyjne udzielane w ramach projektów są realizowane 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych, w szczególności zarządzenia Nr 
80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza; 

c) w ramach projektów służących realizacji programów z zakresu rehabilitacji 
medycznej ułatwiającej powroty do pracy mogą być realizowane w szcze-
gólności następujące działania: 

 usługi zdrowotne pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji ce-
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działania:  
- usługi zdrowotne pod warunkiem, że są one niezbędne do 
realizacji celów programu i jednocześnie nie mogą zostać 
sfinansowane ze środków publicznych, to jest jeżeli wykra-
czają one poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowot-
nej albo po wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna 
nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków 
publicznych w okresie trwania programu lub danego pro-
jektu służącego realizacji programu;  
- turnusy rehabilitacyjne dla uczestników projektu;  
- zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi 
zdrowotnej dla danej osoby z miejsca zamieszkania do 
miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem;  
- zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą 
opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ra-
mach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia;  
- działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki 
programu, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do 
osób objętych wspar-ciem oraz osób z ich otoczenia, pro-
wadzone wyłącznie przez absolwentów kierunków me-
dycznych oraz absolwentów kierunku zdrowie publiczne;  
- monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.  
9. Warunki realizacji programów profilaktycznych opraco-
wanych na poziomie krajowym w zakresie nowotworu raka 
piersi :  
a) działania realizowane w ramach projektu będą służyły 
zwiększeniu zgłaszalności do udziału w świadczeniach 
zdrowotnych realizowanych w ramach Populacyjnego pro-
gramu wczesnego wykrywania raka piersi wykonywanych 
wyłącznie przez podmioty, które posiadają kontrakt z NFZ 
w ramach tego programu;  
b) projekty koncentrują się na dotarciu do kobiet, które na 
podstawie SIMP nigdy nie wykonywały badań profilaktycz-
nych w kierunku wykrycia raka piersi, a które kwalifikują się 
do udziału w programie. Grupa ta musi stanowić co naj-

lów programu oraz nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicz-
nych (wykraczają one poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowot-
nej) albo po wykazaniu (na podstawie dokumentu potwierdzającego 
możliwość podjęcia przez daną osobę zatrudnienia – np. porozumienia 
uczestnika projektu z przyszłym pracodawcą), że gwarantowana usługa 
zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana ze środków publicznych 
przed podjęciem zatrudnienia przez daną osobę, mimo że w okresie 
trwania programu lub danego projektu służącego realizacji programu 
finansowanie usługi byłoby możliwe albo w przypadku, o którym mowa 
w rozdziale 5 pkt 9 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
zdrowia na lata 2014-2020 (gdy RPZ przewiduje zarówno usługi zdro-
wotne wymienione w katalogu świadczeń gwarantowanych jako pod-
stawowe i jednocześnie niezbędne dla realizacji tego programu, jak i 
usługi zdrowotne ponadstandardowe); 

 turnusy rehabilitacyjne dla uczestników projektu; 

 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla 
danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji usługi zdro-
wotnej i z powrotem; 

 zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się oso-
ba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzy-
stania ze wsparcia; 

 działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki programu, w 
tym edukacja prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem 
oraz osób z ich otoczenia, prowadzone przez osoby uprawnione do 
udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych 
kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w okre-
ślonej dziedzinie medycyny; 

 monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 

8. Warunki realizacji programów profilaktycznych opracowanych na poziomie 
krajowym w zakresie nowotworu raka piersi: 
a) działania realizowane w ramach projektu będą służyły zwiększeniu zgła-

szalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych realizowanych w ra-
mach Programu profilaktyki raka piersi wykonywanych wyłącznie przez 
podmioty, które posiadają kontrakt z NFZ231 w ramach tego programu; 
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mniej 20% uczestników projektu;  
c) projekty koncentrują działania na osobach zamieszkałych 
w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców, w tym w 
szczególności na obszarach wiejskich (tj. terenach słabo 
zaludnionych zgodnie z klasyfikacją terenów wskazaną w 
podrozdziale 3.3.1 Wytycznych programowych dotyczących 
systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie 
EFS);  
d) projekty koncentrują działania w powiatach lub gminach 
o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania 
mammograficzne;  
e) realizacja projektu odbywa się w partnerstwie z co naj-
mniej jedną placówką POZ, jako docelowego koordynatora 
opieki nad pacjentem;  
f) projekty przewidują możliwość wykorzystania mammo-
busów pozwalających na dotarcie do populacji kobiet z 
małych miejscowości oraz z tere-nów wiejskich;  
g) w ramach projektów mogą być realizowane w szczegól-
ności następujące działania:  
- działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące eduka-
cji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na 
zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych. Tego typu 
działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach 
projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdro-
wotnej możliwe jest wyłącznie przez osoby z wy-
kształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub 
przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne;  
- zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji badania w 
ramach programu profilaktyki raka piersi dla danej osoby z 
miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z 
powrotem;  
- zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą 
opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w 
czasie korzystania ze wsparcia.  

b) projekty koncentrują się na dotarciu do kobiet, które na podstawie SIMP 
nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka 
piersi, a które kwalifikują się do udziału w programie. Grupa ta musi sta-
nowić co najmniej 20% uczestników projektu; 

c) projekty koncentrują działania na osobach zamieszkałych w miejscowo-
ściach poniżej 20 000 mieszkańców, w tym w szczególności na obszarach 
wiejskich (tj. terenach słabo zaludnionych zgodnie z klasyfikacją terenów 
wskazaną w podrozdziale 3.3.1 Wytycznych programowych dotyczących 
systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie EFS); 

d) projekty koncentrują się na działaniach na obszarach tzw. „białych plam”  
w zakresie profilaktyki raka piersi wskazanych w rekomendacjach Komite-
tu Sterującego; 

e) realizacja projektu odbywa się w partnerstwie z co najmniej jedną placów-
ką POZ lub z co najmniej jednym partnerem społecznym (zgodnie z defini-
cją zawartą w PO WER i SzOOP PO WER) reprezentującym interesy i zrze-
szającym podmioty świadczące usługi w zakresie POZ i gwarantującym 
udział takich podmiotów w projekcie (wymóg nie ma zastosowania w 
przypadku gdy wnioskodawcą jest POZ), jako docelowym koordynatorem 
opieki nad pacjentem; 

f) projekty przewidują możliwość wykorzystania mammobusów pozwalają-
cych na dotarcie do populacji kobiet z małych miejscowości oraz z terenów 
wiejskich; 

g) w ramach projektów mogą być realizowane w szczególności następujące 
działania: 

 działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdro-
wotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do ba-
dań profilaktycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego 
działania w ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji 
prozdrowotnej możliwe jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem 
lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez absolwentów kie-
runku zdrowie publiczne; 

 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji badania w ramach pro-
gramu profilaktyki raka piersi dla danej osoby z miejsca zamieszkania 
do miejsca wykonywania badania i z powrotem; 
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h) ze środków dofinansowania nie może zostać sfinanso-
wany koszt badania mammograficznego uczestnika projek-
tu, którego finansowanie jest za-gwarantowane ze środków 
NFZ. Koszt badania mammograficznego uczestnika projektu 
może jednak zostać wykazany w projekcie jako wkład wła-
sny pod warunkiem, że źródłem jego sfinansowania są 
środki NFZ będące w dyspozycji beneficjenta lub partnera 
projektu.  
10. Warunki realizacji programów profilaktycznych opra-
cowanych na poziomie krajowym w zakresie nowotworu 
raka szyjki macicy:  
a) działania realizowane w ramach projektu będą służyły 
zwiększeniu zgłaszalności do udziału w świadczeniach 
zdrowotnych realizowanych w ramach Populacyjnego pro-
gramu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki 
macicy wykonywanych wyłącznie przez podmioty, które 
posiadają kontrakt z NFZ w ramach tego programu;  
b) projekty koncentrują się na dotarciu do kobiet, które na 
podstawie SIMP nigdy nie wykonywały badań profilaktycz-
nych w kierunku raka szyjki macicy, a które kwalifikują się 
do udziału w programie. Grupa ta musi stanowić co naj-
mniej 20% uczestników projektu;  
c) projekty koncentrują działania na osobach zamieszkałych 
w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców, w tym w 
szczególności na obszarach wiejskich, (tj. terenach słabo 
zaludnionych zgodnie z klasyfikacją tere-nów wskazaną w 
podrozdziale 3.3.1 Wytycznych programowych dotyczących 
systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie 
EFS);  
d) projekty koncentrują działania w powiatach lub gminach 
o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania 
cytologiczne, tj. o poziomie zgłaszalności poniżej 30%;  
e) projekty powinny przewidywać udział położnych w wy-
konywaniu badań cytologicznych;  

 zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się oso-
ba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze 
wsparcia. 

h) ze środków dofinansowania nie może zostać sfinansowany koszt badania 
mammograficznego uczestnika projektu, którego finansowanie jest zagwa-
rantowane ze środków NFZ232. Koszt badania mammograficznego uczest-
nika projektu może jednak zostać wykazany w projekcie jako wkład własny 
pod warunkiem, że źródłem jego sfinansowania są środki NFZ233 będące w 
dyspozycji beneficjenta lub partnera projektu. 

9. Warunki realizacji programów profilaktycznych opracowanych na poziomie 
krajowym w zakresie nowotworu raka szyjki macicy: 
a) działania realizowane w ramach projektu będą służyły zwiększeniu zgła-

szalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych realizowanych w ra-
mach Programu profilaktyki raka szyjki macicy wykonywanych wyłącznie 
przez podmioty, które posiadają kontrakt z NFZ234 na co najmniej diagno-
stykę podstawową w ramach tego  programu; 

b) projekty koncentrują się na dotarciu do kobiet, które na podstawie SIMP 
nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku raka szyjki maci-
cy, a które kwalifikują się do udziału w programie. Grupa ta musi stanowić 
co najmniej 20% uczestników projektu, tj. osób, które wzięły udział w ba-
daniu w wyniku działań realizowanych w projekcie; 

c)  projekty koncentrują działania na osobach zamieszkałych w miejscowo-
ściach poniżej 20 000 mieszkańców, w tym w szczególności na obszarach 
wiejskich, (tj. terenach słabo zaludnionych zgodnie z klasyfikacją terenów 
wskazaną w podrozdziale 3.3.1 Wytycznych programowych dotyczących 
systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie EFS); 

d) projekty koncentrują się na działaniach na obszarach tzw. „białych plam”  
w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy wskazanych w rekomendacjach 
Komitetu Sterującego; 

e) realizacja projektu odbywa się w partnerstwie z co najmniej jedną placów-
ką POZ lub z co najmniej jednym partnerem społecznym (zgodnie z defini-
cją zawartą w PO WER i SzOOP PO WER) reprezentującym interesy i zrze-
szającym podmioty świadczące usługi w zakresie POZ i gwarantującym 
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f) realizacja projektu odbywa się w partnerstwie z co naj-
mniej jedną placówką POZ, jako docelowego koordynatora 
opieki nad pacjentem;  
g) projekty przewidują możliwość wykorzystania cytobu-
sów, pozwalających na dotarcie do populacji kobiet z ma-
łych miejscowości oraz z terenów wiejskich;  
h) w ramach projektów mogą być realizowane w szczegól-
ności następujące działania:  
- działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące eduka-
cji prozdrowotnej o charakterze lokalnym, polegające na 
zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych. Tego typu 
działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach 
projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdro-
wotnej możliwe jest wyłącznie przez osoby z wykształce-
niem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez 
absolwentów kierunku zdrowie publiczne;  
- zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji badania w 
ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy dla danej 
osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania 
badania i z powrotem;  
- zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą 
opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w 
czasie korzystania ze wsparcia,  
i) ze środków dofinansowania nie może zostać sfinansowa-
ny koszt badania cytologicznego uczestnika projektu, któ-
rego finansowanie jest zagwarantowane ze środków NFZ. 
Koszt badania cytologicznego uczestnika projektu może 
jednak zostać wykazany w projekcie jako wkład własny pod 
warunkiem, że źródłem jego sfinansowania są środki NFZ 
będące w dyspozycji beneficjenta lub partnera projektu.  
11. Warunki realizacji programów profilaktycznych opra-
cowanych na poziomie krajowym w zakresie nowotworu 
raka jelita grubego:  
a) w przypadku realizacji działań w projekcie przez podmio-
ty posiadające umowę z Ministerstwem Zdrowia na realiza-

udział takich podmiotów w projekcie (wymóg nie ma zastosowania w 
przypadku gdy wnioskodawcą jest POZ), jako docelowym koordynatorem 
opieki nad pacjentem; 

f) projekty przewidują możliwość wykorzystania cytobusów, pozwalających 
na dotarcie do populacji kobiet z miejscowości poniżej 20 000 mieszkań-
ców oraz z terenów wiejskich, chyba że wnioskodawca zapewni dotarcie 
do populacji kobiet z małych miejscowości i terenów wiejskich bez wyko-
rzystania cytobusów; 

g) w ramach projektów mogą być realizowane w szczególności następujące 
działania: 

 działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdro-
wotnej o charakterze lokalnym, polegające na zachęcaniu kobiet do 
badań profilaktycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedy-
nego działania w ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu 
edukacji prozdrowotnej możliwe jest wyłącznie przez osoby z wy-
kształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez ab-
solwentów kierunku zdrowie publiczne; 

 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji badania w ramach 
programu profilaktyki raka szyjki macicy dla danej osoby z miejsca 
zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem; 

 zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się 
osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze 
wsparcia, 

h) ze środków dofinansowania nie może zostać sfinansowany koszt badania 
cytologicznego uczestnika projektu, którego finansowanie jest zagwaran-
towane ze środków NFZ235. Koszt badania cytologicznego uczestnika pro-
jektu może jednak zostać wykazany w projekcie jako wkład własny pod 
warunkiem, że źródłem jego sfinansowania są środki NFZ236 będące w dys-
pozycji beneficjenta lub partnera projektu. 

10. Warunki realizacji programów profilaktycznych opracowanych na pozio-
mie krajowym w zakresie nowotworu raka jelita grubego: 
a) w przypadku realizacji działań w projekcie przez podmioty posiadające 

umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację badań kolonoskopowych w 
ramach Programu profilaktyki raka jelita grubego środki EFS służą realiza-
cji dodatkowych badań diagnostycznych i przyczyniają się do zwiększenia 
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cję badań kolonoskopowych w ramach Programu badań 
przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita gru-
bego środki EFS służą realizacji dodatkowych badań dia-
gnostycznych i przyczyniają się do zwiększenia liczby badań 
diagnostycznych przeprowadzanych przez te podmioty;  
b) realizator usług zdrowotnych zapewnia standardy jakości 
świadczonych usług, adekwatnie do warunków wskazanych 
Załączniku nr 4 do Wytycznych w zakresie realizacji przed-
sięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na 
lata 2014-2020.  
c) realizacja projektu odbywa się w partnerstwie z co naj-
mniej jedną placówką POZ, jako docelowego koordynatora 
opieki nad pacjentem;  
d) w ramach projektów mogą być realizowane w szczegól-
ności następujące działania:  
- usługi zdrowotne, w tym:  

 badanie kolonoskopowe w maksymalnej kwocie do 
420 zł brutto,  

 koszt znieczulenia;  
- działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące eduka-
cji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na 
zachęcaniu osób do badań profilaktycznych. Tego typu 
działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach 
projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdro-
wotnej możliwe będzie wyłącznie przez osoby z wykształ-
ceniem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwen-
tów kierunku zdrowie publiczne;  
- zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi 
zdrowotnej w ramach programu profilaktyki raka jelita 
grubego dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca 
wykonywania badania i z powrotem;  
- zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą 
opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w 
czasie korzystania ze wsparcia  
 

liczby badań diagnostycznych przeprowadzanych przez te podmioty; 
b) działania w zakresie profilaktyki raka jelita grubego koncentrują się na ob-

szarach tzw. „białych plam” wskazanych w rekomendacjach Komitetu Ste-
rującego; 

c) realizator usług zdrowotnych zapewnia standardy jakości świadczonych 
usług określone w regulaminie konkursu; 

d) realizacja projektu odbywa się w partnerstwie z co najmniej jedną placów-
ką POZ lub z co najmniej jednym partnerem społecznym (zgodnie z defini-
cją zawartą w PO WER i SzOOP PO WER) reprezentującym interesy i zrze-
szającym podmioty świadczące usługi w zakresie POZ i gwarantującym 
udział takich podmiotów w projekcie (wymóg nie ma zastosowania w 
przypadku gdy wnioskodawcą jest POZ), jako docelowego koordynatora 
opieki nad pacjentem; 

e) w ramach projektów mogą być realizowane w szczególności następujące 
działania: 

 usługi zdrowotne: 

 badanie kolonoskopowe w maksymalnej kwocie do 420 zł brutto, 

 koszt znieczulenia; 

 działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdro-
wotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do ba-
dań profilaktycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego 
działania w ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji 
prozdrowotnej możliwe będzie wyłącznie przez osoby z wykształce-
niem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku 
zdrowie publiczne; 

 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej w 
ramach programu profilaktyki raka jelita grubego dla danej osoby z 
miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem; 

 zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się 
osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze 
wsparcia. 

 
227

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 za istotny problem zdrowotny regionu uznaje się ten 
problem, który w porównaniu z innymi regionami kraju sytuuje go w szczególnie trudnej sytuacji pod 
względem zapadalności i umieralności (wskaźnik wyższy niż średnia dla kraju) lub problem zdrowotny 
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224
 Typ projektu nr 1 lit. b)  powodowany przez czynniki chorobotwórcze zidentyfikowany i wskazany przez samorząd województwa 

jako istotny na podstawie wiarygodnych danych. 
228

 Programy zdrowotne lub programy polityki zdrowotnej, które przewidują usługi zdrowotne wymienione 

w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i jednocześnie niezbędne dla realizacji tego 
programu, ale obejmujące także usługi zdrowotne ponadstandardowe, stanowiące wartość dodaną do 
funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej, opracowane w logiczną całość oraz skierowane do zdefinio-
wanej grupy docelowej, mogą być uznane za wykraczające poza zakres świadczeń gwarantowanych i nieza-
stępujące świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Taki program musi wnosić 
wartość dodaną np. poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań systemowych zwiększających skuteczność 
usług zdrowotnych (pomimo faktu, iż analogiczne usługi zdrowotne są finansowane ze środków publicz-
nych) i powinien gwarantować funkcjonowanie wypracowanych rezultatów (przynajmniej w zakresie roz-
wiązań funkcjonalnych, czyli np. koordynacji procesu badań i leczenia) po zakończeniu ich finansowania ze 
środków EFS. 
229

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 usługa zdrowotna to każde świadczenie opieki zdro-
wotnej zgodnie z definicją wskazaną w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych. 
230

 Typ projektu nr 1 lit. b) . Działania podejmowane w zakresie rehabilitacji medycznej ułatwiającej powro-

ty do pracy są realizowane w szczególności w obrębie następujących grup chorób: 
a) choroby układu krążenia; 
b) choroby nowotworowe; 
c) zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania;  
d) choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego;  
e) choroby układu oddechowego. 
231

 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej. 
232

 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej. 
233

 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej. 
234

 J.w. 
235

 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej. 
236

 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki 

zdrowotnej. 
304/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwa-

łych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN 
netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wy-
datków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

305/26 95%225 
 
225 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 

95%237 
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budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami 
pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 
rozporządzenia 1303/2013. 

W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 
 
237 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie może 
zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących 
dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

305/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
307/12 228 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców 
i pracowników do zmian na lata 2014-2020 pracownik zagrożony zwolnieniem to 
pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzają-
cych przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku 
pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywa-
nia z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), w przypadku rozwią-
zania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy 
zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk 
pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technolo-
gicznych.  

240 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 pra-
cownik zagrożony zwolnieniem to pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub sto-
sunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 
2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub 
stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo doko-
nał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicz-
nych. 

310/19 b) wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota 
wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagro-
dzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. 
zm.) obowiązującego w dniu przyznania wsparcia - przy 
czym o uzyskanie wsparcia może ubiegać się osoba, która 
spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest 
osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50. roku 
życia, jest kobietą, jest osobą o niskich kwalifikacjach, jest 
osobą poniżej 30. roku życia.  

b) wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota wsparcia nie przekracza 
6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 
ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy obowiązującego w dniu przyznania wsparcia - przy czym o 
uzyskanie wsparcia może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z 
poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 
50. roku życia, jest kobietą, jest osobą o niskich kwalifikacjach, jest osobą po-
niżej 30. roku życia. 

311/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwa-
łych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN 
netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wy-

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
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datków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

10% wydatków projektu. 

312/26 95%232 
 
232 

Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 

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

95%244 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 
 
244 

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

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

312/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

313/30 Ewentualne zastosowanie instrumentów finansowych w 
ramach Działania, w tym zakres i forma wsparcia, zostaną 
określone na podstawie analizy ex-ante.  

Nie dotyczy. 

313/31 Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych w przy-
padku ich zastosowania w ramach Działania, zostaną okre-
ślone na podstawie analizy ex-ante.  

Nie dotyczy. 

313/32 Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych w przypadku 
ich zastosowania w ramach Działania, zostaną określone na 
podstawie analizy ex-ante.  

Nie dotyczy. 

II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

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

321/19 242 Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników projek-
tu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie, w rozumieniu pkt 5 lit. b, podjęli 
zatrudnienie. Pomiar efektywności zatrudnieniowej odbywa się zgodnie ze spo-
sobem określonym dla efektywności zatrudnieniowej wskazanym w Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, z zastrzeżeniem, że 
pomiar efektywności zatrudnieniowej nie dotyczy osób biernych zawodowo lub 
bezrobotnych, które w ramach projektu realizowanego w ramach w PI 9i lub po 
jego zakończeniu podjęły dalszą aktywizację w ramach PI 9v lub w ramach CT 8.   

254
 Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników projektu, którzy podjęli 

zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie (Za zakończenie udziału w projekcie należy uznać 
zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia realizowanych w ramach projektu zgodnie ze 
ścieżką udziału w projekcie. Zakończenie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej niż 
uprzednio było to planowane można uznać za zakończenie udziału w projekcie na potrzeby weryfikacji 
kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej). Pomiar efektywności zatrudnieniowej 
odbywa się zgodnie ze sposobem określonym dla efektywności zatrudnieniowej wskazanym w Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-2020, z zastrzeżeniem, że pomiar efektywności zatrudnieniowej nie dotyczy osób 
biernych zawodowo lub bezrobotnych, które w ramach projektu realizowanego w ramach w PI 9i lub po 
jego zakończeniu podjęły dalszą aktywizację w ramach PI 9v lub w ramach CT 8. 
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322/19 c) w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, któ-
rzy zakończyli udział w projekcie, w rozumieniu lit. b, i sko-
rzystali w projekcie z usług aktywnej integracji, z uwzględ-
nieniem wyżej wskazanego pkt 11 oraz wyłączeń dotyczą-
cych efektywności zatrudnieniowej określonych w pkt 9 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzysta-
niem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020.  

c) w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, którzy zakończyli udział 
w projekcie, w rozumieniu lit. b, i skorzystali w projekcie z usług aktywnej 
integracji, z uwzględnieniem wyżej wskazanego pkt 11 oraz wyłączeń dotyczą-
cych efektywności zatrudnieniowej określonych w podrozdziale 4.7 pkt 9 Wy-
tycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społeczne-
go i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020. 

324/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwa-
łych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN 
netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wy-
datków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

325/26 Typy projektów nr 1 lit. a-b, d-f oraz nr 2: 95%246 
 
Typ projektu nr 1 lit. c: 85% 

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

Typy projektów nr 1 lit. a-b, d-f oraz nr 2: 95%258 
 
Typ projektu nr 1 lit. c: 85% 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom do-
finansowania wynosi 85%.  

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

325/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną:  

 5% (typy projektów nr 1 lit. a-b, d-f oraz nr 2) 

 15% (typ projektu nr 1 lit. c).  
 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym  pomocy publicznej. 
 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną:  

 5% (typy projektów nr 1 lit. a-b, d-f oraz nr 2) 

 15% (typ projektu nr 1 lit. c).  
 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym  po-
mocy publicznej. 
 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 
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328/10 250
 Usługa mieszkania treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywa-

jące do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy 
określonym kategoriom osób (w szczególności osobom opuszczającym pieczę 
zastępczą, osobom bezdomnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi) w osią-
gnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samo-

dzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji. Usługa 

mieszkania treningowego musi spełniać definicję usług świadczonych w lokalnej 
społeczności.  
251

 Usługa mieszkania wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w 

placówce zapewniającej całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego 
lub okresowego (w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów 
faktycznych). Służy osobom niesamodzielnym, w szczególności osobom starszym i 
osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności osobom niesamodzielnym i 
wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenckich. Usługa 
mieszkania wspieranego musi spełniać definicję usług świadczonych w lokalnej 
społeczności.   

262
 Usługa mieszkania treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające do prowadzenia 

samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy określonym kategoriom osób (w szczególności 
osobom opuszczającym pieczę zastępczą, osobom bezdomnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi) w 
osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, 

pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji. Usługa mieszkania treningowego musi spełniać definicję 

usług świadczonych w lokalnej społeczności(określoną w Wytycznych 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). 
263 Usługa mieszkania wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej 

całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego (w przypadku potrzeby opieki w 
zastępstwie za opiekunów faktycznych). Służy osobom niesamodzielnym, w szczególności osobom starszym 
i osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w 
formie usług opiekuńczych lub asystenckich. Usługa mieszkania wspieranego musi spełniać definicję usług 
świadczonych w lokalnej społeczności(określoną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obsza-
rze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020). 

330/12 262
 Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan 

zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemoż-
nością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynno-
ści dnia codziennego. W zakresie wsparcia w obszarze zdrowia do oceny stopnia 
niesamodzielności stosowana jest Skala Barthel. Skala Barthel pozwala na ocenę 
chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w 
niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie 
posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubiera-
nie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontro-
lowanie czynności fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również 
dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu.   

274 Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnospraw-

ność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 
jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. W zakresie wsparcia w obszarze zdrowia do oceny 
stopnia niesamodzielności stosowana jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem 
jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia 
codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie  i schodzenie po schodach, siada-
nie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie 
czynności fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje 
uczestnik projektu. 

331/16 - Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sek-
torze zdrowia, 

- Komitet Sterujący277 ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, 
 
277

 Komitet Sterujący – Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, działa-

jący pod przewodnictwem ministra właściwego do spraw zdrowia.
 

332/19 2. Demarkacja usług - usługi społeczne to usługi realizowa-
ne przez podmioty prowadzące w swojej działalności statu-
towej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące w 
swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społecz-
ne i zdrowotne. W przypadku realizacji w ramach jednego 
projektu usług społecznych i zdrowotnych, Beneficjent 
gwarantuje możliwość monitorowania usług społecznych i 
zdrowotnych oddzielnie albo ustala, że usługami przewod-
nimi w projekcie są usługi społeczne i zapewnia ich monito-
rowanie. W ramach projektów dotyczących usług społecz-
nych, w szczególności usług opiekuńczych, istnieje możli-

2. Demarkacja usług - usługi społeczne to usługi realizowane przez podmioty 
prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez pod-
mioty prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi spo-
łeczne i zdrowotne. W przypadku realizacji w ramach jednego projektu usług 
społecznych i zdrowotnych, Beneficjent gwarantuje możliwość monitorowania 
usług społecznych i zdrowotnych oddzielnie albo ustala, że usługami prze-
wodnimi w projekcie są usługi społeczne i zapewnia ich monitorowanie. W 
ramach projektów dotyczących usług społecznych, w szczególności usług 
opiekuńczych, istnieje możliwość finansowania usług zdrowotnych, o ile usługi 
te nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, tj. wykraczają poza 
gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo wykazane zostało, że gwa-
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wość finansowania usług zdrowotnych, o ile usługi te nie 
mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, tj. wy-
kraczają poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowot-
nej albo wykazane zostało, że gwarantowana usługa zdro-
wotna nie może zostać sfinansowana danej osobie ze środ-
ków publicznych w okresie trwania projektu. Usługi zdro-
wotne widniejące w katalogu świadczeń gwarantowanych 
jako podstawowe mogą być finansowane tylko pod warun-
kiem, że jednocześnie finansowane są usługi ponadstan-
dardowe, a cały pakiet usług tworzy logiczną całość, nie-
zbędną do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom 
zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 
stanowiącą wartość dodaną do funkcjonującego systemu 
opieki zdrowotnej. 

rantowana usługa zdrowotna279 nie może zostać sfinansowana danej osobie 
ze środków publicznych w okresie trwania projektu. Usługi zdrowotne widnie-
jące w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe mogą być fi-
nansowane tylko pod warunkiem, że jednocześnie finansowane są usługi po-
nadstandardowe, a cały pakiet usług tworzy logiczną całość, niezbędną do 
zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym i stanowiącą wartość dodaną do funkcjonującego 
systemu opieki zdrowotnej. 
 
279

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 usługa zdrowotna to każde świadczenie opieki zdro-
wotnej zgodnie z definicją wskazaną w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych. 

333/19 266
 Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno w 

nowych podmiotach, jak i w podmiotach już istniejących, z zastrzeżeniem wynika-
jącym z pkt 3 lit. b.   

280
 Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno w nowych podmiotach, jak i w 

podmiotach już istniejących, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 4 lit. b Limitów i ograniczneń w realizacji 
projektów. 

336/19 9. Beneficjent zapewnia, że wynagrodzenie za pra-
cę/stawka za godzinę pracy osób bezpośrednio świadczą-
cych usługi społeczne w projekcie nie mogą być niższe od 
minimalnego wynagrodzenia za pracę/minimalnej stawki 
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku osób świadczą-
cych usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej do końca 
2016 r., wysokość stawki godzinowej nie może być niższa 
niż iloraz minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę oraz liczby godzin roboczych przypadających w da-
nym miesiącu. Zapis nie dotyczy osób świadczących usługi 
nieodpłatnie.  

9. Beneficjent zapewnia, że wynagrodzenie za pracę/stawka za godzinę pracy 
osób bezpośrednio świadczących usługi społeczne w projekcie nie mogą być 
niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę/minimalnej stawki godzino-
wej ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę. Zapis nie dotyczy osób świadczących usługi nieodpłatnie.  

337/19 15. Warunki realizacji działania z zakresu deinstytucjonali-
zacji opieki medycznej:  
a) realizacja projektów służy rozwojowi zdeinstytucjonali-
zowanych form opieki medycznej zapobiegających umiesz-
czaniu osób w zakładach stacjonarnych, w szczególności na 
oddziałach szpitalnych;  

15. Warunki realizacji działania z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycz-
nej: 
a) realizacja projektów służy rozwojowi zdeinstytucjonalizowanych form 

opieki medycznej zapobiegających umieszczaniu osób w zakładach stacjo-
narnych, w szczególności na oddziałach szpitalnych; 

b) realizacja projektów służy rozwojowi różnorodnych zintegrowanych usług, 
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b) realizacja projektów służy rozwojowi różnorodnych zin-
tegrowanych usług, pozwalających pensjonariuszom opu-
ścić zakłady stacjonarne i żyć w społeczeństwie z zapew-
nieniem odpowiedniego wsparcia, zapobieganiu objęciu 
kolejnych osób opieką instytucjonalną, a także podnosze-
niu kompetencji i kwalifikacji osób zaangażowanych w 
opiekę medyczną nad osobami niesamodzielnymi;  
c) działania z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej 
nad osobami niesamodzielnymi mogą dotyczyć w szczegól-
ności:  
- wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych 
domów opieki medycznej, zgodnie ze standardem wypra-
cowanym w ramach PO WER lub innych form opieki nad 
osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi;  
- wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu 
koordynacji realizacji usług medycznych kierowanych do 
osób niesamodzielnych;  
- wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki 
medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych;  
- długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą 
niesamodzielną, w tym pielęgniarskiej opieki długotermi-
nowej;  
- zapewniania opieki medycznej nad osobami niesamo-
dzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami 
rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w dzien-
nych formach;  
- wsparcia psychologicznego lub szkoleń dla opiekunów, w 
szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycz-
nej nad osobami nie-samodzielnymi;  
- przygotowania i tworzenia wypożyczalni sprzętu rehabili-
tacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączone-
go z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu 
samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie 
warunków do opieki domowej;  
- teleopieki medycznej, wykorzystywanej na potrzeby do-

pozwalających pensjonariuszom opuścić zakłady stacjonarne i żyć w społe-
czeństwie z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia, zapobieganiu objęciu 
kolejnych osób opieką instytucjonalną, a także podnoszeniu kompetencji i 
kwalifikacji osób zaangażowanych w opiekę medyczną nad osobami nie-
samodzielnymi; 

c) przedsięwzięcia w zakresie deinstytucjonalizacji, które przewidują usługi 
zdrowotne wymienione w katalogu świadczeń gwarantowanych jako pod-
stawowe i jednocześnie niezbędne dla realizacji tego przedsięwzięcia, ale 
obejmujące także usługi zdrowotne ponadstandardowe, stanowiące war-
tość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej, opracowane 
w logiczną całość oraz skierowane do zdefiniowanej grupy docelowej, mo-
gą być uznane za wykraczające poza zakres świadczeń gwarantowanych 
i niezastępujące świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. Takie przedsięwzięcie musi wnosić wartość dodaną np. po-
przez wprowadzanie nowych rozwiązań systemowych zwiększających sku-
teczność usług zdrowotnych (pomimo faktu, iż analogiczne usługi zdro-
wotne są finansowane ze środków publicznych) i powinno gwarantować 
funkcjonowanie wypracowanych rezultatów (przynajmniej w zakresie roz-
wiązań funkcjonalnych, czyli np. koordynacji procesu badań i leczenia) po 
zakończeniu ich finansowania ze środków EFS; 

d) działania z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami 
niesamodzielnymi mogą dotyczyć w szczególności283: 

 wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki 
medycznej, zgodnie ze standardem wypracowanym w ramach PO WER 
lub innych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami 
starszymi; 

 wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji reali-
zacji usług medycznych kierowanych do osób niesamodzielnych;  

 wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej w 
formach zdeinstytucjonalizowanych; 

 długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodziel-
ną, w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej; 

 zapewniania opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w za-
stępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki do-
mowej lub  miejsc opieki w dziennych formach; 
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radztwa medycznego oraz bezpośredniej pomocy persone-
lu medycznego na we-zwanie w szczególnej sytuacji;  
- szkoleń oraz prowadzenia doradztwa w zakresie dostoso-
wania pod-miotów leczniczych do potrzeb osób niesamo-
dzielnych;  
- wsparcia zespołów środowiskowych, w szczególności na 
poziomie podstawowej opieki zdrowotnej lub psychia-
trycznej.  
d) w ramach projektów z zakresu deinstytucjonalizacji 
opieki medycznej mogą być realizowane/finansowane w 
szczególności następujące działania:  
- zatrudnienie personelu świadczącego usługi zdrowotne 
lub opiekuńcze;  
- usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne pod 
warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów projek-
tu i jednocześnie nie mogą zostać sfinansowane ze środ-
ków publicznych, to jest jeżeli wykraczają one poza gwa-
rantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo po wykaza-
niu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogła-by zo-
stać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w 
okresie trwania projektu;  
- działania informacyjno-edukacyjne prowadzone wyłącznie 
przez absolwentów kierunków medycznych oraz absolwen-
tów kierunku zdrowie publiczne, skierowane do osób nie-
samodzielnych, osób z ich otoczenia, opiekunów, osób 
świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesa-
modzielnymi;  
- zapewnienie transportu osoby niesamodzielnej lub per-
sonelu sprawującego opiekę, związane bezpośrednio z 
usługami zdrowotnymi świadczonymi osobie niesamodziel-
nej w ramach projektu;  
- monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.  
 

 wsparcia psychologicznego lub szkoleń dla opiekunów, w szczególności 
członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamo-
dzielnymi;  

 przygotowania i tworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pie-
lęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w dobo-
rze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu 
oraz przygotowanie warunków do opieki domowej;  

 teleopieki medycznej, wykorzystywanej na potrzeby doradztwa me-
dycznego oraz bezpośredniej pomocy personelu medycznego na we-
zwanie w szczególnej sytuacji;  

 szkoleń oraz prowadzenia doradztwa w zakresie dostosowania podmio-
tów leczniczych do potrzeb osób niesamodzielnych;  

 wsparcia zespołów środowiskowych, w szczególności na poziomie pod-
stawowej opieki zdrowotnej lub psychiatrycznej. 

e) w ramach projektów z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej mo-
gą być realizowane/finansowane w szczególności następujące działania:  

 zatrudnienie personelu świadczącego usługi zdrowotne lub opiekuń-
cze; 

 usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne pod warunkiem, że 
są one niezbędne do realizacji celów projektu oraz nie mogą zostać 
sfinansowane ze środków publicznych, to jest jeżeli wykraczają one 
poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo po wykaza-
niu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinan-
sowana danej osobie ze środków publicznych w okresie realizacji 
wsparcia danego uczestnika w ramach projektu albo w przypadku, o 
którym mowa w rozdziale 7 pkt 2 Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (gdy projekt przewiduje 
zarówno usługi zdrowotne wymienione w katalogu świadczeń gwa-
rantowanych jako podstawowe i jednocześnie niezbędne dla realizacji 
tego projektu, jak i usługi zdrowotne ponadstandardowe); 

 działania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez osoby upraw-
nione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem 
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie 
lub w określonej dziedzinie medycyny, osób z ich otoczenia, opieku-
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nów, osób świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesa-
modzielnymi; 

 zapewnienie transportu osoby niesamodzielnej lub personelu sprawu-
jącego opiekę, związane bezpośrednio z usługami zdrowotnymi 
świadczonymi osobie niesamodzielnej w ramach projektu;  

 monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 
16. Warunki realizacji RPZ z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych 
(zarówno wad wrodzonych, jak i wad nabytych) i rehabilitacji dzieci zagrożo-
nych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami: 
a) działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie zastępują 

świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie jest zagwarantowa-
ne ze środków publicznych, z zastrzeżeniem rozdziału 5 pkt 9 Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020; 

b) w ramach projektów z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych 
i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnospraw-
nościami mogą być realizowane w szczególności następujące działania:  

 usługi zdrowotne pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji ce-
lów RPZ oraz nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych 
(wykraczają poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej) albo 
po wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać 
sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania 
RPZ lub danego projektu służącego realizacji RPZ albo w przypadku, o 
którym mowa w rozdziale 5 pkt 9 Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (gdy RPZ przewiduje zarówno 
usługi zdrowotne wymienione w katalogu świadczeń gwarantowanych 
jako podstawowe i jednocześnie niezbędne dla realizacji tego progra-
mu, jak i usługi zdrowotne ponadstandardowe); 

 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla 
danej osoby oraz jej opiekuna z miejsca zamieszkania do miejsca wyko-
nywania usługi zdrowotnej i z powrotem; 

 w przypadku gdy opiekun osoby biorącej udział w projekcie, poza 
uczestnikiem projektu, ma dodatkowo pod opieką inną osobę niesa-
modzielną, w ramach projektu możliwe jest zapewnienie opieki nad tą 
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osobą niesamodzielną w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestni-
ka projektu;  

 działania informacyjno-edukacyjne dotyczące tematyki RPZ skierowane 
w szczególności do dzieci oraz osób z ich otoczenia, prowadzone przez 
osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określo-
nym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny; 

 działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdrażaniem RPZ skie-
rowane w szczególności do pielęgniarek i higienistek szkolnych, peda-
gogów, psychologów prowadzone osoby uprawnione do udzielania 
świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji 
do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dzie-
dzinie medycyny. 

 monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.  

 
283 Beneficjent realizuje wymienione działania z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad 

osobami niesamodzielnymi mając na uwadze w szczególności następujące cele: 
i) umożliwienie podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia przez opiekuna osoby niesamodzielnej; 
ii) poprawę stanu zdrowia osób niesamodzielnych i ich opiekunów;  
iii) zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji osób starszych; 
iv) zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, z których korzystają osoby 

niesamodzielne, poprzez skrócenie czasu oczekiwania; 
v) kompleksowe wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, w tym edukacja i wsparcie 

psychologiczne; 
vi) wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług medycznych, dostosowaną 

do indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych. 

340/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków 
trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 
350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich pro-
jektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie 
może przekroczyć 10% wydatków projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

341/26 95%269 
 
269

 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 

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

95%284 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 
 
284

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

zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących 
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dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 
341/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 

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

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 11.3 Ekonomia społeczna 
343/10 281

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włącze-

nia 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:  

 

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 wolonta-
riacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);  

296
 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. 1817); 

350/19 10. Tworzenie nowych miejsc pracy, o których mowa w pkt 
8 i 9, jest możliwe:  
a) poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych,  
b) w istniejących przedsiębiorstwach społecznych294,  
 
294

 W przypadku tworzenia miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach 

społecznych wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji jest przekazywane pisemne 
oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowi-
sku pracy lub odpowiednie zaświadczenie, potwierdzające spełnienie warunków, 
o których mowa w pkt 8, lub innych, bardziej szczegółowych, określonych przez IZ 
RPO.   

10. Tworzenie nowych miejsc pracy, o których mowa w pkt 8 i 9, jest możliwe: 
a) poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych, 
b) w istniejących przedsiębiorstwach społecznych309, 

 
309

 W przypadku tworzenia miejsca pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych wraz z wnioskiem 

o przyznanie dotacji jest przekazywane pisemne oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo 
utworzonym stanowisku pracy lub odpowiednie zaświadczenie, potwierdzające spełnienie warunków, o 
których mowa w pkt 8 Limitów i ograniczeń w realizacji projektów, lub innych, bardziej szczegółowych, 
określonych przez IZ RPO. 

350/19 b) maksymalnie trzydziestokrotność przeciętnego wyna-
grodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy na stworzenie miejsc pracy dla osób, o których 
mowa w pkt 3, w istniejących przedsiębiorstwach społecz-
nych w okresie trwałości, o którym mowa w pkt 13, zaś po 
upływie tego okresu przedsiębiorstwo społeczne może 
ponownie uzyskać dotacje na utworzenie miejsc pracy, 

b) maksymalnie trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia  
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na stworzenie miejsc pracy 
dla osób, o których mowa w pkt 8, w istniejących przedsiębiorstwach społecz-
nych w okresie trwałości, o którym mowa w pkt 14, zaś po upływie tego okre-
su przedsiębiorstwo społeczne może ponownie uzyskać dotacje na utworzenie 
miejsc pracy, 
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352/19 d) W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu OWES 
utracił akredytację przed terminem, na jaki akredytacja 
została przyznana z przyczyn od niego niezależnych (tzn. 
niewynikających z niespełnienia przez OWES Standardów 
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach AKSES), 
OWES ten może kontynuować udzielanie wsparcia w ra-
mach projektu za zgodą IZ RPO, która podejmując decyzję 
bierze pod uwagę zapisy RPO i kryteria wyboru projektów 
oraz pod warunkiem, że OWES wystąpi z wnioskiem o przy-
znanie akredytacji niezwłocznie po jej utracie i ponownie ją 
uzyska. Wydatki poniesione przez beneficjenta od momen-
tu utraty akredytacji przez OWES są kwalifikowalne pod 
warunkiem ponownego uzyskania akredytacji przez ten 
OWES. W przypadku nieuzyskania ponownej akredytacji za 
kwalifikowalne mogą być uznane wydatki uwzględnione w 
planie zamknięcia działań projektowych, o którym mowa w 
lit. d.   

d) W przypadku, gdy w trakcie realizacji projektu OWES utracił akredytację 
przed terminem, na jaki akredytacja została przyznana z przyczyn od niego 
niezależnych (tzn. niewynikających z niespełnienia przez OWES Standardów 
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach AKSES), OWES ten może 
kontynuować udzielanie wsparcia w ramach projektu za zgodą IZ RPO, która 
podejmując decyzję bierze pod uwagę zapisy RPO i kryteria wyboru projektów 
oraz pod warunkiem, że OWES wystąpi z wnioskiem o przyznanie akredytacji 
niezwłocznie po jej utracie i ponownie ją uzyska. Wydatki poniesione przez 
beneficjenta od momentu utraty akredytacji przez OWES są kwalifikowalne 
pod warunkiem ponownego uzyskania akredytacji przez ten OWES. W przy-
padku nieuzyskania ponownej akredytacji za kwalifikowalne mogą być uznane 
wydatki uwzględnione w planie zamknięcia działań projektowych, o którym 
mowa w lit. e.   

352/19 g) OWES jest zobowiązany do regularnego poddawania się 
procesowi akredytacji. Konsekwencją niepoddania się ko-
lejnej akredytacji lub nieuzyskania przez OWES kolejnej 
akredytacji w okresie realizacji projektu jest rozwiązanie 
umowy o dofinansowanie projektu, z zastrzeżeniem lit. c 
oraz lit. d. 

g) OWES jest zobowiązany do regularnego poddawania się procesowi akredy-
tacji. Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania 
przez OWES kolejnej akredytacji w okresie realizacji projektu jest rozwiązanie 
umowy o dofinansowanie projektu, z zastrzeżeniem lit. d oraz lit.  e. 

354/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwa-
łych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN 
netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wy-
datków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

355/26 Typy projektów nr 1-4: 95%300 
 

Typ projektu nr 5: 85% 
 
300 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 

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

Typy projektów nr 1-4: 95%315 
 

Typ projektu nr 5: 85% 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 
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315
 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie może 

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

355/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 

 5% (typy projektów nr 1-2),  

 5% (typy projektów nr 3-4),  

 15% (typ projektu nr 5). 
 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 
 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5% (typy projektów 1-
4). 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 

 5% (typy projektów nr 1-2),  

 5% (typy projektów nr 3-4),  

 15% (typ projektu nr 5). 
 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5% (typy projektów 1-4). 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
362/19 311

 Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników projek-

tu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie, w rozumieniu pkt 5 lit. b, podjęli 
zatrudnienie. Pomiar efektywności zatrudnieniowej odbywa się zgodnie ze spo-
sobem określonym dla efektywności zatrudnieniowej wskazanym w Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, z zastrzeżeniem, że 
pomiar efektywności zatrudnieniowej nie dotyczy osób biernych zawodowo lub 
bezrobotnych, które w ramach projektu realizowanego w ramach w PI 9i lub po 
jego zakończeniu podjęły dalszą aktywizację w ramach PI 9v lub w ramach CT 8.   

326
 Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników projektu, którzy podjęli 

zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie (Za zakończenie udziału w projekcie należy uznać 
zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia realizowanych w ramach projektu zgodnie ze 
ścieżką udziału w projekcie. Zakończenie udziału w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia wcześniej niż 
uprzednio było to planowane można uznać za zakończenie udziału w projekcie na potrzeby weryfikacji 
kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej). Pomiar efektywności zatrudnieniowej 
odbywa się zgodnie ze sposobem określonym dla efektywności zatrudnieniowej wskazanym w Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-2020, z zastrzeżeniem, że pomiar efektywności zatrudnieniowej nie dotyczy osób 
biernych zawodowo lub bezrobotnych, które w ramach projektu realizowanego w ramach w PI 9i lub po 
jego zakończeniu podjęły dalszą aktywizację w ramach PI 9v lub w ramach CT 8. 

363/19 c) w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, któ-
rzy zakończyli udział w projekcie, w rozumieniu lit. b, i sko-
rzystali w projekcie z usług aktywnej integracji, z uwzględ-
nieniem wyżej wskazanego pkt 11 oraz wyłączeń dotyczą-
cych efektywności zatrudnieniowej określonych w pkt 9 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzysta-
niem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-
2020.  

c) w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu, którzy zakończyli udział 
w projekcie, w rozumieniu lit. b, i skorzystali w projekcie z usług aktywnej 
integracji, z uwzględnieniem wyżej wskazanego pkt 11 oraz wyłączeń dotyczą-
cych efektywności zatrudnieniowej określonych w podrozdziale 4.7  pkt 9 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecz-
nego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020. 

366/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwa-
łych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
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netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wy-
datków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

366/26 95%315 

 
315

 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 

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

95%330 

 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 
 
330

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

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

367/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną:  

 5%  

 projekty OPS/PCPR - 15%  
 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym  pomocy publicznej. 
 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną:  

 5%  

 projekty OPS/PCPR - 15%  
 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym  po-
mocy publicznej. 
 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
369/10 319 Usługa mieszkania treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywa-

jące do prowadzenia samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy 
określonym kategoriom osób (w szczególności osobom opuszczającym pieczę 
zastępczą, osobom bezdomnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi) w osią-
gnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samo-
dzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji. Usługa 
mieszkania treningowego musi spełniać definicję usług świadczonych w lokalnej 
społeczności. 
320 Usługa mieszkania wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w 

placówce zapewniającej całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego 
lub okresowego (w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów 
faktycznych). Służy osobom niesamodzielnym, w szczególności osobom starszym i 
osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności osobom niesamodzielnym i 
wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenckich. Usługa 
mieszkania wspieranego musi spełniać definicję usług świadczonych w lokalnej 
społeczności. 

334
 Usługa mieszkania treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające do prowadzenia 

samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy określonym kategoriom osób (w szczególności 
osobom opuszczającym pieczę zastępczą, osobom bezdomnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi) w 
osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, 

pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji. Usługa mieszkania treningowego musi spełniać definicję 

usług świadczonych w lokalnej społeczności (określoną w Wytycznych 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). 
335 Usługa mieszkania wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej 

całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego (w przypadku potrzeby opieki w 
zastępstwie za opiekunów faktycznych). Służy osobom niesamodzielnym, w szczególności osobom starszym 
i osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w 
formie usług opiekuńczych lub asystenckich. Usługa mieszkania wspieranego musi spełniać definicję usług 
świadczonych w lokalnej społeczności (określoną w Wytycznych 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). 

371/12 327
 Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan 

432
 Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnospraw-
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zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemoż-
nością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynno-
ści dnia codziennego. W zakresie wsparcia w obszarze zdrowiad do oceny stopnia 
niesamodzielności stosowana jest Skala Barthel. Skala Barthel pozwala na ocenę 
chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w 
niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie 
posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubiera-
nie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontro-
lowanie czynności fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również 
dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu.   

ność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 
jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. W zakresie wsparcia w obszarze zdrowia do oceny 
stopnia niesamodzielności stosowana jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem 
jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia 
codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie  i schodzenie po schodach, siada-
nie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety oraz kontrolowanie 
czynności fizjologicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje 
uczestnik projektu. 

372/16 - Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sek-
torze zdrowia, 

- Komitet Sterujący345 ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, 
 
345

 Komitet Sterujący – Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, działa-

jący pod przewodnictwem ministra właściwego do spraw zdrowia. 
373/19 2. Demarkacja usług - usługi społeczne to usługi realizowa-

ne przez podmioty prowadzące w swojej działalności statu-
towej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące w 
swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społecz-
ne i zdrowotne. W przypadku realizacji w ramach jednego 
projektu usług społecznych i zdrowotnych, Beneficjent 
gwarantuje możliwość monitorowania usług społecznych i 
zdrowotnych oddzielnie albo ustala, że usługami przewod-
nimi w projekcie są usługi społeczne i zapewnia ich monito-
rowanie. W ramach projektów dotyczących usług społecz-
nych, w szczególności usług opiekuńczych, istnieje możli-
wość finansowania usług zdrowotnych, o ile usługi te nie 
mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, tj. wy-
kraczają poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowot-
nej albo wykazane zostało, że gwarantowana usługa zdro-
wotna nie może zostać sfinansowana danej osobie ze środ-
ków publicznych w okresie trwania projektu. Usługi zdro-
wotne widniejące w katalogu świadczeń gwarantowanych 
jako podstawowe mogą być finansowane tylko pod warun-
kiem, że jednocześnie finansowane są usługi ponadstan-
dardowe, a cały pakiet usług tworzy logiczną całość, nie-
zbędną do zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom 
zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 
stanowiącą wartość dodaną do funkcjonującego systemu 

2. Demarkacja usług - usługi społeczne to usługi realizowane przez podmioty 
prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez pod-
mioty prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi spo-
łeczne i zdrowotne. W przypadku realizacji w ramach jednego projektu usług 
społecznych i zdrowotnych, Beneficjent gwarantuje możliwość monitorowania 
usług społecznych i zdrowotnych oddzielnie albo ustala, że usługami prze-
wodnimi w projekcie są usługi społeczne i zapewnia ich monitorowanie. W 
ramach projektów dotyczących usług społecznych, w szczególności usług 
opiekuńczych, istnieje możliwość finansowania usług zdrowotnych, o ile usługi 
te nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, tj. wykraczają poza 
gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo wykazane zostało, że gwa-
rantowana usługa zdrowotna347 nie może zostać sfinansowana danej osobie 
ze środków publicznych w okresie trwania projektu. Usługi zdrowotne widnie-
jące w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe mogą być fi-
nansowane tylko pod warunkiem, że jednocześnie finansowane są usługi po-
nadstandardowe, a cały pakiet usług tworzy logiczną całość, niezbędną do 
zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym i stanowiącą wartość dodaną do funkcjonującego 
systemu opieki zdrowotnej. 
 
347

 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 usługa zdrowotna to każde świadczenie opieki zdro-
wotnej zgodnie z definicją wskazaną w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych. 
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opieki zdrowotnej. 
374/19 331 Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno w 

nowych podmiotach, jak i w podmiotach już istniejących, z zastrzeżeniem wynika-
jącym z pkt 3 lit. b.   

348
 Miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być tworzone zarówno w nowych podmiotach, jak i w 

podmiotach już istniejących, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 4 lit. b Limitów i ograniczeń w realizacji 
projektów. 

377/19 11. Wsparcie istniejących mieszkań chronionych lub miesz-
kań wspomaganych jest możliwe wyłącznie pod warunkiem 
zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w danym 
mieszkaniu, bez pogorszenia jakości świadczonych usług. W 
mieszkaniach chronionych i mieszkaniach wspomaganych 
w ramach wsparcia zapewnia się:  
a) usługi wspierające pobyt osoby w mieszkaniu, w tym 
usługi opiekuńcze, usługi asystenckie;  
b) usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu, w 
tym trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo 
specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną.  

11. Beneficjent zapewnia, że wynagrodzenie za pracę/stawka za godzinę pracy 
osób bezpośrednio świadczących usługi społeczne w projekcie nie mogą być 
niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę/minimalnej stawki godzino-
wej ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę. Zapis nie dotyczy osób świadczących usługi nieodpłatnie. 
 

379/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwa-
łych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN 
netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wy-
datków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

380/26 95%334 

 

334 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 

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

95%351 

 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 
 
351 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie może 

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

380/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 11.6 Ekonomia społeczna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
384/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwa-

łych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN 
Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
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netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wy-
datków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

384/26 95%354 
 
354 

Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 

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

95%354 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 
 
354 

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

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

385/27  Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%  

 Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z progra-
mem pomocowym pomocy publicznej. 

 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5% wartości projektu 

 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%  

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

 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5% wartości projektu  
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

II.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

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

395/26 85% 85% 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 

395/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 15%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 15%. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 15%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 15%. 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 12.2 Kształcenie ogólne 
398/12 Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek 

prowadzących kształcenie ogólne361
 (z wyłączeniem szkół 

dla dorosłych oraz dzieci w wie-ku przedszkolnym) oraz 
szkół i placówek objętych wsparciem w ramach Działania 
12.4 RPO WL (PI 10iv) spełniający warunki udziału w pro-
gramie stypendialnym zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

Uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących 
kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz dzieci w wieku 
przedszkolnym) oraz szkół i placówek objętych wsparciem w ramach Działa-
nia 12.4 RPO WL (PI 10iv, z wyłączeniem szkół dla dorosłych), szczególnie 
uzdolnieni w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języ-
ków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości,  spełniający 
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realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze eduka-cji na lata 2014-
2020.  
 
361 Szczególnie uzdolnieni w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycz-

nych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości.   

warunki udziału w programie stypendialnym zgodnie z Wytycznymi w zakre-
sie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

409/26 95%374 
 
374 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 

budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami 

pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 

rozporządzenia 1303/2013. 

95%391 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 
 
391 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie 

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

409/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych 
414/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwa-

łych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN 
netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wy-
datków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 
 

415/26 90%379 
 
379 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami 
pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 
rozporządzenia 1303/2013. 

90%396 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 
 
396 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie może 
zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących 
dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

415/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 10% 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 10% 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 10% 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 10% 
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W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 

429/26 Typ projektu nr 1: 95%391 
 
Typy projektów nr 2-3: 90%392 

 
391

 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 

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

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

Typ projektu nr 1: 95%408 
 
Typy projektów nr 2-3: 90%409 
 

W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 
 
408

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

zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących 
dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 
409

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

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

430/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 

 5% ( typ projektu nr 1) 

 10% ( typ projektów nr 2-3). 
 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 
 
Projekty objęte pomocą de minimis:  
- 5% w przypadku typu projektu nr 1 
- 10% w przypadku typów projektów nr 2-3. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 

 5% ( typ projektu nr 1) 

 10% ( typ projektów nr 2-3). 
 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
 
Projekty objęte pomocą de minimis:  
- 5% w przypadku typu projektu nr 1 
- 10% w przypadku typów projektów nr 2-3. 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 12.5 Edukacja przedszkolna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
439/26 85% 85% 

 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 

439/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 15%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 15%. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 15%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 15%. 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 
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Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
453/26 95%428 

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

95%445 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 
 
445 Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie może 
zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących 
dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

453/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%. 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 5%. 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 12.7 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
458/21 Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwa-

łych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN 
netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wy-
datków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jed-
nostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośred-
nich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 
10% wydatków projektu. 

459/26 90%434 
 
434 Zgodnie z art. 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 

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

90%451 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 85%. 
 
451 Zgodnie z art. 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie 

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

459/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 10% 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem 
pomocowym pomocy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 10% 

Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 10% 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomo-
cy publicznej. 
Projekty objęte pomocą de minimis: 10% 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

II.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych 

473/24 Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana 
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minimis, udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Mini-
stra 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. 

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 (na podstawie Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stoso-
wania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis). 

Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 
481/24 Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de 

minimis, udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Mini-
stra 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. 

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 (na podstawie Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stoso-
wania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis). 

482/26  W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom do-
finansowania wynosi 85%. 

482/27  W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich 
490/24 Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de 

minimis, udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Mini-
stra 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. 

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 (na podstawie Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stoso-
wania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis). 

490/26  W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom do-
finansowania wynosi 85%. 

491/27  W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna 
495/24 Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de 

minimis, udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Mini-
stra 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. 

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 (na podstawie Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stoso-
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wania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis). 

495/26  W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom do-
finansowania wynosi 85%. 

495/27  W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego  i ustawicznego 
500/24 Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de 

minimis, udzielana jest na podstawie Rozporządzenie Mini-
stra 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. 

Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana 
jest na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regional-
nych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (na podstawie Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stoso-
wania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis). 

500/26  W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom do-
finansowania wynosi 85%. 

501/27  W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna 
505/24 Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de 

minimis, udzielana jest na podstawie Rozporządzenie Mini-
stra 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. 

Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana 
jest na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regional-
nych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (na podstawie Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stoso-
wania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis). 

505/26  W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom do-
finansowania wynosi 85%. 

505/27  W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) 

Strona 

521 

Treść przed zmianą 
Oś priorytetowa 3   

291 639 451 0 
291 639 

451 
0 51 465 786 10 293 158 4 000 000 1 560 582 4 732 576 

Treść po zmianie 
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Oś priorytetowa 3   
291 639 451 0 

291 639 
451 

0 51 465 786 10 293 158 3 510 820 1 560 582 5 221 756 

Strona 

521 

Treść przed zmianą 
3.1 Tereny inwestycyjne  3.a  49 484 594  0  49 484 

594  
0  8 732 576  8 732 576  4 000 000  0  4 732 576  

Treść po zmianie 

3.1 Tereny inwestycyjne 3.a   49 484 594 0 
49 484 

594 
0 8 732 576 8 732 576 3 510 820 0 5 221 756 

Strona 

524 

Treść przed zmianą 
Oś priorytetowa 9   197 944 462 0 0 197 944 462 34 931 376 30 390 297 13 093 944 0 4 955 896 12 340 457 4 541 079 

Treść po zmianie 
Oś priorytetowa 9     197 944 462 0 0 197 944 462 34 931 376 29 690 297  13 341 736  0 4 008 104  12 340 457 5 241 079 

Strona 

524 

Treść przed zmianą 
9.3 Rozwój przedsiębiorczości 8iii   53 443 406 0 0 53 443 406 9 431 190 6 328 210  6 286 919  0 41 291 0 3 102 980 

Treść po zmianie 

9.3 Rozwój przedsiębiorczości 8iii 
 53 443 406  0  0

  
53 443 406  9 431 190  7 028 210  6 122 919  0  905 291  0  2 402 980  

Strona 

524 

Treść przed zmianą 
9.4 Godzenie życia zawodowe-
go i prywatnego 

8iv 
 

46 186 508  0  0  46 186 508  8 150 559  7 144 572  3 631 578  0  3 512 994  

Treść po zmianie 

9.4 Godzenie życia zawodowe-
go i prywatnego 

8iv   46 186 508 0 0  46 186 508  8 150 559  7 144 572  3 715 370 0 3 429 202 

Strona 

525 

Treść przed zmianą 
Oś priorytetowa 10    55 943 406  0  0  55 943 406  9 872 366  3 554 052  3 554 052  0  0  0  6 318 314  

Treść po zmianie 

Oś priorytetowa 10    55 943 406 0 0 55 943 406 9 872 366 3 795 441   3 795 441  0 0 0 6 076 925 
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Strona 

525 

Treść przed zmianą 
10.3 Programy polityki 
zdrowotnej 

8vi  
18 647 802  0

  
0
  

18 647 
802  

3 290 789  1 802 255  1 802 255  0  0  0  1 488 534  

Treść po zmianie 

10.3 Programy polityki 
zdrowotnej 

8vi   18 647 802 0 0 
18 647 

802 
3 290 789 1 864 845 1 864 845 0 0 0 1 425 944 

Strona 

525 

Treść przed zmianą 
10.4 Programy typu outplacement w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

8v 

 

2 000 000  0  
0
  

2 000 
000  

352 941  56 495  56 495  0  0  0  296 446  

Treść po zmianie 

10.4 Programy typu outplacement w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

8v   2 000 000 0 0 
 2 000 

000 
 352 941 235 294    235 294  0 0 0 117 647  

Strona 

525 

Treść przed zmianą 
Oś priorytetowa 11   

180 510 722  
0
  

0  180 510 722  31 854 834  31 536 286  14 358 891  291 681  15 673 324  

Treść po zmianie 

Oś priorytetowa 11     180 510 722 0 0 180 510 722 31 854 834 31 536 286 14 358 890 291 681 15 673 325 

Strona 

526 

Treść przed zmianą 

11.3 Ekonomia społeczna 9v  18 647 801  
0
  

0  18 647 801  3 290 788  3 250 998  1 850 157  291 681  1 109 160  

Treść po zmianie 

11.3 Ekonomia społeczna 9v   18 647 801 0 0 18 647 801 3 290 788 3 250 998 1 850 156 291 681 1 109 161 

Strona 

529 

Treść przed zmianą 
Suma całkowita   2 230 958 174  0  1 603 400 406  627 557 768  393 698 509  236 477 325  80 970 233  39 586 568  90 581 240  25 339 284  157 221 184  
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Treść po zmianie 

Suma całkowita     2 230 958 174 0 1 603 400 406 627 557 768 393 698 509 236 018 714 80 970 233 39 586 568 90 122 629 25 339 284 157 679 795 

Strona 

529 

Treść przed zmianą 
Ogółem EFRR     1 603 400 406 0 1 603 400 406 0 282 953 019 137 564 844 41 677 098 26 446 077 57 655 232 11 786 437 145 388 175 

Treść po zmianie 

Ogółem EFRR     1 603 400 406 0 1 603 400 406 0 282 953 019 137 564 844 41 187 918 26 446 077 58 144 412 11 786 437 145 388 175 

529 

Treść przed zmianą 
Ogółem EFS     627 557 768 0 0 627 557 768 110 745 490 98 912 481  39 293 135  13 140 491 32 926 008  13 552 847 11 833 009  

Treść po zmianie 

Ogółem EFS     627 557 768 0 0 627 557 768 110 745 490 98 453 870  39 782 315  13 140 491 31 978 217  13 552 847 12 291 620  

IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji 

A. Wymiar terytorialny - formy obligatoryjne 

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

531/A.1.1 Działanie 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego  

 Działanie 12.2 Kształcenie ogólne  

 

531/A.1.2 3 606 772 Kryteria wyboru projek-
tów,  
wyodrębniona alokacja  

4 606 772 Konkurs dedykowany projektom zgod-
nym z programem rewitalizacji.    

531/A.1.2 11.2 Usługi społeczne i zdro-
wotne  

EFS  1 486 374  11.2 Usługi społeczne i zdrowotne EFS 2 486 374 

532/A.1.2 11.4 Aktywne włączenie w 
ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych Lu-
belskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego  

EFS  2 000 000  11.4 Aktywne włączenie w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych Lubelskiego Obszaru Funk-
cjonalnego 

EFS 1 000 000 

533/A.2.2 9.7 Godzenie życia 
zawodowego i prywat-
nego w ramach Zinte-
growanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubel-

EFS  1 000 000  1 176 471  9.7 Godzenie życia 
zawodowego i prywatnego w 
ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 

EFS 2 575 539 3 030 047 
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skiego Obszaru Funk-
cjonalnego  

Funkcjonalnego 

533/A.2.2 10.4 Programy typu 
outplacement w ra-
mach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego  
 
 

EFS  0  0  10.4 Programy typu 
outplacement w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

EFS 2 000 000 2 352 941 

534/A.2.2 11.4 Aktywne włącze-
nie w ramach Zinte-
growanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubel-
skiego Obszaru Funk-
cjonalnego  

EFS  2 500 000  2 941 176  11.4 Aktywne włączenie w 
ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

EFS 1 000 000 1 176 470 

 

534/A.2.2 11.5 Usługi społeczne i 
zdrowotne w ramach 
Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego  

EFS  2 500 000  2 941 176  11.5 Usługi społeczne i 
zdrowotne w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

EFS 0 0 

 

534/A.2.2 12.5 Edukacja przed-
szkolna w ramach Zin-
tegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych Lu-
belskiego Obszaru 
Funkcjonalnego  

EFS  500 000  588 235  12.5 Edukacja przedszkolna w 
ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

EFS 924 461 1 087 601 

535/A.3.2 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne EFS  27 547 384  11.2 Usługi społeczne i zdrowotne EFS 28 122 384 

536/A.3.2 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne 
w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego  

EFS  575 000  11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

EFS 0 

V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO  
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Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

539/1.1 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.);  

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 zastoso-
waniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 329  
z 15.12.2015 r.), str. 28; 
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 zastoso-
waniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 149 z 7.06.2016 r.), str. 10;  
 

541/1.2 c) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1870),  

(…) 

j) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 486), 

(…) 

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 gospo-
darczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829),  

q) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. 
zm.),  

(…)  

s) Ustawa 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.),  

(…) 

z) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1666),  

c) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1870 z późn. zm.), 
(…) 
j) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (Dz. U. z 2016 r., poz. 
486 z późn. zm.), 
o) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1943 z 
późn. zm.), 
p) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1829 z późn. zm.), 
q) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), 
(…) 
s) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełno-sprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046), 
(…) 
z) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. 
zm.), 

542/1.3 q) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 
marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opie-
kuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dzien-
nego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368),  

r) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w 
sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę ba-
dawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 (Dz. U. poz. 899),  

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. Nr 69, poz. 368), 
r) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w spra-
wie mieszkań chronionych (Dz. U. poz. 305 ), 
s) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania 
pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 899), 
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VII. Załączniki 

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

Wprowadzono następujące zmiany: 

 Działania 3.5 Bon na doradztwo, z którego usunięto wskaźnik produktu Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne 
niż dotacje) (CI7), zaś jego wartość docelową wprowadzono w tym wskaźniku w Działaniu 3.2 Instrumenty kapitałowe;  

 Działań: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, 
5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, w których wskaźniki dotyczące dodatkowej 
mocy przeniesiono z listy wskaźników rezultatu do listy wskaźników produktu, zgodnie z WLWK; 

 na podstawie pisma LAWP zn. KiW.ML.075/9/17 z dnia 20 stycznia 2017 r. ws. wskaźnika Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycz-
nej z OZE dla Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach zmieniono jego wartość docelową z 5024 na 70. W związku z powyższym zmia-
nie uległa wartość docelowa tego wskaźnika w Działaniu 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. 

 Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – poprawiono 
oczywistą omyłkę pisarską, tj. uzupełniono wartość bazową, rok bazowy oraz szacowaną wartość docelowa (2023) wskaźnika rezultatu: Liczba osób, któ-
re po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (dane te powinny być analogiczne jak w Działaniu 10.2 Programy typu outpla-
cement). 

Załącznik 5 – Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych (Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu 
pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą) 

Wprowadzono następujące zmiany: 

 w Działaniu 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego doprecyzowano – zgodnie z zapisami karty Działania, wiersz 19 Limity i ograniczenia -  iż brak jest możliwości finansowania dróg krajowych  
(z wyłączeniem odcinków dróg krajowych, niezbędnych do osiągnięcia celu projektu związanego z priorytetyzacją transportu publicznego, które zo-
stały przejęte w zarządzanie przez JST na podstawie ustawy o drogach publicznych), 

 w przypadku zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych realizowanych w formule ZIT uzupełniono brakujące informacje w zakresie zakłada-
nych efektów (wyrażone wskaźnikami z wartościami docelowymi), przewidywanego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przewidywa-
nego termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu,  

 dodano przypis, w którym wskazano, iż wskaźniki w ramach projektów strategicznych wybrano na podstawie obowiązującej na dzień zgłaszania pro-
jektu wersji Podręcznika monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach RPO WL 2014-2020. W momencie składania wniosku o dofi-
nansowanie projektów strategicznych wskaźniki należy wybrać zgodnie z obowiązującą wersją ww. Podręcznika na dzień składania wniosku. 

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