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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.4 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 

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

94/8 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
(CI34). 

2. Produkcja energii elektrycznej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 

3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych 
instalacji wykorzystujących OZE. 

4. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 

5. Produkcja energii cieplnej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 

6. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych 
instalacji wykorzystujących OZE. 

7. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych 

1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34). 
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 

(CI30). 
3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł 

odnawialnych. 
4. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych. 
5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy 

wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 
6. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji 

wykorzystujących OZE. 
7. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji 

wykorzystujących OZE. 
8. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy 

wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 
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instalacji wykorzystujących OZE. 9. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE. 

10. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 

95/9 1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elek-
trycznej z OZE. 

2. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elek-
trycznej z OZE. 

3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciepl-
nej  
z OZE. 

4. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej z OZE. 

5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciepl-
nej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 

6. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 

7. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odna-
wialnych (CI30). 

8. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł 
odnawialnych. 

9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych. 

10. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej  
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 

12.Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej  
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 

13.Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych 
dla odnawialnych źródeł energii. 

14.Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla 
odnawialnych źródeł energii. 

1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z 
OZE. 

2. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z 
OZE. 

3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej  
z OZE. 

4. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej  
z OZE. 

5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej 
 i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 

6. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej  
i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 

7. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej  
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 

8. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej  
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 

9. Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla 
odnawialnych źródeł energii. 

10. Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla 
odnawialnych źródeł energii. 

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach 
101/8 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34). 
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(CI34). 

2. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych insta-
lacji wykorzystujących OZE. 

3. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 

4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowa-
nych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących 
OZE. 

5. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych 
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 

6. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE. 

7. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych in-
stalacji wykorzystujących OZE. 

8. Objętość wyprodukowanych biokomponentów II i III genera-
cji. 

9.  Objętość wyprodukowanych biopaliw II i III generacji. 

2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 
(CI30). 

3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych. 

4. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł 
odnawialnych. 

5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE. 

6. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 

7. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 

8. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 

9. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE. 

10. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 

11. Objętość wyprodukowanych biokomponentów II i III generacji. 
12.  Objętość wyprodukowanych biopaliw II i III generacji. 
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101/9 1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE. 

2. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE. 

3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej  
z OZE. 

4. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej  
z OZE. 

5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej  
i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 

6. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej  
i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 

7. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych (CI30). 

8. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych. 

9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł 
odnawialnych. 

10. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej  
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 

11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w 
warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 

12. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). 
13. Liczba wybudowanych instalacji do produkcji 

biokomponentów. 
14. Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw. 
15. Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych 

dla odnawialnych źródeł energii. 
16. Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla 

odnawialnych źródeł energii. 
 

1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. 
2. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z 

OZE. 
3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej  

z OZE. 
4. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej  

z OZE. 
5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej  

i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 
6. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej  

i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 
7. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej  

w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 
8. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach 

wysokosprawnej kogeneracji. 
9. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). 
10. Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów. 
11. Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw. 
12. Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla 

odnawialnych źródeł energii. 
13. Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla 

odnawialnych źródeł energii. 
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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 
109/8 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej. 

2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej.  
3. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realiza-

cji projektów. 
4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

(CI34). 
5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowa-

nych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystu-
jących OZE. 

6. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych 
instalacji wykorzystujących OZE 

7. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwór-
czych instalacji wykorzystujących OZE 

8. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowa-
nych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystu-
jących OZE. 

9. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych insta-
lacji wykorzystujących OZE. 

10. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej. 
2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej.  
3. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów. 
4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34). 
5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 

(CI30). 
6. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych. 
7. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odna-

wialnych. 
8. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy 

wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 
9. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wy-

korzystujących OZE 
10. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji 

wykorzystujących OZE 
11. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wy-

twórczych instalacji wykorzystujących OZE. 
12. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzy-

stujących OZE. 
13. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wy-

korzystujących OZE. 
110/9 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). 

2. Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły 
efektywność energetyczną. 

3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków. 

4. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomoder-
nizacji. 

5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elek-
trycznej z OZE. 

6. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elek-

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). 
2. Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektyw-

ność energetyczną. 
3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków. 
4. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji. 
5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z 

OZE. 
6. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z 

OZE. 
7. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej  
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trycznej z OZE. 

7. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciepl-
nej  
z OZE. 

8. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej  
z OZE. 

9. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elek-
trycznej i cieplnej w ramach kogeneracji. 

10. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elek-
trycznej i cieplnej w ramach kogeneracji.  

11. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciepl-
nej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 

12. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji.  

13. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odna-
wialnych (CI30). 

14. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych. 

15. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł 
odnawialnych. 

16. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w 
warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 

17. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warun-
kach wysokosprawnej kogeneracji. 

z OZE. 
8. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej  

z OZE. 
9. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 

cieplnej w ramach kogeneracji. 
10. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 

cieplnej w ramach kogeneracji.  
11. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elek-

trycznej z OZE w ramach kogeneracji. 
12. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i 

elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji.  
13. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach 

wysokosprawnej kogeneracji. 
14. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wy-

sokosprawnej kogeneracji. 

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 
116/8 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej. 

2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w bu-
dynkach publicznych (CI32). 

3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
(CI34). 

4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowa-
nych/nowych mocy wytwóczych instalacji wykorzystują-

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej. 
2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach pu-

blicznych (CI32). 
3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34). 
4. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 

(CI30). 
5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odna-
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cych OZE. 
5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych 

instalacji wykorzystujących OZE. 
6. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwór-

czych instalacji wykorzystujących OZE. 
7. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowa-

nych/nowych mocy wytwóczych instalacji wykorzystują-
cych OZE. 

8. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych insta-
lacji wykorzystujących OZE. 

9. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 

10. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej. 

wialnych. 
6. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych. 
7. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy 

wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 
8. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wy-

korzystujących OZE. 
9. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji 

wykorzystujących OZE. 
10. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wy-

twórczych instalacji wykorzystujących OZE. 
11. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzy-

stujących OZE. 
12. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wy-

korzystujących OZE. 
13. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej. 

117/9 1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków. 
2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE. 
3. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE. 
4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE. 
5. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE. 
6. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termo-

modernizacji. 
7. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 
8. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 
9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł od-

nawialnych (CI30). 
10. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze 

źródeł odnawialnych. 

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków. 
2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z 

OZE. 
3. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z 

OZE. 
4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej  

z OZE. 
5. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej  

z OZE. 
6. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji. 
7. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej  

i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 
8. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej  

i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 
9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej  

w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 
10. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wy-

sokosprawnej kogeneracji. 
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11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych. 

12. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej  
w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 

13. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w wa-
runkach wysokosprawnej kogeneracji. 

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego 
125/8 1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej. 

2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
(CI34). 

3. Produkcja energii elektrycznej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy wytwóczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 

4. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych 
instalacji wykorzystujących OZE. 

5. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 

6. Produkcja energii cieplnej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy wytwóczych instalacji 
wykorzystujących OZE. 

7. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych 
instalacji wykorzystujących OZE. 

8. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE. 

9. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej. 

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej. 
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34). 
3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 

(CI30). 
4. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł 

odnawialnych. 
5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych. 
6. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy 

wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 
7. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji 

wykorzystujących OZE. 
8. Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji 

wykorzystujących OZE. 
9. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy 

wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE. 
10. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji 

wykorzystujących OZE. 
11. Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji 

wykorzystujących OZE. 
12. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej. 

125/9 1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków. 

2. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 
(CI31). 

3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elek-
trycznej  
z OZE. 

4. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elek-

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków. 
2. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI31). 
3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej  

z OZE. 
4. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej  

z OZE. 
5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. 



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CC/4046/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 lipca 2017 r. 
Strona 9 z 10 

trycznej z OZE. 

5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciepl-
nej z OZE. 

6. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej z OZE. 

7. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomo-
dernizacji. 

8. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciepl-
nej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 

9. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 
cieplnej i elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 

10. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odna-
wialnych (CI30). 

11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źró-
deł odnawialnych. 

12. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych. 

13. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w 
warunkach wysokosprawnej kogeneracji. 

14. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warun-
kach wysokosprawnej kogeneracji. 

6. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z 
OZE. 

7. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji. 
8. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i 

elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 
9. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i 

elektrycznej z OZE w ramach kogeneracji. 
10. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach 

wysokosprawnej kogeneracji. 
11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach 

wysokosprawnej kogeneracji. 

VII. Załączniki 

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

W Działaniach:  

 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE,  

 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach,  

 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw,  

 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego,  

 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego  
dostosowano katalog wskaźników do Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 (WLWK) – załącznik do Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Zmiana ta polega na przeniesieniu wskaźników: 

 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) 

 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 
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 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
ze wskaźników produktu do wskaźników rezultatu strategicznego.  
Ponadto, wprowadzono zmiany redakcyjne, porządkowe oraz sprostowano błędy pisarskie.  
 

 

 

 




