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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.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

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

62/32 Wejście kapitałowe. Projekty związane z poszukiwaniem i 
oceną innowacyjnych pomysłów przedsiębiorców. 
Zastosowanie  tego instrumentu będzie uzależnione od 
ostatecznych wyników oceny ex-ante w zakresie 
instrumentów finansowych. 

Wejście kapitałowe. Projekty związane z poszukiwaniem i oceną 
innowacyjnych pomysłów przedsiębiorców. Najważniejsze warunki 
przyznawania wsparcia określone są w Strategii inwestycyjnej dla 
instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 
87/32 Rodzaj  wsparcia instrumentów finansowych w przypadku 

ich zastosowania w ramach Działania, zostanie określony 
na podstawie analizy ex-ante. 

1)Pożyczka; 
2)Poręczenie. 
Szczegółowe  zasady  dotyczące  rodzaju  instrumentów  finansowych oraz 
najważniejszych warunków przyznawania wsparcia określone są w Strategii 
inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

87/33 Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów 
finansowych w przypadku ich zastosowania w ramach 

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na 
terenie województwa lubelskiego.  
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Działania, zostanie określony na podstawie analizy ex-
ante. 

II.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy  

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

247/32 Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych w przypadku 
ich zastosowania w ramach Działania, zostaną określone 
na podstawie analizy ex-ante . 

Pożyczka. Najważniejsze warunki przyznawania wsparcia określone są w 
Strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

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 

297/32 Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych w przypadku 
ich zastosowania w ramach Działania, zostaną określone 
na podstawie analizy ex-ante . 

Pożyczka. Najważniejsze warunki przyznawania wsparcia określone są w 
Strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

II.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

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

468/8 1.Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi 
(CI36). 

1.Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36). 

2.Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem. 

468/9 1.Liczba wspartych podmiotów leczniczych.  
2.Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych 
wsparciem 
3.Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej. 
4.Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami. 

1.Liczba wspartych podmiotów leczniczych.  
2.Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej. 
3.Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościa-
mi. 

VII. Załączniki 

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

Str. 14 

Przed zmianą: 
Działanie 13.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia 

Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) osoby słabiej rozwinięty 0 2014 2034080 SL2014 
 

Po zmianie:         

Działanie 13.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia 

Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI36) osoby słabiej rozwinięty 0 2014 2034080 SL2014 

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem osoby/rok słabiej rozwinięty 0 2014  SL2014 
 

Str. 32 
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Przed zmianą: 
Działanie 13.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia 
  
  

Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt. słabiej rozwinięty 19 25 SL2014 

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem osoby/rok słabiej rozwinięty - 2014 SL2014 

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej PLN słabiej rozwinięty - 9151056 SL2014 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami   szt. słabiej rozwinięty - 25 SL2014 
 

Po zmianie: 
Działanie 13.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia 
  
  

Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt. słabiej rozwinięty 19 25 SL2014 

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej PLN słabiej rozwinięty - 9151056 SL2014 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami   szt. słabiej rozwinięty - 25 SL2014 
 

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

Str. 5 Działanie 8.4 Transport dla Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Działanie 8.4 Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

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