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Wykaz zmian  
w  

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

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

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

4) Numeracja przypisów w Wykazie zmian oraz w tekście jednolitym SZOOP RPO WL 2014-2020 mogą się od siebie różnić. Treść przypisów 
jest natomiast tożsama. Ostateczną numerację przypisów (po zmianach) ustalono w załączniku do uchwały ZWL tj. w tekście 
ujednoliconym SZOOP RPO WL 2014-2020. 

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

I.4 Opis systemu wyboru projektów 

Str. Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

12 Tryb pozakonkursowy będzie także jednym z 
trybów wyboru dla projektów współfinansowanych  
z Europejskiego Funduszu Społecznego, ze względu na 
jednoznacznie określony podmiot oraz zakres realizacji 
zadań publicznych opisanych w RPO WL  2014 – 2020, tj.: 

 projekty realizowane przez powiatowe urzędy 
pracy  dotyczące  wsparcia osób bezrobotnych -
Działanie 9.2 (tryb pozakonkursowy zastosowany 
zostanie w przypadku objęcia wszystkich powia-
towych urzędów pracy, w przypadku braku takiej 

Tryb pozakonkursowy będzie także jednym z trybów wyboru dla 
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ze 
względu na jednoznacznie określony podmiot oraz zakres realizacji zadań 
publicznych opisanych w RPO WL  2014 – 2020, tj.: 

 projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy  dotyczące  
wsparcia osób bezrobotnych -Działanie 9.2 (tryb pozakonkursowy 
zastosowany zostanie w przypadku objęcia wszystkich powiatowych 
urzędów pracy, w przypadku braku takiej możliwości stosowany bę-
dzie tryb konkursowy), 

 projekty realizowane przez jednostki pomocy społecznej dot. kom-
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możliwości stosowany będzie tryb konkursowy), 

 projekty realizowane przez jednostki pomocy spo-
łecznej dot. kompleksowego działania aktywizacji  
i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych 
klientów ośrodków pomocy społecznej (Program 
Aktywizacja i Integracja – PAI) – w ramach Działa-
nia 11.1 (tryb pozakonkursowy zastosowany zo-
stanie w przypadku objęcia wszystkich jednostek 
pomocy społecznej danego typu, w przypadku 
braku takiej możliwości stosowany będzie tryb 
konkursowy), 

 projekty dotyczące  koordynacji obszaru ekonomii 
społecznej w regionie (w ramach Działania 11.3), 

 projekty w zakresie programów pomocy stypen-
dialnej dla uczniów zdolnych (w ramach Działania 
12.2), 

 projekty w zakresie programów pomocy stypen-
dialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w 
zakresie przedmiotów zawodowych (w ramach 
Działania 12.4). 

pleksowego działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej 
bezrobotnych klientów ośrodków pomocy społecznej (Program Ak-
tywizacja i Integracja – PAI) – w ramach Działania 11.1 (tryb poza-
konkursowy zastosowany zostanie w przypadku objęcia wszystkich 
jednostek pomocy społecznej danego typu, w przypadku braku takiej 
możliwości stosowany będzie tryb konkursowy), 

 projekty dotyczące  koordynacji obszaru ekonomii społecznej w re-
gionie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Lublinie (w ramach Działania 11.3), 

 projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów 
zdolnych realizowane przez właściwe komórki organizacyjne Insty-
tucji Zarządzającej RPO WL (w ramach Działania 12.2), 

 projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych rea-
lizowane przez właściwe komórki organizacyjne Instytucji Zarządza-
jącej RPO WL (w ramach Działania 12.4). 

II.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 3.2 Instrumenty kapitałowe 

62/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej 
zastosowanie ma program pomocowy przygotowany 
przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w 
zakresie udzielania pomocy na finansowanie ryzyka w 
ramach regionalnych programów operacyjnych  
(na podstawie art. 22 Pomoc dla przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność Rozporządzenia Komisji (UE) 
Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma Rozporzą-
dzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 
udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów ope-
racyjnych na lata 2014–2020  
(na podstawie art. 22 Pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 
r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
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niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) 

Działanie 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku 
68/8 1. Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowa-

nych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych 
przez instytucje otoczenia biznesu. 

2. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradz-
twa specjalistycznego. 

1. Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych 
i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. 

2. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistyczne-
go. 

3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). 

4. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4). 

68/9 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
(CI1). 

2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
niefinansowe (CI4). 

3. Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w 
zakresie profesjonalizacji usług. 

4. Liczba zaawansowanych usług (nowych lub 
ulepszonych)  świadczonych przez instytucje 
otoczenia biznesu. 

1. Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji 
usług. 

2. Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych)  świadczonych 
przez instytucje otoczenia biznesu. 

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

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

163/27 

5% 

W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

5%87 

W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

 
87 Środki finansowe beneficjenta przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego 

muszą przynajmniej częściowo (5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze środ-
ków własnych lub nie podlegających umorzeniu pożyczek. Nie dotyczy to jednostek 
samorządu terytorialnego, w imieniu których wojewódzki zarząd melioracji i urzą-
dzeń wodnych realizuje zadania Skarbu Państwa. 

Działanie 6.3 Gospodarka odpadami 
168/28 W przypadku projektów dotyczących tworzenia PSZOK 

(Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych) do wsparcia kwalifikują się projekty o wartości do 2 
mln zł kosztów kwalifikowalnych i obsługujące do 20 000 

W przypadku projektów dotyczących tworzenia PSZOK (Punktów Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych) do wsparcia kwalifikują się projekty 
o wartości do 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych i obsługujące do 20 000 
mieszkańców. W przypadku pozostałych projektów wspierane będą inwe-
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mieszkańców.  stycje, których wartość kosztów kwalifikowalnych będzie mniejsza niż 8 
mln zł (nie dotyczy projektów z zakresu gospodarowania odpadami niebez-
piecznymi tj. utylizacji azbestu).    

168/29 Brak ograniczeń kwotowych W przypadku projektów dotyczących tworzenia PSZOK (Punktów Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych) do wsparcia kwalifikują się projekty 
o wartości do 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych i obsługujące do 20 000 
mieszkańców. W przypadku pozostałych projektów wspierane będą inwesty-
cje, których wartość kosztów kwalifikowalnych będzie mniejsza niż 8 mln zł 
(nie dotyczy projektów z zakresu gospodarowania odpadami niebezpieczny-
mi tj. utylizacji azbestu).   

Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 
168/8 2.Przewidywanaliczba dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego oczyszczania ścieków. 
3.Przewidywanaliczba dodatkowych osób korzystających z 
ulepszonego zaopatrzenia w wodę. 

2.Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ście-
ków. 
3.Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w 
wodę. 

II.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy  

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP 

234/19 4.W ramach projektu usługi rynku pracy, tj. pośrednictwo 
pracy i poradnictwo zawodowe realizowane są obligato-
ryjnie dla uczestników, natomiast nie są finansowane w 
ramach projektów  ze środków  FP. 

4.W ramach projektu usługi rynku pracy, tj. pośrednictwo pracy i poradnic-
two zawodowe mogą być udzielane uczestnikom, natomiast nie są finanso-
wane w ramach projektów ze środków  FP. 

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

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej 

304/19 10d)realizacja projektu odbywa się w partnerstwie z co 
najmniej jedną placówką POZ lub z co najmniej jednym 
partnerem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w PO 
WER i SzOOP PO WER) reprezentującym interesy i zrzesza-
jącym podmioty świadczące usługi w zakresie POZ i gwa-
rantującym udział takich podmiotów w projekcie (wymóg 
nie ma zastosowania w przypadku gdy wnioskodawcą jest 
POZ), jako docelowego koordynatora opieki nad pacjen-
tem; 

 

II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 
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Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 
332/12 Przypis 273 

Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na po-
deszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga 
opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodziel-
nego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego. W zakresie wsparcia w obsza-
rze zdrowia do oceny stopnia niesamodzielności stosowa-
na 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, siadanie, ubie-
ranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, ko-
rzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjolo-
gicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również 
dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu. 
 

Przypis 274 
Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności 
dnia codziennego. W zakresie wsparcia w obszarze zdrowiad do oceny stop-
nia 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, 
siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzysta-
nie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych. Za osobę niesa-
modzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik 
projektu. 
 

Działanie 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
374/12 Przypis 341 

Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na po-
deszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga 
opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodziel-
nego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 
czynności dnia codziennego. W zakresie wsparcia w obsza-
rze zdrowia do oceny stopnia niesamodzielności stosowa-
na 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, siadanie, ubie-
ranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, ko-
rzystanie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjolo-
gicznych. Za osobę niesamodzielną uznaje się również 
dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu. 

Przypis 342 
Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością 
samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności 
dnia codziennego. W zakresie wsparcia w obszarze zdrowiad do oceny stop-
nia 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, 
siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzysta-
nie z toalety oraz kontrolowanie czynności fizjologicznych. Za osobę niesa-
modzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik 
projektu. 
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II.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 

483/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej cha-
rakter pomocy publicznej zastosowanie mają: 

 Program pomocowy przygotowany przez mini-
stra właściwego ds. rozwoju regionalnego w za-
kresie udzielania pomocy przez fundusze rozwoju 
na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach 
regionalnych programów operacyjnych  
(na podstawie art. 16 Pomoc regionalna na rzecz 
rozwoju obszarów miejskich  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). 

 (…) 

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 
(na podstawie art. 14  Regionalna pomoc inwestycyjna Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznają-
cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) 

 (…) 

 

Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich 
492/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej cha-

rakter pomocy publicznej zastosowanie mają: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  
z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy na realizację inwestycji służących podnie-
sieniu poziomu ochrony środowiska w ramach re-
gionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 (na podstawie art. 36 Pomoc inwesty-
cyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastoso-
wanie norm surowszych niż normy unijne w zakre-
sie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w przypadku braku norm 
unijnych, art. 37. Pomoc inwestycyjna na wcze-
śniejsze dostosowanie do przyszłych norm unij-
nych Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre ro-

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 
(na podstawie art. 14  Regionalna pomoc inwestycyjna Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznają-
cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 5 listopada 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służą-
cych podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regional-
nych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (na podstawie art. 
36 Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowa-
nie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska 
lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku 
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dzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

(…) 

norm unijnych, art. 37. Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostoso-
wanie do przyszłych norm unijnych Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje po-
mocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 
108 Traktatu). 

(…) 
Działanie 13.8 Rewitalizacja  Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

 515/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej cha-
rakter pomocy publicznej zastosowanie mają: 

 Program pomocowy przygotowany przez mini-
stra właściwego ds. rozwoju regionalnego w za-
kresie udzielania pomocy przez fundusze rozwoju 
na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach 
regionalnych programów operacyjnych  
(na podstawie art. 16 Pomoc regionalna na rzecz 
rozwoju obszarów miejskich  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). 

 (…) 

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 
(na podstawie art. 14  Regionalna pomoc inwestycyjna Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznają-
cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) 

 (…) 

 

V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO  

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

545/1.3  gg) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków 
obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo 
związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200) 

VII. Załączniki 

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

Wprowadzono zmiany w zakresie wskaźników tożsame ze zmianami w dokumencie podstawowym SZOOP RPO WL 2014-2020 w wierszach nr 8 i 9 – w 
działaniach 3.4 oraz 6.4.  

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

Do załącznika nr 3 wprowadzono kryteria wyboru projektów oraz ich zmiany, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2917 r. na mocy następujących uchwał KM: 

 nr 117/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany 
kryteriów formalnych poprawności dla Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanych przez 
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Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

 

 nr 118/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
kryteriów wyboru projektów technicznych specyficznych oraz trafności merytorycznej dla Działania 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w 
Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  

 

 nr 119/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów trafności merytorycznej wyboru projektów dla Działania 8.4 Transport w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego 
przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 

 

 nr 120/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów trafności merytorycznej wyboru projektów dla Działania 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w 
Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

Załącznik 4 Ramowe Plany Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów 

Do załącznika nr 4 wprowadzono kryteria wyboru projektów, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 20lutego 2017 r. na mocy następujących uchwał KM: 

 nr 121/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego 
przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 - dla naborów ogłaszanych w I kwartale roku 2017.  

 

 nr 122/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej– realizacja re-
gionalnych programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki chorób odstresowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014-2020- dla naborów ogłaszanych w I kwartale roku 2017.  
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 nr 123/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej– realizacja re-
gionalnych programów zdrowotnych w zakresie wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020- dla naborów ogłaszanych w I kwartale roku 2017.  

 

 124/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kry-
teriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 12.1 Edukacja przedszkolna współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020- dla naborów ogłaszanych w I kwartale roku 2017. 

 

 nr 125/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 12.2 Kształcenie ogólne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu połecz-
nego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014-2020- dla naborów ogłaszanych w I kwartale roku 2017 (tryb pozakonkursowy).  

 

 nr 126/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa– projekty PUP współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020- dla naborów ogłaszanych w I kwartale roku 2017 (tryb pozakonkursowy).  

 

 nr 127/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.1 Aktywne włączenie współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014-2020- dla naborów ogłaszanych w I kwartale roku 2017.  

 

 nr 128/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.1 Aktywne włączenie współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014-2020- dla naborów ogłaszanych w III kwartale roku 2017.  

 

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