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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.1. Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa 

16/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-
ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 1.2 Badania celowe 

21/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-
ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach 
26/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-

ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań 
31/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre- 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
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ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 1.5 Bon na patent 
33/6 Działanie 1.5 Bon na patent Działanie 1.5 Bon na innowacje 

33/7 Głównym celem Działania jest wsparcie przedsiębiorców 
w procesie ubiegania się o ochronę patentową wynalaz-
ków, w tym o ochronę wynalazków, będących wynikiem 
przeprowadzonych przez przedsiębiorców badań nauko-
wych lub prac rozwojowych. 
Powyższe przyczyni się do wzrostu liczby zgłoszeń paten-
towych z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu za-
wartych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Lubelskiego do 2020 r. dokonywanych przez przedsiębior-
ców działających na terenie województwa lubelskiego. 
Oczekiwanym rezultatem tego typu przedsięwzięć jest 
wzrost innowacji wytwarzanych i wdrażanych w regionie 
przez przedsiębiorstwa. 

Głównym celem Działania jest wsparcie przedsiębiorców prowadzące do 
zwiększenia ich aktywności w zakresie współpracy z sektorem naukowo-
badawczym. Działanie ma na celu zapewnienie podmiotom z sektora MŚP 
dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych, istotnych w 
procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów i usług. 
Wsparcie prowadzić będzie do usprawnienia procesu transferu technologii i 
zwiększenia poziomu wdrażania innowacji w działalności rynkowej przed-
siębiorstw w ramach inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego. 

33/8  1.Liczba przedsiębiorstw, które podjęły współpracę z jednostkami nauko-
wymi 

3.Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych 

4.Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

5.Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

33/9  2.Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) 
3.Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsię-biorstw 
(dotacje) (CI6) 
4.Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produk-tów 
nowych dla rynku (CI 28) 
5.Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produk-tów 
nowych dla firmy (CI 29) 
6.Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) 
7.Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R 
8.Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego 
9.Liczba realizowanych projektów B+R 

33/10 Wsparcie na pokrycie kosztów związanych z przygotowa-
niem i dokonaniem zgłoszenia patentowego wynalazku z 

1.Projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, związanych z 
wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii (pod warunkiem 
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zakresu inteligentnych specjalizacji regionu (biogospodar-
ka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, infor-
matyka i automatyka).  
Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego. 

przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących 
produkt/usługę/technologię do specyfiki przedsiębiorstwa) oraz projekty 
polegające na zakupie usług badawczo-rozwojowych, w zakresie: 

- opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, 
technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym 
opracowanie cech technicznych i/lub użytkowych, projektu 
inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego, 
oprzyrządowania itp.; 

- opracowania protorypów, projektów pilotażowych lub 
demonstracyjnych; 

- testowania i walidacji nowych lub ulepszonych 
produktów/usług/technologii w otoczeniu stanowiącym model 
warunków rzeczywistego funkcjonowania; 

2.Projekty polegające na zakupie usług w zakresie ochrony własności 
intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego, 
dotyczące: wykonania badań, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i 
technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia 

34/11 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją 
zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 
2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. L 124 z 
20.5.2003)  

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w zale-
ceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mi-
kroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. L 124 z 
20.5.2003), prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa 
lubelskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. 

35/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-
ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 
 

3.W przypadku projektów dotyczących zakupu wyników prac B+R ww. za-
kup będzie możliwy wyłącznie w przypadku przeprowadzenia prac rozwo-
jowych uzupełniających/dostosowujących produkt/usługę/technologię do 
specyfiki przedsiębiorstwa. 

36/25 80% 85% 
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36/26 80% 85% 

36/27 20% 15% 

36/28 Minimalna wartość projektu: 10 000,00 PLN  
Maksymalna wartość projektu: 80 000,00 PLN 

Minimalna wartość projektu: 15 000,00 PLN  
Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń 

36/29 Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:  
10 000,00 PLN 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projek-
tu: 60 000,00 PLN 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:  15 000,00 PLN 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń 
 
Minimalna kwota wsparcia: brak ograniczeń kwotowych 
Maksymalna kwota wsparcia: 100 000 PLN 

II.2 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 

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

38/8  2.Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publicz-
ną.  

38/9  4.Liczba rejestrów publicznych objętych wsparciem. 
42/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-

ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
45/8  2.Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publicz-

ną.  
45/9  4.Liczba rejestrów publicznych objętych wsparciem. 

II.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

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

55/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-
ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe 
63/8  2.Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety.  

3.Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni.  
5.Przychód z wdrożonych wyników prac B+R. 

66/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-
ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 
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Działanie 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku 
70/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-

ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 3.5 Bon na doradztwo 
75/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-

ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 3.6 Marketing gospodarczy 
77/8 1.Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagranicz-

ne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia . 
1.Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki. 
 

79/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-
ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 
82/8  7.Przychód z wdrożonych wyników prac B+R. 

85/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-
ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

II.4 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 

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

97/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-
ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach 
103/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-

ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

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 
112/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-

ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 
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Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 
118/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-

ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego 
126/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-

ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny 
131/8 3.Liczba samochodów korzystających z miejsc postojo-

wych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź". 
3.Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych 
obiektach "parkuj i jedź". 

131/9 1. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miej-
skiej. 

2. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów prze-
siadkowych. 

3. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów 
transportowych. 

4. Długość wybudowanych lub przebudowanych linii 
trolejbusowych. 

5. Liczba zmodernizowanych jednostek taboru pasażer-
skiego w publicznymtransporcie zbiorowym komuni-
kacji miejskiej. 

6. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w pu-
blicznym transporcie zbiorowym komunikacji miej-
skiej. 

7. Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego 
w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 
miejskiej. 

8. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii 
komunikacji miejskiej. 

9. Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź". 

10. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiek-
tach "parkuj i jedź". 

1. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym trans-
porcie zbiorowym komunikacji miejskiej. 

2. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych. 

3. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych. 

4. Całkowita długość wybudowanych lub przebudowanych linii trolejbuso-
wych. 

5. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych 
komunikacji miejskiej. 

6. Liczba zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej. 

7. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej. 

8. Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej. 

9. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miej-
skiej. 

10. Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź". 

11. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź". 

12. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowa-
nych obiektach "parkuj i jedź". 

13. Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride". 

14. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride". 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CLXXXV/3709/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 30 maja 2017 r. 
Strona 7 z 31 

11. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnospraw-
nych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź". 

12. Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride". 

13. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych 
obiektach "Bike&Ride". 

14. Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne 
systemy transportowe. 

15. Długość wybudowanych dróg dla rowerów. 

16. Długość przebudowanych dróg dla rowerów. 

17. Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych. 

15. Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne 
systemy transportowe. 

16. Długość wspartej infrastruktury rowerowej. 

134/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-
ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

137/19  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 
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 pomocy de minimis. 

137/22 Stawki ryczałtowe (na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)  
Zakłada się zastosowanie stawki ryczałtowej 20% 

Luka w finansowaniu (na podstawie art. 61 ust. 3 lit. b oraz ust. 8 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r.) 

137/24  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). 

138/25 85 % 
Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania 
pomniejszony zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową. 

85 % 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu. 
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138/26 85 % 
Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania 
pomniejszony zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową. 

85 % 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu. 

138/27 15 % 
Projekty generujące dochód: wkład własny powiększony 
zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową. 

15 % 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu. 

Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności 
141/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-

ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
146/8 3.Liczba samochodów korzystających z miejsc postojo-

wych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź". 
3.Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych 
obiektach "parkuj i jedź". 

146/9 1. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miej-
skiej.  

2. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów prze-
siadkowych. 

3. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów 
transportowych. 

4. Długość wybudowanych lub przebudowanych linii 
trolejbusowych. 

5. Liczba zmodernizowanych jednostek taboru pasażer-
skiego w publicznym transporcie zbiorowym komuni-
kacji miejskiej. 

6. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w pu-
blicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej. 

7. Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego 
w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 
miejskiej. 

8. Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź". 

9. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiek-
tach "parkuj i jedź". 

10. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnospraw-

1. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej.  

2. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych. 

3. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych. 

4. Całkowita długość wybudowanych lub przebudowanych linii trolejbu-
sowych. 

5. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych 
komunikacji miejskiej. 

6. Liczba zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicz-
nym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej. 

7. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transpor-
cie zbiorowym komunikacji miejskiej. 

8. Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej. 

9. Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź". 

10. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź". 

11. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowa-
nych obiektach "parkuj i jedź". 

12. Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride". 

13. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach "Bi-
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nych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź". 

11. Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride". 

12. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych 
obiektach "Bike&Ride". 

13. Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne 
systemy transportowe. 

14. Długość wybudowanych dróg dla rowerów. 

15. Długość przebudowanych dróg dla rowerów. 

16. Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych. 

17. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii 
komunikacji miejskiej. 

18. Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetl-
nych. 

19. Liczba nowych stanowisk pomiarowych na potrzeby 
monitoringu stanu środowiska. 

ke&Ride". 

14. Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligent-
ne systemy transportowe. 

15. Długość wspartej infrastruktury rowerowej. 

16. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miej-
skiej. 

17. Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych. 

18. Liczba nowych stanowisk pomiarowych na potrzeby monitoringu stanu 
środowiska. 

152/19  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 
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 Europej-
skiej do pomocy de minimis. 

152/22 Stawki ryczałtowe (na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)  
Zakłada się zastosowanie stawki ryczałtowej 20%. 

Luka w finansowaniu (na podstawie art. 61 ust. 3 lit. b oraz ust. 8 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r.) 

152/24  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). 

153/25 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% 
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Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 
Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania 
pomniejszony zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową. 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy 
publicznej. 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu. 

153/26 (…) 
Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania 
pomniejszony zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową. 

(…) 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu. 

154/27 (…) 
Projekty generujące dochód: wkład własny powiększony 
zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową. 

(…) 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu. 

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

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

161/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-
ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 6.3 Gospodarka odpadami 
166/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-

ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 
169/9  15.Długość wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej. 

 
171/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-

ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

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 
176/8  3.Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem. 

178/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-
ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej 
185/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre- 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
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ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza 
190/9 1. Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i re-

kreacyjnych. 
2. Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i re-

kreacyjnych.  
3. Długość utworzonych szlaków turystycznych. 
4. Długość odnowionych szlaków turystycznych. 
5. Liczba utworzonych punktów informacji turystycznej i 

infokiosków zapewniających obsługę w min. 2 języ-
kach obcych. 

6. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. 

7. Długość wybudowanych dróg dla rowerów. 
8. Długość przebudowanych dróg dla rowerów. 
9. Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych. 

1. Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych. 
2. Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych.  
3. Długość utworzonych szlaków turystycznych. 
4. Długość odnowionych szlaków turystycznych. 
5. Liczba utworzonych punktów informacji turystycznej i infokiosków za-

pewniających obsługę w min. 2 językach obcych. 
6. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawno-

ściami. 
7. Długość wspartej infrastruktury rowerowej. 
 

192/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-
ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
193/9 1. Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną 

przyrody. 
2. Liczba wspartych form ochrony przyrody. 
3. Liczba terenów zdegradowanych działalnością czło-

wieka poddanych rekultywacji w ramach projektu.  
4. Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z 

zakresu ochrony przyrody. 
5. Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakre-

sie edukacji ekologicznej objętych wsparciem. 
6. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno - 

edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną. 
7. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. 
8. Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych pro-

1. Liczba wspartych obiektów związanych z ochroną przyrody. 
2. Liczba wspartych form ochrony przyrody. 
3. Liczba terenów zdegradowanych działalnością człowieka poddanych 

rekultywacji w ramach projektu.  
4. Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony 

przyrody. 
5. Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekolo-

gicznej objętych wsparciem. 
6. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno - edukacyjnych zwią-

zanych z edukacją ekologiczną. 
7. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawno-

ściami. 
8. Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem. 
9. Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych. 
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jektem. 
9. Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i re-

kreacyjnych. 
10. Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i 

rekreacyjnych. 
11. Liczba utworzonych punktów informacji turystycznej 

i infokiosków zapewniających obsługę min. w 2 ję-
zykach. 

12. Długość utworzonych szlaków turystycznych. 
13. Długość odnowionych szlaków turystycznych. 
14. Długość wybudowanych dróg dla rowerów. 
15. Długość przebudowanych dróg dla rowerów. 
16. Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych. 

10. Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych. 
11. Liczba utworzonych punktów informacji turystycznej i infokiosków 

zapewniających obsługę min. w 2 językach. 
12. Długość utworzonych szlaków turystycznych. 
13. Długość odnowionych szlaków turystycznych. 
14. Długość wspartej infrastruktury rowerowej. 

 

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

Działanie 8.1 Regionalny układ transportowy 
198/9 1. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizo-

wanych dróg (CI14). 

2. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3. Całkowita długość nowych dróg (CI13). 

4. Długość wybudowanych dróg wojewódzkich. 

5. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich. 

6. Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono 
bezpieczeństwo. 

7. Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących po-
prawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu 
drogowego. 

8. Liczba wybudowanych obwodnic. 

9. Długość wybudowanych dróg dla rowerów. 

10. Długość przebudowanych dróg dla rowerów. 

11. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń 
ochrony środowiska. 

1. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI14). 

2. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 

3. Całkowita długość nowych dróg (CI13). 

4. Długość wybudowanych dróg wojewódzkich. 

5. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich. 

6. Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo. 

7. Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeń-
stwa/ochrony uczestników ruchu drogowego. 

8. Liczba wybudowanych obwodnic. 

9. Długość wspartej infrastruktury rowerowej. 

10. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowi-
ska. 

11. Długość wybudowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. 
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12. Długość wybudowanej infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego. 

   
Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy 

204/9 1. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizo-
wanych dróg (CI14). 

2. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3. Całkowita długość nowych dróg (CI13). 
4. Długość wybudowanych dróg powiatowych. 
5. Długość przebudowanych dróg powiatowych. 
6. Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono 

bezpieczeństwo. 
7. Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących po-

prawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu 
drogowego. 

8. Liczba wybudowanych obwodnic. 
9. Długość wybudowanych dróg dla rowerów. 
10. Długość przebudowanych dróg dla rowerów. 
11. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń 

ochrony środowiska. 
12. Długość wybudowanej infrastruktury społeczeństwa 

informacyjnego. 

1. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 
(CI14). 

2. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 

3. Całkowita długość nowych dróg (CI13). 

4. Długość wybudowanych dróg powiatowych. 

5. Długość przebudowanych dróg powiatowych. 

6. Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo. 

7. Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeń-
stwa/ochrony uczestników ruchu drogowego. 

8. Liczba wybudowanych obwodnic. 

9. Długość wspartej infrastruktury rowerowej. 

10. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowi-
ska. 

11. Długość wybudowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. 

Działanie 8.3 Transport kolejowy 
209/9 1. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizo-

wanych linii kolejowych (CI12). 

2. Liczba zakupionych pojazdów kolejowych. 

3. Liczba przebudowanych/odnowionych dworców kole-
jowych. 

4. Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych. 

5. Pojemność zakupionych wagonów osobowych. 

6. Pojemność zmodernizowanych wagonów osobowych. 

7. Długość linii kolejowych wyposażonych w system 
ERTMS. 

1. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejo-
wych (CI12). 

2. Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego. 

3. Liczba wspartych dworców kolejowych. 

4. Liczba zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego. 

5. Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego. 

6. Pojemność zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego. 

7. Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeń-
stwa/ochrony uczestników ruchu kolejowego. 

8. Liczba wspartych osobowych przystanków kolejowych. 
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8. Liczba przejść kolejowych przystosowanych do po-
trzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

9. Długość zrehabilitowanych linii kolejowych. 

10. Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono 
bezpieczeństwo. 

9. Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS. 

10. Liczba przejść kolejowych przystosowanych do potrzeb osób o ograni-
czonej możliwości poruszania się. 

11. Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo. 

Działanie 8.4 Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
 214/9 1. Całkowita długość przebudowa-

nych/zmodernizowanych dróg (CI14). 

2. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3. Całkowita długość nowych dróg (CI13). 

4. Długość wybudowanych dróg powiatowych. 

5. Długość przebudowanych dróg powiatowych. 

6. Liczba przejazdów kolejowych, na których popra-
wiono bezpieczeństwo. 

7. Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących 
poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ru-
chu drogowego. 

8. Liczba wybudowanych obwodnic. 

9. Długość wybudowanych dróg dla rowerów. 

10. Długość przebudowanych dróg dla rowerów. 

11. Długość wybudowanych dróg wojewódzkich. 

12. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich.  

13. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urzą-
dzeń ochrony środowiska. 

14. Długość wybudowanej infrastruktury społeczeń-
stwa informacyjnego. 

1. Całkowita długość przebudowanych/zmodernizowanych dróg 
(CI14). 

2. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 

3. Całkowita długość nowych dróg (CI13). 

4. Długość wybudowanych dróg powiatowych. 

5. Długość przebudowanych dróg powiatowych. 

6. Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeń-
stwo. 

7. Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpie-
czeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego. 

8. Liczba wybudowanych obwodnic. 

9. Długość wspartej infrastruktury rowerowej. 

10. Długość wybudowanych dróg wojewódzkich. 

11. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich.  

12. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowi-
ska. 

13. Długość wybudowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. 

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 

301/19 
8.Warunki realizacji programów profilaktycznych opraco-
wanych na poziomie krajowym w zakresie nowotworu 

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

zwiększeniu zgłaszalności do udziału w świadczeniach 
zdrowotnych realizowanych w ramach Programu profi-
laktyki raka piersi wykonywanych wyłącznie przez 
podmioty, które posiadają kontrakt z NFZ1 w ramach 
tego programu; 

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

c) projekty koncentrują działania na osobach zamieszka-
łych w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców, 
w tym w szczególności na obszarach wiejskich (tj. tere-
nach słabo zaludnionych zgodnie z klasyfikacją tere-
nów wskazaną w podrozdziale 3.3.1 Wytycznych pro-
gramowych dotyczących systemu wdrażania Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego 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 Komitetu Sterujące-
go; 

e) realizacja projektu odbywa się w partnerstwie z co 
najmniej jedną placówką POZ lub z co najmniej jed-
nym partnerem społecznym (zgodnie z definicją za-
wartą w PO WER i SzOOP PO WER) reprezentującym 
interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w 
zakresie POZ i gwarantującym udział takich podmio-
tów w projekcie (wymóg nie ma zastosowania w 
przypadku gdy wnioskodawcą jest POZ), jako doce-
lowym koordynatorem opieki nad pacjentem; 

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 NFZ4 w ramach tego programu; 

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, tj. osób które wzięły udział 
w badaniu 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 regulaminie konkursu); 

d) istnieje możliwość wykorzystania mammobusów pozwalających na do-
tarcie do populacji kobiet z małych miejscowości oraz z terenów wiej-
skich; 

e) 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 piersi dla danej osoby z miejsca zamieszka-
nia 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. 

f) ze środków dofinansowania nie może zostać sfinansowany koszt badania 

                                                           
1 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 
4 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 
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f) projekty przewidują możliwość wykorzystania mam-
mobusów pozwalających na dotarcie do populacji ko-
biet z małych miejscowości oraz z terenów wiejskich; 

g) w ramach projektów mogą być realizowane w szcze-
gólności następujące działania: 

 działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące 
edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym po-
legające na zachęcaniu kobiet do badań profilak-
tycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić 
jedynego działania w ramach projektu. Prowadze-
nie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej moż-
liwe jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem 
lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez 
absolwentów kierunku zdrowie publiczne; 

 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji ba-
dania w ramach programu profilaktyki raka piersi 
dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca 
wykonywania badania i z powrotem; 

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

h) ze środków dofinansowania nie może zostać sfinanso-
wany koszt badania mammograficznego uczestnika 
projektu, którego finansowanie jest zagwarantowane 
ze środków NFZ2. Koszt badania mammograficznego 
uczestnika projektu może jednak zostać wykazany w 
projekcie jako wkład własny pod warunkiem, że źró-
dłem jego sfinansowania są środki NFZ3 będące w dys-
pozycji beneficjenta lub partnera projektu. 

mammograficznego uczestnika projektu, którego finansowanie jest za-
gwarantowane ze środków NFZ5. Koszt badania mammograficznego 
uczestnika projektu może jednak zostać wykazany w projekcie jako wkład 
własny pod warunkiem, że źródłem jego sfinansowania są środki NFZ6 
będące w dyspozycji beneficjenta lub partnera projektu. 

302/19 9.Warunki realizacji programów profilaktycznych opraco- 9.Warunki realizacji programów profilaktycznych opracowanych na poziomie 

                                                           
2 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 
3 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 
5 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 
6 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 
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wanych 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 Programu profi-
laktyki raka szyjki macicy wykonywanych wyłącznie 
przez podmioty, które posiadają kontrakt z NFZ7 na co 
najmniej diagnostykę podstawową w ramach tego  
programu; 

b) projekty koncentrują się na dotarciu do kobiet, które 
na podstawie SIMP nigdy nie wykonywały badań profi-
laktycznych w kierunku raka szyjki macicy, a które kwa-
lifikują się do udziału w programie. Grupa ta musi sta-
nowić co najmniej 20% uczestników projektu, tj. osób, 
które wzięły udział w badaniu w wyniku działań reali-
zowanych w projekcie; 

c)  projekty koncentrują działania na osobach zamieszka-
łych w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców, 
w tym w szczególności na obszarach wiejskich, (tj. te-
renach słabo zaludnionych zgodnie z klasyfikacją tere-
nów wskazaną w podrozdziale 3.3.1 Wytycznych pro-
gramowych dotyczących systemu wdrażania Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego 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 placówką POZ lub z co najmniej jed-
nym partnerem społecznym (zgodnie z definicją za-
wartą w PO WER i SzOOP PO WER) reprezentującym 
interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w 

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 Programu profilaktyki raka szyjki macicy wykonywanych wy-
łącznie przez podmioty, które posiadają kontrakt z NFZ10 na co naj-
mniej diagnostykę 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 macicy, a które kwalifikują się do udziału w programie. Grupa ta 
musi stanowić co najmniej 20% uczestników projektu, tj. osób, które 
wzięły udział w badaniu w wyniku działań realizowanych w projekcie; 

c)  projekty koncentrują działania na osobach zamieszkałych w miejsco-
wościach poniżej 20 000 mieszkańców, w tym w szczególności na ob-
szarach wiejskich, (tj. terenach słabo zaludnionych zgodnie z klasyfika-
cją terenów wskazaną w regulaminie konkursu); 

d) istnieje  możliwość wykorzystania cytobusów, pozwalających na dotar-
cie do populacji kobiet z miejscowości poniżej 20 000 mieszkańców 
oraz z terenów wiejskich, chyba że wnioskodawca zapewni dotarcie do 
populacji kobiet z małych miejscowości i terenów wiejskich bez wyko-
rzystania cytobusów; 

e) w ramach projektów mogą być realizowane w szczególności następują-
ce 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 

                                                           
7 J.w. 
10 J.w. 
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zakresie POZ i gwarantującym udział takich podmio-
tów w projekcie (wymóg nie ma zastosowania w 
przypadku gdy wnioskodawcą jest POZ), jako doce-
lowym koordynatorem opieki nad pacjentem; 

f) projekty przewidują możliwość wykorzystania cytobu-
sów, pozwalających na dotarcie do populacji kobiet z 
miejscowości poniżej 20 000 mieszkańców oraz z tere-
nów wiejskich, chyba że wnioskodawca zapewni dotar-
cie do populacji kobiet z małych miejscowości i tere-
nów wiejskich bez wykorzystania cytobusów; 

g) w ramach projektów mogą być realizowane w szcze-
gólności następujące działania: 

 działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące 
edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym, 
polegające na zachęcaniu kobiet do badań profi-
laktycznych. Tego typu działania nie mogą stano-
wić jedynego działania w ramach projektu. Pro-
wadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowot-
nej możliwe jest wyłącznie przez osoby z wy-
kształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położ-
niczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie 
publiczne; 

 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji 
badania w ramach programu profilaktyki raka 
szyjki macicy dla danej osoby z miejsca zamiesz-
kania do miejsca wykonywania badania i z powro-
tem; 

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

h) ze środków dofinansowania nie może zostać sfinanso-
wany koszt badania cytologicznego uczestnika projek-

osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze 
wsparcia, 

f) ze środków dofinansowania nie może zostać sfinansowany koszt badania 
cytologicznego uczestnika projektu, którego finansowanie jest zagwa-
rantowane ze środków NFZ11. Koszt badania cytologicznego uczestnika 
projektu może jednak zostać wykazany w projekcie jako wkład własny 
pod warunkiem, że źródłem jego sfinansowania są środki NFZ12 będące 
w dyspozycji beneficjenta lub partnera projektu. 
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tu, którego finansowanie jest zagwarantowane ze 
środków NFZ8. Koszt badania cytologicznego uczestni-
ka projektu może jednak zostać wykazany w projekcie 
jako wkład własny pod warunkiem, że źródłem jego 
sfinansowania są środki NFZ9 będące w dyspozycji be-
neficjenta lub partnera projektu. 

 
303/19 

10.Warunki realizacji programów profilaktycznych opra-
cowanych na poziomie krajowym w zakresie nowotworu 
raka jelita grubego: 
a) w przypadku realizacji działań w projekcie przez pod-

mioty posiadające umowę z Ministerstwem Zdrowia 
na realizację badań kolonoskopowych w ramach Pro-
gramu profilaktyki raka jelita grubego środki EFS służą 
realizacji dodatkowych badań diagnostycznych i przy-
czyniają się do zwiększenia liczby badań diagnostycz-
nych przeprowadzanych przez te podmioty; 

b) działania w zakresie profilaktyki raka jelita grubego 
koncentrują się na obszarach tzw. „białych plam” 
wskazanych w rekomendacjach Komitetu Sterujące-
go; 

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

d) w ramach projektów mogą być realizowane w szcze-
gólności następujące działania: 

 usługi zdrowotne: 

 badanie kolonoskopowe w maksymalnej kwo-
cie do 420 zł brutto, 

 koszt znieczulenia; 

 działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące 

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 rea-
lizacji dodatkowych badań diagnostycznych i przyczyniają się do zwięk-
szenia liczby badań diagnostycznych przeprowadzanych przez te pod-
mioty; 

b) 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 
badań profilaktycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedy-
nego działania w ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu 
edukacji prozdrowotnej możliwe będzie wyłącznie przez osoby z wy-
kształceniem 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 powro-
tem; 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
11 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 
12 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 
8 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 
9 Albo z podmiotem (następcą prawnym) zastępującym NFZ w finansowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 
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edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym 
polegające na zachęcaniu osób do badań profilak-
tycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić 
jedynego działania w ramach projektu. Prowadze-
nie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej moż-
liwe będzie wyłącznie przez osoby z wykształce-
niem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez ab-
solwentów kierunku zdrowie publiczne; 

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

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

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

II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

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

319/18 Tryb konkursowy - typy projektów nr 1 lit. a-b, d-f oraz nr 
2 
 
Tryb pozakonkursowy - typ projektu nr 1 lit. c: tryb poza-
konkursowy zastosowany zostanie w przypadku objęcia 
wszystkich jednostek pomocy społecznej danego typu, w 
przypadku braku takiej możliwości stosowany będzie tryb 
konkursowy  
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

Tryb konkursowy - typy projektów nr 1 lit. a-b, d-f oraz nr 2 
 
Tryb pozakonkursowy - typ projektu nr 1 lit. c: tryb pozakonkursowy zasto-
sowany zostanie w przypadku objęcia wszystkich jednostek pomocy społecz-
nej danego typu, w przypadku braku takiej możliwości stosowany będzie tryb 
konkursowy - jednostki pomocy społecznej z terenu województwa lubel-
skiego (tj. ośrodki pomocy społecznej) we współpracy z powiatowymi 
urzędami pracy. 
 
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie 
protestów: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 
329/10 Przypis 264 

Zakres usług wsparcia rodziny określa ustawa z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, a w zakresie usług wspierających i interwen-

Przypis 264  
Zakres usług wsparcia rodziny określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
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cyjnych ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej. 

329/10 Przypis 265 
Wsparcie w placówkach wsparcia dziennego w formie 
opiekuńczej oraz w placówkach prowadzonych w formie 
pracy podwórkowej (typ projektu 6 lit. a) oraz  6 lit. e) 
obligatoryjnie uwzględnia w odniesieniu do każdego 
uczestnika projektu zajęcia rozwijające co najmniej dwie z 
kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w 
sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się 
przez całe życie (2006/962/WE), w tym obowiązkowo 
zajęcia w zakresie kompetencji matematycznych i pod-
stawowych kompetencji naukowo-technicznych. 
Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego (typ 
projektu 6 lit. a) oraz  6 lit. e) jest możliwe wyłącznie, pod 
warunkiem zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach 
lub rozszerzenia oferty wsparcia. 

Przypis 265 
Wsparcie w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz w 
placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej (typ projektu 6 lit. 
a) oraz  6 lit. e) obligatoryjnie uwzględnia w odniesieniu do każdego 
uczestnika projektu zajęcia rozwijające co najmniej dwie z kompetencji 
kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się 
przez całe życie (2006/962/WE). 
Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego (typ projektu 6 lit. a) 
oraz  6 lit. e) jest możliwe wyłącznie, pod warunkiem zwiększenia liczby 
miejsc w tych placówkach lub rozszerzenia oferty wsparcia. 

337/19 7.W przypadku usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej: 
(…) 
 

7. W przypadku usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej: 
- wsparcie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach projektów EFS nie są fi-
nansowane świadczenia wypłacane na podstawie tej ustawy. Świadczenia te 
mogą stanowić wkład własny do projektu, 
(…) 

Działanie 11.3 Ekonomia społeczna 
349/18 Tryb konkursowy  - typy projektów nr 1-4. 

Tryb pozakonkursowy - typ projektu nr 5  
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lubli-
nie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Tryb konkursowy  - typy projektów nr 1-4. 
Tryb pozakonkursowy - typ projektu nr 5 - Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej w Lublinie. 
 
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie 
protestów: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, De-
partament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

Działanie 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
372/10 Przypis 336 

Zakres usług wsparcia rodziny określa ustawa z dnia 9 
Przypis 336  
Zakres usług wsparcia rodziny określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
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czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, a w zakresie usług wspierających i interwen-
cyjnych ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej. 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

372/10 Przypis 337 
Wsparcie w placówkach wsparcia dziennego w formie 
opiekuńczej oraz w placówkach prowadzonych w formie 
pracy podwórkowej (typ projektu 6 lit. a) oraz  6 lit. e) 
obligatoryjnie uwzględnia w odniesieniu do każdego 
uczestnika projektu zajęcia rozwijające co najmniej dwie z 
kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w 
sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się 
przez całe życie (2006/962/WE), w tym obowiązkowo 
zajęcia w zakresie kompetencji matematycznych i pod-
stawowych kompetencji naukowo-technicznych. 
Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego (typ 
projektu 6 lit. a) oraz  6 lit. e) jest możliwe wyłącznie, pod 
warunkiem zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach 
lub rozszerzenia oferty wsparcia. 

Przypis 337 
Wsparcie w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz w 
placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej (typ projektu 6 lit. 
a) oraz  6 lit. e) obligatoryjnie uwzględnia w odniesieniu do każdego 
uczestnika projektu zajęcia rozwijające co najmniej dwie z kompetencji 
kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się 
przez całe życie (2006/962/WE). 
Wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego (typ projektu 6 lit. a) 
oraz  6 lit. e) jest możliwe wyłącznie, pod warunkiem zwiększenia liczby 
miejsc w tych placówkach lub rozszerzenia oferty wsparcia. 

378/19 7.W przypadku usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej: 
(…) 
 

7. W przypadku usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej: 
- wsparcie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach projektów EFS nie są fi-
nansowane świadczenia wypłacane na podstawie tej ustawy. Świadczenia te 
mogą stanowić wkład własny do projektu, 
(…) 

II.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 12.2 Kształcenie ogólne 

400/11 Typ projektu nr 2: 
Instytucja Zarządzająca RPO WL 

Typ projektu nr 2: 
Instytucja Zarządzająca RPO WL – Departament Kultury, Edukacji i Sportu. 

401/18 Tryb konkursowy – typ projektu nr 1. 
Tryb pozakonkursowy – typ projektu nr 2  
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lubli-

Tryb konkursowy – typ projektu nr 1. 
Tryb pozakonkursowy – typ projektu nr 2 - Instytucja Zarządzająca RPO WL – 
Departament Kultury, Edukacji i Sportu. 
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nie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego . 

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie 
protestów: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, De-
partament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 
420/11 Typ projektu nr 1 lit. g: 

Instytucja Zarządzająca RPO WL  
Typ projektu nr 1 lit. g: 
Instytucja Zarządzająca RPO WL – Departament Kultury, Edukacji i Sportu. 
 

422/18 Tryb konkursowy – typ projektu nr 1 lit. a-f oraz typ pro-
jektu nr 2-3 
Tryb pozakonkursowy – typ projektu nr 1 lit. g  
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lubli-
nie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Tryb konkursowy – typ projektu nr 1 lit. a-f oraz typ projektu nr 2-3 
Tryb pozakonkursowy – typ projektu nr 1 lit. g - Instytucja Zarządzająca RPO 
WL – Departament Kultury, Edukacji i Sportu. 
 
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie 
protestów: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, De-
partament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

II.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

464/10 Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspiera-
ne będą między innymi projekty polegające na przepro-
wadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania 
świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych, 
w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb 
osób starszych i niepełnosprawnych,  
a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako ele-
ment projektu – rozwiązania w zakresie IT (oprogramo-
wanie, sprzęt). 

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane będą projekty 
polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania 
świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie 
dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawno-
ściami, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu 
– rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt). 

464/8 1. Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi 
(CI36). 

1. Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36). 

2. Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem. 

465/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków 
określone są we właściwych Wytycznych programo-
wych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na la-

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we 
właściwych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdra-
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ta 2014 – 2020. 

2. Wyłączeniu z dofinansowania podlegają podmioty, 
które kwalifikują się do otrzymania wsparcia w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko, z wyłączeniem Uniwersyteckiego Szpi-
tala Dziecięcego w Lublinie. 

3. Wyłączeniu z dofinansowania podlegają podmioty 
działające w systemie Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. 

4. Wykluczone ze wsparcia w ramach Działania będą 
duże instytucje o charakterze opiekuńczopobyto-
wym, zdefiniowane zgodnie z polskim prawem, 
świadczące usługi długoterminowej pomocy dla 
osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych i 
chorych psychicznie 

5. Inwestycje będą realizowane wyłącznie przez pod-
mioty wykonujące działalność leczniczą (publiczne i 
prywatne), udzielające świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, przy czym za-
równo infrastruktura, jak i wyposażenie wsparte w 
ramach realizacji projektu mogą być wykorzystywane 
wyłącznie w ramach usług świadczonych w publicz-
nym systemie ochrony zdrowia. W przypadku posze-
rzenia działalności podmiotu wykonującego działal-
ność leczniczą, wymagane będzie zobowiązanie do 
posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świad-
czeń po zakończeniu realizacji projektu. 

6. Warunkiem koniecznym dla podejmowania interwen-
cji w sektorze zdrowia w ramach Działania jest ich 
zgodność z uzgodnionym przez Komitet Sterujący ds. 

żania  RPO WL na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

2. Wyłączeniu z dofinansowania podlegają podmioty ponadregional-
ne14, z wyłączeniem Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lu-
blinie. 

3. Wyłączeniu z dofinansowania podlegają podmioty działające w sys-
temie Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

4. Wykluczone ze wsparcia w ramach Działania będą duże instytucje o 
charakterze opiekuńczo-pobytowym, świadczące usługi długoter-
minowej pomocy dla osób niepełnosprawnych, dzieci, osób star-
szych i chorych psychicznie15. 

5. Inwestycje będą realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące 
działalność leczniczą (publiczne i prywatne), udzielające świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym 
zarówno infrastruktura, jak i wyposażenie wsparte w ramach realiza-
cji projektu mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach usług 
świadczonych w publicznym systemie ochrony zdrowia. W przypadku 
poszerzenia działalności podmiotu wykonującego działalność leczni-
czą, wymagane będzie zobowiązanie do posiadania umowy na udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń 
po zakończeniu realizacji projektu. 

6. Warunkiem koniecznym dla podejmowania interwencji w sektorze 
zdrowia w ramach Działania jest ich zgodność z uzgodnionym przez 
Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdro-
wia Planem działań w sektorze zdrowia (Plan działań)16; wybór pro-
jektów dokonywany będzie w oparciu o kryteria wyboru zgodne z 
rekomendacjami dla kryteriów wyboru projektów uchwalonymi 
przez Komitet Sterujący.  

7. Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą być zgodne z 
właściwą mapą potrzeb zdrowotnych. 

8. Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą posiadać pozy-
tywną  opinię  o celowości  inwestycji,  o  której  mowa  w ustawie  
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koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia Pla-
nem działań w sektorze zdrowia (Plan działań)13, i je-
śli zasadność ich realizacji wynika z map potrzeb. 
Projekty będą wybierane zgodnie z kryteriami wybo-
ru opartymi na rekomendacjach określonych w Pla-
nie Działań. 

7. Podejmowane będą wyłącznie inwestycje zweryfiko-
wane zidentyfikowanymi deficytami i potrzebami 
uwzględniającymi sytuację demograficzną i epidemio-
logiczną (odpowiednio identyfikowaną na poziomie 
województwa – w zależności od specyfiki podmiotu 
leczniczego i oferowanych przez niego usług) oraz fak-
tycznym zapotrzebowaniem i dostępnością infrastruk-
tury ochrony zdrowia na danym obszarze z wykorzy-
staniem map zdrowotnych w opracowaniu przez Mi-
nisterstwo Zdrowia. 

8. Rozwój usług zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wspierany ze 
środków EFRR, jest zgodny z założeniami europejskich 

o  świadczeniach  opieki zdrowotnej  finansowanych  ze  środków 
publicznych17. 

9. Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą być zgodne z 
odpowiednim narzędziem zdefiniowanym w „Krajowych ramach 
strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-
2020”18 

10. Rozwiązania w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) nie mogą być 
związane z realizacją działań wskazanych w Narzędziu 26 Policy Pa-
per tj. upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji me-
dycznej oraz Narzędziu 27 Policy Paper tj. upowszechnienie wyko-
rzystania telemedycyny.  

11. Podejmowane będą wyłącznie inwestycje zweryfikowane zidentyfi-
kowanymi deficytami i potrzebami uwzględniającymi sytuację demo-
graficzną i epidemiologiczną (odpowiednio identyfikowaną na po-
ziomie województwa – w zależności od specyfiki podmiotu leczni-
czego i oferowanych przez niego usług) oraz faktycznym zapotrze-
bowaniem i dostępnością infrastruktury ochrony zdrowia na danym 
obszarze z wykorzystaniem map zdrowotnych opracowanych przez 
Ministerstwo Zdrowia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
14 Zgodnie  z zapisami Policy Paper ponadregionalnym podmiotem leczniczym jest podmiot utworzony przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub 
publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 
medycznych, a także podmiot powstały z przekształcenia powyższych jednostek. 
15 Domy Pomocy Społecznej. 
16 Plan działań w sektorze zdrowia – bezpośrednio powiązany z Umową Partnerstwa oraz uwzględniający inwestycje podejmowane ze środków krajowych (w tym w ramach konkursów na zadania 
finansowane ze środków publicznych oraz kontraktów na świadczone usługi) – zawiera m.in. listę potencjalnych projektów realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym utworzoną po analizie pod 
kątem komplementarności i efektywności kosztowej propozycji przedstawionych przez IZ, zasady dotyczące trybów i kryteriów wyboru projektów w ramach naborów ogłaszanych w ramach programów 
centralnych i regionalnych. 
13 Plan działań w sektorze zdrowia – bezpośrednio powiązany z Umową Partnerstwa oraz uwzględniający inwestycje podejmowane ze środków krajowych (w tym w ramach konkursów na zadania 
finansowane ze środków publicznych oraz kontraktów na świadczone usługi) – zawiera m.in. listę potencjalnych projektów realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym utworzoną po analizie pod 
kątem komplementarności i efektywności kosztowej propozycji przedstawionych przez IZ, zasady dotyczące trybów i kryteriów wyboru projektów w ramach naborów ogłaszanych w ramach programów 
centralnych i regionalnych. 
17

 Opinia o celowości inwestycji (OCI) nie jest wymagana w przypadku projektów obejmujących podstawową opiekę zdrowotną (POZ), przy czym jeżeli projekt obejmuje zakres szerszy niż POZ,  opinia o 

celowości  inwestycji będzie wymagana dla ww. szerszego zakresu projektu. OCI nie będzie wymaga także przypadku działalności  leczniczej, która nie została wskazana w art. 95d ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1793, z późn. zm.) jako kwalifikująca się do wydania opinii o celowości inwestycji. 
18 Narzędzie 13 (Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji 

zawodowej (roboty budowlane, doposażenie)), Narzędzie 14 (Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na 
specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowlane, doposażenie)), Narzędzie 16 (Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających 
świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie)), Narzędzie 17 (Wsparcie 
podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej (roboty budowlane, doposażenie). 
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zasad przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki 
środowiskowej oraz z kierunkami wskazanymi w Pro-
gramie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Spo-
łecznemu 2020. 

9. Wydatki ponoszone w ramach projektów dotyczą-
cych infrastruktury w zakresie opieki szpitalnej (w 
tym przygotowanie i ponoszenie w ich ramach wy-
datków) mogą być certyfikowane po wprowadzeniu 
map potrzeb w dziedzinie medycyny oraz rodzaju 
świadczeń zbieżnym tematycznie z zakresem danego 
projektu. 

10. W drodze wyjątku od warunku określonego w punk-
cie 9, inwestycje dotyczące infrastruktury w kontek-
ście opieki koordynowanej mające na celu wzmoc-
nienie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulato-
ryjnej opieki specjalistycznej oraz środowiskowych 
form opieki (w kontekście deinstytucjonalizacji oraz 
tworzenia środowiskowych form opieki) mogą być 
współfinansowane od razu po przyjęciu przez Komi-
tet Sterujący Planu działań, pod warunkiem, że dia-
gnoza lub dane w dostępnych rejestrach umożliwiają 
weryfikację zasadności ich realizacji. Preferencyjnie 
traktowane będą projekty wspierające przeniesienie 
akcentów z usług wymagających hospitalizacji na 
rzecz POZ i AOS, jak również wspierające rozwój 
opieki koordynowanej, z uwzględnieniem środowi-
skowych form opieki. 

11. Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej 
infrastruktury do obowiązujących przepisów są nie-
kwalifikowalne chyba że ich realizacja jest uzasadnio-
na z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym 
kosztowej) i dostępu doświadczeń opieki zdrowotnej.  

12. Promowane będą projekty: 

a) efektywne kosztowo i realizowane przez podmio-

12. Rozwój usług zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym, wspierany ze środków EFRR, jest zgodny 
z założeniami europejskich zasad przejścia z opieki instytucjonalnej 
do opieki środowiskowej oraz z kierunkami wskazanymi w Programie 
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 

13. Inwestycje realizowane w ramach Działania powinny dążyć do osią-
gnięcia liczby miejsc opieki paliatywnej i/lub hospicyjnej wskaza-
nych na rok 2020 we właściwych dla województwa mapach potrzeb 
zdrowotnych. Warunkiem realizacji wsparcia w zakresie opieki pa-
liatywnej i/lub hospicyjnej oraz w zakresie świadczeń pielęgnacyj-
nych i opiekuńczych wykonywanych w ramach opieki długotermi-
nowej powinien być rozwój zdeinstytucjonalizowych form opieki 
nad pacjentem. 

14. Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do 
obowiązujących przepisów są niekwalifikowalne chyba że ich realiza-
cja jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w 
tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.  

15. Promowane będą projekty: 

a)efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które wykazują 
największą efektywność finansową,  

b)przewidujące działania konsolidacyjne i inne formy współpracy pod-
miotów leczniczych,  

c)a także działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz 
podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruk-
tury, w tym sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowania do istniejących 
deficytów. 

16. Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie 
rea-lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępno-
ści dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szcze-
gólności wsparcie jest udzielane projektom uwzględniającym kon-
cepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z ww. Wytycznymi. 

17. Wsparcie infrastrukturalne ze środków EFRR w ramach Działania co 
do zasady może zostać skierowane na finansowane projektów reali-



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CLXXXV/3709/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 30 maja 2017 r. 
Strona 27 z 31 

ty, które wykazują największą efektywność fi-
nansową,  

b) przewidujące działania konsolidacyjne i inne for-
my współpracy podmiotów leczniczych,  

c) a także działania w zakresie reorganizacji i restruk-
turyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w ce-
lu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, 
w tym sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowa-
nia do istniejących deficytów. 

13. Wsparcie infrastrukturalne ze środków EFRR w ra-
mach Działania co do zasady może zostać skierowane 
na finansowane projektów realizowanych w oparciu o 
istniejącą bazę lokalową. W wyjątkowych sytuacjach, 
w przypadku braku możliwości adaptacji istniejących 
budynków możliwa będzie budowa nowych obiektów 
lub rozbudowa istniejących przy zachowaniu wszyst-
kich ww. zasad.  

14. Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycz-
nymi w zakresie realizacji zasady równości szans i nie-
dyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełno-
sprawnościami i zasady równości szans kobiet i męż-
czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, 
w szczególności wsparcie jest udzielane projektom 
uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projekto-
wania, zgodnie z ww. Wytycznymi. 

zowanych w oparciu o istniejącą bazę lokalową. W wyjątkowych sy-
tuacjach, w przypadku braku możliwości adaptacji istniejących bu-
dynków możliwa będzie budowa nowych obiektów lub rozbudowa 
istniejących przy zachowaniu wszystkich ww. zasad. 

Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych 
469/9  3.Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne. 

472/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-
ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 
477/9  5.Długość wybudowanych dróg powiatowych. 

6.Długość przebudowanych dróg powiatowych. 

7.Długość wybudowanych dróg gminnych. 
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8.Długość przebudowanych dróg gminnych.  

480/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-
ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

481/19  9.Wysokość wydatków na zakup wyposażenia nie może przekroczyć 10% 
kosztów kwalifikowanych. 

Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich 
486/9  5.Długość wybudowanych dróg powiatowych. 

6.Długość przebudowanych dróg powiatowych. 

7.Długość wybudowanych dróg gminnych. 

8.Długość przebudowanych dróg gminnych. 
488/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-

ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

489/19  8.Wysokość wydatków na zakup wyposażenia nie może przekroczyć 10% 
kosztów kwalifikowanych. 

489/19 8.Inwestycje dotyczące zewnętrznej infrastruktury tech-
nicznej  oraz w zakresie dróg lokalnych (gminnych i powia-
towych) dopuszczalne będą jedynie w sytuacjach uzasad-
nionych spójnością realizowanej operacji, w tym brakiem 
możliwości osiągnięcia założonych rezultatów bez realiza-
cji danego elementu. Ponadto, inwestycje w drogi lokalne 
możliwe będą wyłącznie w sytuacji, gdy przyczynią się do 
fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regene-
racji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjo-
nalnych. Inwestycje w zakresie dróg lokalnych muszą sta-
nowić element LPR. Wydatki na drogi lokalne mogą sta-
nowić maksymalnie 15% kosztów kwalifikowalnych pro-
jektu. Wydatki na pozostałą zewnętrzną infrastrukturę 
techniczną (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, energe-
tyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami) 
nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowal-nych 
projektu. 

9.Inwestycje dotyczące zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz w zakre-
sie dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) dopuszczalne będą jedynie w 
sytuacjach uzasadnionych spójnością realizowanej operacji, w tym brakiem 
możliwości osiągnięcia założonych rezultatów bez realizacji danego elemen-
tu. Ponadto, inwestycje w drogi lokalne możliwe będą wyłącznie w sytuacji, 
gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i rege-
neracji obszarów wiejskich. Inwestycje w zakresie dróg lokalnych muszą 
stanowić element LPR. Wydatki na drogi lokalne mogą stanowić maksymal-
nie 15% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wydatki na pozostałą zewnętrz-
ną infrastrukturę techniczną (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, energe-
tyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami) nie mogą prze-
kroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.  
 

Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna 
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494/8 1.Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakre-
sie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej . 

1.Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej. 

498/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-
ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego  i ustawicznego 
499/8 1.Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakre-

sie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej. 
1.Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawo-
dowego. 

501/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-
ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

502/19 11.Maksymalna kwota wsparcia wynosi 3 mln zł. (ograni-
czenie to dotyczy również projektów realizowanych w 
partnerstwie). 

11.Maksymalna kwota wsparcia wynosi 3 mln zł. (ograniczenie to dotyczy 
również projektów realizowanych w partnerstwie, natomiast nie dotyczy 
projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym). 

Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna 
504/8 1. Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w 

zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej. 
1.Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej. 

506/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków okre-
ślone są we właściwych Wytycznych programowych doty-
czących systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL 
na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 13.8 Rewitalizacja  Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
509/9  4.Długość wybudowanych dróg powiatowych. 

5.Długość przebudowanych dróg powiatowych. 
6.Długość wybudowanych dróg gminnych. 
7.Długość przebudowanych dróg gminnych. 

III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) 

524 1.5 Bon na patent 1.5 Bon na innowacje 

V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO  

Str. Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

545 i)Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z 
późn. zm.), 

i)Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.), 
 

545 q)Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), 

q)Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), 

545 s)Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji s)Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
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zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046), 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z 
późn. zm.), 

VII. Załączniki 

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

Str. 1 1.5 Bon na patent 1.5 Bon na innowacje 

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

Do załącznika nr 2 wprowadzono nowe wskaźniki produktu i rezultatu w ramach Działania 1.5 oraz dokonano zmiany nazwy Działania 1.5 – Bon na innowacje. 
Ponadto w pozostałych Działaniach – gdzie dotyczy – wprowadzono zmiany zgodnie ze zmienionymi Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 (wg zapisów wytycznych zmieniona została lista WLWK). 

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

 w związku z identyfikacją projektu strategicznego w RPO WL 2014-2020 w ramach procedury negocjacyjno – uzgodnieniowej, na Wykaz 
Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych, wpisano projekt pn. Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez 
oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Lublinie (do dnia 15.09.2014 r. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie) oraz podnoszenie jakości i efektywności 
regionalnego systemu ochrony zdrowia (podmiot zgłaszający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie).  

 w zakresie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych realizowanych w formule ZIT uzupełniono informacje w zakresie zakładanych efektów 
(wyrażone wskaźnikami z wartościami docelowymi), przewidywanego terminu złożenia wniosku  
o dofinansowanie oraz przewidywanego termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu dla projektu E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym 
(Działanie 2.2), 

 dokonano korekty w tytułach projektów strategicznych: 
poz. 32 - Przed zmianą: Dostosowanie sposobu kształcenia  zawodowego do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta 
Chełm; po zmianie: Dostosowanie sposobu kształcenia  do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm, 
poz. 47 - Przed zmianą: Przebudowa POK "Dom Chemika" dla potrzeb powstania mediateki, po zmianie: Przebudowa budynku POK "Dom Chemika" dla 
potrzeb powstania mediateki. 

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

Str. 1 1.5 Bon na patent 1.5 Bon na innowacje 

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