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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. 

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

1. W związku z identyfikacją projektów strategicznych w ramach procedury negocjacyjno – uzgodnieniowej, będącej drugim etapem identyfikacji 
projektów wpisanych do dokumentu pn. „Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)”, wpisano je na Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych, stanowiący załącznik nr 5 do 
SZOOP.  

2. Poprawiono oczywistą omyłkę pisarską w jednostce miary wskaźnika Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych z ok. 13 km na ok. 
13 szt. dla projektu pn. „Mobilny LOF” zidentyfikowanego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
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