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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 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań 

32/25  Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%  

 Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z 
programami pomocy publicznej 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 85%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

32/26  Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  

 Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z 
programami pomocy publicznej 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 95%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

32/27  Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%  

 Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z 
programami pomocy publicznej 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 5%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

II.2 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
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Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie 
  44/25  Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%  

 Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z 
programami pomocy publicznej 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w 
finansowaniu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de minimis: 
85%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 

konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

44/26 - Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  
- Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programa-
mi pomocy publicznej 
 
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorial-
nego” oraz na podstawie Aneksu nr 1 do Kontraktu Tery-
torialnego dla Województwa Lubelskiego z dnia 4.08.2015 
roku, projekt „e-Geodezja –cyfrowy zasób geodezyjny 
Województwa Lubelskiego” (projekt nieobjęty pomocą 
publiczną i nie generujący dochodu): 95% 
 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu. 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych mak-
symalny poziom dofinansowania wynosi 85%. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de minimis: 
95%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu. 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny po-
ziom dofinansowania wynosi 85%. 

44/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5% 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej  
 
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de 
minimis: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej  

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie mniej niż 15% 
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cia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorial-
nego” oraz na podstawie Aneksu nr 1 do Kontraktu Tery-
torialnego dla Województwa Lubelskiego z dnia 4.08.2015 
roku, projekt „e-Geodezja –cyfrowy zasób geodezyjny 
Województwa Lubelskiego” (projekt nieobjęty pomocą 
publiczną i nie generujący dochodu): 5%  
 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu. 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu. 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
51/25 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de 
minimis: 85% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

51/26 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95% 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 95% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

51/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z 
programami pomocy publicznej 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de 
minimis: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z 
regulaminem konkursu, jednakże nie mniej niż 15% 
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 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

II.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

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

57/25 85%  

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w 
finansowaniu  

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 85%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

57/26 95%   

 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorial-
nego”  tereny inwestycyjne na terenach rewitalizowanych: 
95% 

 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 95%   

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

58/27 5% 
 
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu 
Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w 
sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu 
Województwa Lubelskiego dotyczącego zmian do 
Kontraktu Terytorialnego” tereny inwestycyjne na 
terenach rewitalizowanych: 5% 
 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w 
finansowaniu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami po-
mocy publicznej 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

Działanie 3.2 Instrumenty kapitałowe 
62/25  Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%   Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 85%  
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 Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z 
programami pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

62/26  Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  

 Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z 
programami pomocy publicznej 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 95%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

62/27  Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%  

 Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z 
programami pomocy publicznej 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 5%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

Działanie 3.8 Tereny inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
92/25 

85%  

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w 
finansowaniu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 85%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 
92/26 

95% 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Województwa 
Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia 
„Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorialne-
go”  tereny inwestycyjne na terenach rewitalizowanych: 
95% 

 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 95% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 

92/27 5% 
 
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu 
Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w 
sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu 
Województwa Lubelskiego dotyczącego zmian do 
Kontraktu Terytorialnego” tereny inwestycyjne na 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 
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terenach rewitalizowanych: 5% 
 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w 
finansowaniu 

II.4 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 

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

100/25 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 85% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

100/26 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 95% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

100/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie mniej niż 15% 

II.5 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka  niskoemisyjna 
Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 
122/25 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 85% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 
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niu  Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 
122/26 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 
 
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorial-
nego” projekty z zakresu efektywności energetycznej sek-
tora publicznego na obszarach rewitalizowanych, nieobję-
te pomocą publiczną i nie generujące dochodu: 95% 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych mak-
symalny poziom dofinansowania wynosi 85%. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 95% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny po-
ziom dofinansowania wynosi 85%. 

122/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5% 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej  
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 
 
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorial-
nego” projekty z zakresu efektywności energetycznej sek-
tora publicznego na obsza-rach rewitalizowanych, nieob-
jęte pomocą publiczną i nie generujące dochodu: 5% 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej  

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie mniej niż 15% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 
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Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego 
129/25 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% 

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

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 85% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 
129/26 Projekty nieobjęte pomocą publiczną : 95% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w 
finansowaniu 
 
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu 
Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w 
sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu 
Województwa Lubelskiego dotyczącego zmian do 
Kontraktu Terytorialnego” projekty z zakresu efektywności 
energetycznej sektora mieszkaniowego na obszarach 
rewitalizowanych, nieobjęte pomocą publiczną i nie 
generujące dochodu: 95% 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 95% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 

 

130/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5% 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej  
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w 
finansowaniu 
 
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu 
Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w 
sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu 
Województwa Lubelskiego dotyczącego zmian do 
Kontraktu Terytorialnego” projekty z zakresu efektywności 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej  

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie mniej niż 15% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 
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energetycznej sektora mieszkaniowego na obszarach 
rewitalizowanych, nieobjęte pomocą publiczną i nie 
generujące dochodu: 5% 

Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności 
144/25 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 85% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

144/26 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95% 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 
 
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu 
Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w 
sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu 
Województwa Lubelskiego dotyczącego zmian do 
Kontraktu Terytorialnego” projekty z zakresu promocji 
niskoemisyjności na obszarach rewitalizowanych, 
nieobjęte pomocą publiczną i nie generujące dochodu: 
95% 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych 
maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 95% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

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

144/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5% 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 
 
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu 
Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w 
sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu 
Województwa Lubelskiego dotyczącego zmian do 
Kontraktu Terytorialnego” projekty z zakresu promocji 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie mniej niż 15% 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 
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niskoemisyjności na obszarach rewitalizowanych, 
nieobjęte pomocą publiczną i nie generujące dochodu: 5% 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
154/25 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w 
finansowaniu. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 85% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu. 
154/26 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95% 

 
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu 
Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w 
sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu 
Wo-jewództwa Lubelskiego dotyczącego zmian do 
Kontraktu Terytorialnego” projekty z zakresu promocji 
niskoemisyjności na obszarach rewitalizowanych, 
nieobjęte pomocą publiczną i nie generujące dochodu: 
95% 
 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w 
finansowaniu. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 95% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu. 

154/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5% 
 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 
 
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu 
Województwa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie mniej niż 15% 
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sprawie przyjęcia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu 
Wo-jewództwa Lubelskiego dotyczącego zmian do 
Kontraktu Terytorialnego” projekty z zakresu promocji 
niskoemisyjności na obszarach rewitalizowanych, 
nieobjęte pomocą publiczną i nie generujące dochodu: 5% 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w 
finansowaniu 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

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 
182/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej cha-

rakter pomocy publicznej, zastosowanie mają: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy inwestycyjnej na  kulturę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego  w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (na 
podstawie art. 53 Pomoc na kulturę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uzna-
jącego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z ryn-
kiem 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 28 sierpnia 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na  kulturę i za-
chowanie dziedzictwa kulturowego  w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych na lata 2014-2020 (na podstawie art. 53 Pomoc 
na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego nie-
które rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zasto-
sowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

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

182/25 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 85% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 
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182/26 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorial-
nego” projekty z zakresu wsparcia dziedzictwa kulturowe-
go na obszarach rewitalizowanych, nieobjęte pomocą 
publiczną i nie generujące dochodu: 95% 

 

W przypadku państwowych jednostek budżetowych mak-
symalny poziom dofinansowania wynosi 85%. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 95% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny po-
ziom dofinansowania wynosi 85%. 

182/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej  

 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorial-
nego” projekty z zakresu wsparcia dziedzictwa kulturowe-
go na obszarach rewitalizowanych, nieobjęte pomocą 
publiczną i nie generujące dochodu: 5% 

 

W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej  

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie mniej niż 15% 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza 
192/25 85% 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 85% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
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konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

192/26 95% 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych mak-
symalny poziom dofinansowania wynosi 85%. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 95% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny po-
ziom dofinansowania wynosi 85%. 

193/27 5% 
 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie mniej niż 15% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

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

Działanie 8.1 Regionalny układ transportowy 
204/26 95% 

 
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorial-
nego” oraz na podstawie Aneksu nr 1 do Kontraktu Tery-
torialnego dla Województwa Lubelskiego z dnia 4.08.2015 
roku, projekty „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 
Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kań-

95% 
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czuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od km 
26+000 do km 43+162  (Piotrków - Wysokie) o dł.17,162 
km” oraz „Rozbudowa Nadwiślańskiego układu drogowe-
go – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa – 
Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy”: 95% 

204/27 5 % 

 

(Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorial-
nego” oraz na podstawie Aneksu nr 1 do Kontraktu Tery-
torialnego dla Województwa Lubelskiego z dnia 4.08.2015 
roku, projekty „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 
Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - Przeworsk - Kań-
czuga - Dynów - Grabownica Starzeńska na odcinku od km 
26+000 do km 43+162  (Piotrków - Wysokie) o dł.17,162 
km” oraz „Rozbudowa Nadwiślańskiego układu drogowe-
go – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa – 
Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy”: 5%) 

5 % 

 

 

II.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy  

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

232/26 Przypis 129 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego 
dofinansowanie z budżetu państwa nie może zostać prze-
znaczone dla projektów objętych regułami pomocy pu-
blicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

Przypis 129 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 
245/26 Przypis 143 

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

Przypis 143 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
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znaczone dla projektów objętych regułami pomocy pu-
blicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 

Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 
253/26 Przypis 158 

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

Przypis 158 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 

Działanie 9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
264/26 Przypis 179 

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

Przypis 179 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 

Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
271/26 Przypis 186 

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

Przypis 186 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 

Działanie 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
278/26 Przypis 196 

Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego 
Przypis 196 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
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dofinansowanie z budżetu państwa nie może zostać prze-
znaczone dla projektów objętych regułami pomocy pu-
blicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 

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

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 10.2 Programy typu outplacement 

294/26 Przypis 211 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego 
dofinansowanie z budżetu państwa nie może zostać prze-
znaczone dla projektów objętych regułami pomocy pu-
blicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

Przypis 211 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 

Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej 
307/26 Przypis 237 

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

Przypis 237 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 

Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
314/26 Przypis 244 

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

Przypis 244 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 
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II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

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

327/26 Przypis 258 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego 
dofinansowanie z budżetu państwa nie może zostać prze-
znaczone dla projektów objętych regułami pomocy pu-
blicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

Przypis 258 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 
344/26 Przypis 284 

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

Przypis 284 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 

Działanie 11.3 Ekonomia społeczna 
358/26 Przypis 315 

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

Przypis 315 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 

Działanie 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
370/26 Przypis 330 

Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego 
dofinansowanie z budżetu państwa nie może zostać prze-
znaczone dla projektów objętych regułami pomocy pu-
blicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 

Przypis 330 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
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art. 61 rozporządzenia 1303/2013. jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 

Działanie 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
383/26 Przypis 351 

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

Przypis 351 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 

Działanie 11.6 Ekonomia społeczna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
388/26 Przypis 354 

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

Przypis 354 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 

II.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

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

413/26 Przypis 389 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego 
dofinansowanie z budżetu państwa nie może zostać prze-
znaczone dla projektów objętych regułami pomocy pu-
blicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

Przypis 389 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 

Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych 
 419/26 Przypis 394 

Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego 
Przypis 394 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CXCII/3861/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2017  r. 
Strona 19 z 28 

dofinansowanie z budżetu państwa nie może zostać prze-
znaczone dla projektów objętych regułami pomocy pu-
blicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013. 

budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 
433/26 Przypis 406, 407 

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

Przypis 406, 407 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 

Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
457/26 Przypis 443 

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

Przypis 443 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 

Działanie 12.7 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
463/26 Przypis 449 

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

Przypis 449 
Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z 
budżetu państwa nie może zostać przeznaczone dla projektów objętych re-
gułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy pro-
jekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach części 
nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu na zasadach okre-
ślonych w punkcie 26. powyższej tabeli. 

II.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

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



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CXCII/3861/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2017  r. 
Strona 20 z 28 

Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 
 470/26 95% 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorial-
nego” oraz na podstawie Aneksu nr 1 do Kontraktu Tery-
torialnego dla Województwa Lubelskiego z dnia 4.08.2015 
roku, inwestycje na terenach rewitalizowanych oraz pro-
jekt „Doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. 
św. Jana z Dukli w Lublinie, zwiększenie jakości dostępno-
ści do specjalistycznych świadczeń onkologicznych”: 95% 

95% 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 

 

471/27 5 % 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 
(Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorial-
nego” oraz na podstawie Aneksu nr 1 do Kontraktu Tery-
torialnego dla Województwa Lubelskiego z dnia 4.08.2015 
roku, inwestycje na terenach rewitalizowanych oraz pro-
jekt „Doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. 
św. Jana z Dukli w Lublinie, zwiększenie jakości dostępno-
ści do specjalistycznych świadczeń onkologicznych”: 5%) 

5 % 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 
 

Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych 
477/25 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 85% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 
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 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 
477/26 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorial-
nego” inwestycje na terenach rewitalizowanych, nieobjęte 
pomocą publiczną i nie generujące dochodu: 95% 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 95% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 

 

478/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorial-
nego” inwestycje na terenach rewitalizowanych, nieobjęte 
pomocą publiczną i nie generujące dochodu: 5% 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie mniej niż 15% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 

Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 
486/25  Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%  

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

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de 
minimis: 85%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z progra-
mami pomocy publicznej.  

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z 
regulaminem konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 
486/26  Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  

 Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z pro-
 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de 

minimis: 95%  
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gramami pomocy publicznej.  

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w fi-
nansowaniu 

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorial-
nego” projekty niegenerujące dochodu i nieobjęte pomo-
cą publiczną: 95% 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych mak-
symalny poziom dofinansowania wynosi 85%. 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z progra-
mami pomocy publicznej.  

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z 
regulaminem konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

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

487/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5% 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej  
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 
(Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorial-
nego” projekty niegenerujące dochodu i nieobjęte pomo-
cą publiczną: 5%) 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de 
minimis: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z progra-
mami pomocy publicznej  

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z 
regulaminem konkursu, jednakże nie mniej niż 15% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich 
495/25  Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%  

 Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z progra-
mami pomocy publicznej 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finan-
sowaniu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de minimis: 
85%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami po-
mocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

495/26  Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%   Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de minimis: 
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 Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z pro-
gramami pomocy publicznej 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w fi-
nansowaniu 

 
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorial-
nego” projekty niegenerujące dochodu i nieobjęte pomo-
cą publiczną: 95% 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych mak-
symalny poziom dofinansowania wynosi 85%. 

95%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami po-
mocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny po-
ziom dofinansowania wynosi 85%. 

496/27  Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5% 

 Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z pro-
gramami pomocy publicznej  

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w fi-
nansowaniu 

 
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorial-
nego” projekty niegenerujące dochodu i nieobjęte pomo-
cą publiczną: 5% 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de minimis: 
5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami po-
mocy publicznej  

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie mniej niż 15% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna 
500/25 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 85% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
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konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 
500/26 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

W przypadku państwowych jednostek budżetowych mak-
symalny poziom dofinansowania wynosi 85%. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 95% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny po-
ziom dofinansowania wynosi 85%. 

501/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie mniej niż 15% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego  i ustawicznego 
506/25 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 85%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 
506/26 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 95%  
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pomocy publicznej 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

W przypadku państwowych jednostek budżetowych mak-
symalny poziom dofinansowania wynosi 85%. 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny po-
ziom dofinansowania wynosi 85%. 

506/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5% 

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie mniej niż 15% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna 
510/25 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 85%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 
510/26 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

W przypadku państwowych jednostek budżetowych mak-
symalny poziom dofinansowania wynosi 85%. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 95%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny po-
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ziom dofinansowania wynosi 85%. 
511/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5%  

Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 5%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem 
konkursu, jednakże nie mniej niż 15% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 
Działanie 13.8 Rewitalizacja  Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

518/25 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85% 

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

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finanso-
waniu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 85% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulami-
nem konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 
518/26 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95% 

 
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Wo-
jewództwa Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu 
Terytorialnego” projekty niegenerujące dochodu i nieob-
jęte pomocą publiczną: 95% 
 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de mi-
nimis: 95% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulami-
nem konkursu, jednakże nie więcej niż 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 

519/27 Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 5% 
 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
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(Zgodnie z uchwałą Nr XIV/244/2015 Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyję-
cia „Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczącego zmian do Kontraktu Terytorial-
nego” projekty niegenerujące dochodu i nieobjęte pomo-
cą publiczną: 5%) 
 
Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulami-
nem konkursu, jednakże nie mniej niż 15% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

VII. Załączniki 

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

Do załącznika nr 3 wprowadzono zmiany kryteriów wyboru projektów, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2017 r. na mocy Uchwały nr 155/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
kryteriów strategicznych (zerojedynkowych i punktowych) wyboru projektów w ramach oceny strategicznej dla wszystkich Działań dotyczących 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 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 oraz ich zmiany, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2017 r. na mocy następujących uchwał KM RPO: 

 Uchwała nr 152/2017 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 10.3 
Programy Polityki Zdrowotnej – realizacja programów profilaktycznych w zakresie nowotworów: rak szyjki macicy, rak piersi i rak jelita grubego 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w III kwartale roku 2017 

 Uchwała nr 153/2017 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.2 
Usługi społeczne i zdrowotne – realizacja działań na rzecz dzieci dotkniętych problemem wad postawy oraz zaburzeniami rozwoju układu ruchu 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2017 

 Uchwała nr 154/2017 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.2 
Usługi społeczne i zdrowotne (typy projektów 6 i 7 z SzOOP) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w III kwartale roku 2017 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CXCII/3861/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2017  r. 
Strona 28 z 28 

 Uchwała nr 156/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru 
projektów dla Działania 11.1 Aktywne włączenie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w III 
kwartale roku 2017 

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

 

 

 

 


