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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. 

VII. Załączniki 

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

Str. 30, Dodano wiersz: 

51 13.1 

Poprawa 
efektywności 
działalności 

wojewódzkich 
podmiotów 

leczniczych w 
obszarach potrzeb 

zdrowotnych 
mieszkańców 

Wojewódzki 
Szpital 

Specjalistyczny 
w Białej 

Podlaskiej 

……………….. 

Wojewódzki 
Szpital 

Specjalistyczny 
w Białej 

Podlaskiej 

115 

327 

289,00 

113 

955 

294,20 
N 

96 862 

000,00 

Liczba wspartych 
podmiotów leczniczych 

6 szt. 

III 
kwartał 
2017 r. 

2017 
r. 

2020 r. 

Liczba obiektów 
dostosowanych do 

potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

5 szt. 
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województwa 
lubelskiego poprzez 

niezbędne, z 
punktu widzenia 

udzielania 
świadczeń 

zdrowotnych, prace 
remontowo – 

budowlane, w tym 
zakresie 

dostosowania 
infrastruktury do 

potrzeb osób 
starszych i 

niepełnosprawnych, 
a także 

wyposażenia w 
sprzęt medyczny. 

Nakłady inwestycyjne 
na zakup aparatury 

medycznej 

31 930 651 zł 
(Wartość 

szacunkowa 
która zostanie 

doprecyzowana 
na etapie 
studium 

wykonalności) 

Ludność objęta 
ulepszonymi usługami 

zdrowotnymi (CI36) 
2 147 746 osób 

Liczba leczonych w 
podmiotach 

leczniczych objętych 
wsparciem 

79 540 
osoby/rok 

(Wartość 
szacunkowa 

która zostanie 
doprecyzowana 

na etapie 
studium 

wykonalności) 
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