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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 1.5 Bon na innowacje 

34/10 1. Projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, 
związanych z wdrożeniem lub rozwojem 
produktu/usługi/technologii (pod warunkiem 
przeprowadzenia prac rozwojowych 
uzupełniających/dostosowujących 
produkt/usługę/technologię do specyfiki 
przedsiębiorstwa) oraz projekty polegające na 
zakupie usług badawczo-rozwojowych, w zakresie: 

 opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, 
produktu, technologii produkcji lub nowego 
projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech 
technicznych i/lub użytkowych, projektu 

1. Projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, związanych z 
wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii (pod warunkiem 
przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących 
produkt/usługę/technologię do specyfiki przedsiębiorstwa). 

Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników 
prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie 
zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, 
koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w 
zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z 
określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub 
znacząco ulepszonych rozwiązań. 
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inżynierskiego – konstrukcyjnego, 
technologicznego, oprzyrządowania itp.; 

 opracowania prototypów, projektów pilotażowych 
lub demonstracyjnych; 

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

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

2.  Projekty polegające na zakupie usług badawczo-rozwojowych, w 
zakresie: 

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

 opracowania prototypów, projektów pilotażowych lub 
demonstracyjnych; 

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

Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie 
wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w 
zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz 
przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz 
danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących 
jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz 
certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań. 

3. Projekty polegające na zakupie usług doradczych w zakresie ochrony 
własności intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia pa-
tentowego/wzoru użytkowego, dotyczące: wykonania badań, analiz i 
ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych dotyczących 
przedmiotu zgłoszenia oraz opłaty dotyczące dokonania zgłoszenia. 

35/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków 
określone są we właściwych Wytycznych programo-
wych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na la-
ta 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

2. Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. (w 
oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą 
uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego). 

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

2. Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Wojewódz-
twa Lubelskiego do 2020 r. (w oparciu o indykatywną listę kodów PKD 
przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego). 

3. Podmiotami, od których mogą zostać zakupione wyniki prac B+R lub 
usługi przeprowadzenia prac B+R mogą być wyłącznie: 
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3. W przypadku projektów dotyczących zakupu wyników 
prac B+R ww. zakup będzie możliwy wyłącznie w 
przypadku przeprowadzenia prac rozwojowych uzu-
pełniających/dostosowujących pro-
dukt/usługę/technologię do specyfiki przedsiębior-
stwa. 

4. Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom, z wyłą-
czeniem przypadków, o których mowa w art. 1 ust. 1 
rozporządzenia nr 1407/2013, oraz przypadków, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych do-
tyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrud-
nienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia 
(WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 
str. 289). 

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

a) jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadają-
ca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

 podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozu-
mieniu statutów tych uczelni; 

 jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumie-
niu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii 
Nauk; 

 instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. o instytutach badawczych; 

 międzynarodowy instytut naukowy utworzony na pod-
stawie odrębnych przepisów, działający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Polska Akademia Umiejętności; 

 inna jednostka organizacyjna niewymieniona w pkt 1-5, 
będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechnia-
jącą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014;  

b) spółka celowa uczelni, o której mowa w art. 86a ust. 1 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub 
spółka celowa jednostki naukowej; 

c) centrum transferu technologii uczelni, o którym mowa w art. 
86 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 

d) przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-
rozwojowego, o którym mowa w art. 17  ustawy z dnia 30  
maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności in-
nowacyjnej; 

4. W przypadku projektów dotyczących zakupu wyników prac B+R ww. 
zakup będzie możliwy wyłącznie w przypadku przeprowadzenia prac 
rozwojowych uzupełniających/dostosowujących pro-
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dukt/usługę/technologię do specyfiki przedsiębiorstwa. 

5. Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom, z wyłączeniem przypad-
ków, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013, oraz 
przypadków, o których mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów 
szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnie-
nia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. 
Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289). 

6. Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wspar-
cie jest udzielane projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego 
projektowania, zgodnie z ww. Wytycznymi. 

II.2 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 

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

39/10 1. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej admini-
stracji. 

Budowa, rozbudowa lub zakup infrastruktury informa-
tycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji admini-
stracji w tym aplikacji i systemów bazodanowych za-
pewniających poprawę efektywności zarządzania oraz 
upowszechnienia komunikacji elektronicznej w instytu-
cjach publicznych. W tym m.in. 

 uruchomienie systemów elektronicznego zarzą-
dzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji 
dokumentów,  rejestrów publicznych, 

 zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatyczne-
go,  

 zapewnienie interoperacyjności i integracji syste-
mów,  

 informatyzacja procedur wewnętrznych, 

1.1 Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji. 

Budowa, rozbudowa lub zakup infrastruktury informatycznej służącej 
zwiększeniu stopnia cyfryzacji administracji w tym aplikacji i systemów 
bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz 
upowszechnienia komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. 
W tym m.in. 

 uruchomienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, 
elektronicznej archiwizacji dokumentów,  rejestrów publicznych, 

 zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,  

 zapewnienie interoperacyjności i integracji systemów,  

 informatyzacja procedur wewnętrznych, 

 zakup lub wykorzystanie podpisu elektronicznego. 
 

1.2 Projekty dotyczące rozwoju informatyzacji w sektorze ochrony 
zdrowia. 

Budowa, rozbudowa lub zakup infrastruktury informatycznej służącej 
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 zakup lub wykorzystanie podpisu elektronicznego. 

 

2. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług 
publicznych 

Budowa, rozbudowa lub zakup systemów teleinforma-
tycznych zapewniających dostępność, integrację oraz 
cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności ist-
niejących usług publicznych świadczonych drogą elek-
troniczną w zakresie m.in. e-administracji, e-zdrowia (z 
wyłączeniem projektów telemedycyny), e-kultury. W 
tym m.in. 

 budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów 
teleinformatycznych rozumianych jako zespół 
współpracujących ze sobą urządzeń informatycz-
nych i oprogramowania zapewniających przetwa-
rzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i od-
bieranie danych przez sieci komputerowe, 

 zapewnienie interoperacyjności,  integracji i bez-
pieczeństwa systemów, 

 zapewnienie elektronicznej dostępności usług pu-
blicznych z uwzględnieniem dostępności dla osób 
z różnymi formami niepełnosprawności zgodnie ze 
standardami WCAG 2.0 (koncepcja uniwersalnego 
projektowania). 

Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji i 
rozwoju elektronicznych usług publicznych stanowić mu-
szą jedno przedsięwzięcie inwestycyjne tzn. muszą być 
realizowane w ramach jednego projektu. 

(…) 

zwiększeniu stopnia cyfryzacji w tym aplikacji i systemów bazodano-
wych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upo-
wszechnienia komunikacji elektronicznej w sektorze ochrony zdrowia. 
W tym m.in. 

 uruchomienie systemów prowadzenia i wymiany elektronicznej 
dokumentacji medycznej, zarządzania dokumentacją, elektronicz-
nej archiwizacji dokumentacji, w sposób spełniający wymagania 
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, 

 dostosowanie systemów informatycznych świadczeniodawców do 
wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej w rozumieniu 
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub z systemami 
innych świadczeniodawców 

 zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,  

 zapewnienie interoperacyjności i integracji systemów, 

 informatyzacja procedur wewnętrznych, wyłącznie w powiązaniu z 
wdrażaniem i udostępnieniem usług publicznych on-line dedyko-
wanych na zewnątrz.   

 zakup lub wykorzystanie podpisu elektronicznego. 
 

2. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług publicznych 

Budowa, rozbudowa lub zakup systemów teleinformatycznych zapewnia-
jących dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę 
funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elek-
troniczną w zakresie m.in. e-administracji, e-zdrowia (z wyłączeniem pro-
jektów telemedycyny), e-kultury. W tym m.in. 

 budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów teleinformatycz-
nych rozumianych jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń in-
formatycznych i oprogramowania zapewniających przetwarzanie, 
przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci 
komputerowe, 

 zapewnienie interoperacyjności,  integracji i bezpieczeństwa syste-
mów, 

 zapewnienie elektronicznej dostępności usług publicznych z 
uwzględnieniem dostępności dla osób z różnymi formami niepełno-
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sprawności zgodnie ze standardami WCAG 2.0 (koncepcja uniwersal-
nego projektowania). 

Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji/projekty doty-
czące rozwoju informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia i rozwoju 
elektronicznych usług publicznych stanowić muszą jedno przedsięwzięcie 
inwestycyjne tzn. muszą być realizowane w ramach jednego projektu. 

(…) 

 
41/11 Przypis 15 

W rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal-
ności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654). 

Przypis 15 
W rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

41/16 (…) 
-Projekty w obszarze e-zdrowia polegające na dostosowa-
niu systemów informatycznych świadczeniodawców do 
wymiany z Systemem Informacji Medycznej będą weryfi-
kowane pod kątem komplementarności oraz niedublowa-
nia funkcjonalności przewidzianych w krajowych platfor-
mach (P1 i P2). 

(…) 
-Projekty w obszarze e-zdrowia polegające na dostosowaniu systemów in-
formatycznych świadczeniodawców do wymiany z Systemem Informacji Me-
dycznej będą weryfikowane pod kątem komplementarności oraz niedublo-
wania funkcjonalności przewidzianych w krajowych platformach (P1, P2, P4). 

42/19  Dodatkowe zasady wsparcia projektów w obszarze e-zdrowia: 
12. Warunkiem wsparcia będzie zapewnienie interoperacyjności wynikają-

cej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

13. Wsparciem objęte zostaną projekty wpisujące się w narzędzie nr 26 
Upowszechnienie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej 
zdefiniowanym w „Krajowych ramach strategicznych. Policy paper dla  
ochrony zdrowia na lata 2014-2020”. 

14. Projekty polegające na dostosowaniu systemów informatycznych 
świadczeniodawców do wymiany z Systemami Informacji Medycznej 
lub systemami innych świadczeniodawców będą weryfikowane pod 
kątem komplementarności, interoperacyjności oraz niedublowania 
funkcjonalności przewidzianych w krajowych platformach P1 lub P2 
lub P4. 
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15. Wprowadzane rozwiązania technologiczne powinny  zapewniać podłą-
czenie produktów wytworzonych w projekcie z Platformą P1 oraz 
zgodność ze standardami wymiany informacji opracowanymi przez 
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jeśli projekt 
obejmuje obszary wspierane w P1. W przypadku gdy w regionie funk-
cjonuje platforma regionalna, produkty wytworzone w ramach projek-
tu powinny zostać zintegrowane z Platformą P1 za pomocą platformy 
regionalnej. 

16. Projekty dotyczące regionalnej platformy powinny zapewnić skalowal-
ność platformy poprzez możliwość zwiększenia liczby użytkowników, 
tj. podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych bez względu na 
typ – opieka szpitalna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (zwana 
dalej: AOS), podstawowa opieka zdrowotna (POZ) oraz bez względu na 
podmiot tworzący. 

17. Projekty dotyczące prowadzenia lub wymiany elektronicznej doku-
mentacji medycznej w rozumieniu ustawy o systemie informacji w 
ochronie zdrowia (EDM), w tym indywidualnej dokumentacji medycz-
nej (wewnętrznej lub zewnętrznej), powinny uwzględniać rozwiązania 
umożliwiające zbieranie przez podmiot udzielający świadczeń opieki 
zdrowotnej jednostkowych danych medycznych w elektronicznym re-
kordzie pacjenta oraz tworzenie EDM zgodnej ze standardami HL7 
CDA, opracowanym i opublikowanym przez Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdrowia. 

18. W ramach projektów możliwe jest wdrożenie systemów usprawniają-
cych organizację wewnętrzną jednostki (back-office) wraz z usługami 
wewnątrzadministracyjnymi A2A, wyłącznie w powiązaniu z wdroże-
niem i udostępnieniem usług publicznych on-line dedykowanych na 
zewnątrz (front office), tj. A2C i A2B (maksymalnie do 20% kosztów 
kwalifikowalnych). 

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 
122/24 (…) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 
września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwe-

(…) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogene-
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stycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na pro-
pagowania energii ze źródeł odnawialnych w ramach re-
gionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  

(na podstawie art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowa-
nie energii ze źródeł odnawialnych Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrz-
nym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

(…) 

racji oraz na propagowania energii ze źródeł odnawialnych w ramach regio-
nalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  

(na podstawie art. 40 Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej ko-
generacji oraz art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrz-
nym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

(…) 

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego 
130/24 (…) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 
września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwe-
stycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na pro-
pagowania energii ze źródeł odnawialnych w ramach re-
gionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  

(na podstawie art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowa-
nie energii ze źródeł odnawialnych Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrz-
nym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

(…) 

(…) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogene-
racji oraz na propagowania energii ze źródeł odnawialnych w ramach regio-
nalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  

(na podstawie art. 40 Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej ko-
generacji oraz art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrz-
nym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

(…) 

II.7 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego  i naturalnego 
Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej 
189/24 Nie dotyczy W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma Rozporzą-

dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyj-
nych na lata 2014–2020 (na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). 

189/25 85% 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

- Projekty w części nieobjętej pomocą de minimis: 85% 

- Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z regulaminem kon-
kursu, jednakże nie więcej niż 85% 
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 - Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

189/26 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 de minimis: 95% 

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

- Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

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

189/27 5% 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 
 
W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

- Projekty w części nieobjętej pomocą de minimis: 5% 

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

- Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

-W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

198/24 Nie dotyczy W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma Rozporzą-
dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyj-
nych na lata 2014–2020 (na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). 

199/25 85% 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 

 

- Projekty w części nieobjętej pomocą de minimis: 85% 

- Projekty w części objętej pomocą de minimis: 85% 

199/26 95% 
 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 
 
 

- Projekty w części nieobjętej pomocą de minimis: 95% 

-Projekty w części objętej pomocą de minimis: 85% 

- Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

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

199/27 5% 
Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowa-
niu 
 

- Projekty w części nieobjętej pomocą de minimis: 5% 

-Projekty w części objętej pomocą de minimis: 15% 

- Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 
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 -W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

II.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 

481 Przypis 467 
 
Przez rewitalizację należy proces wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania 
integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane teryto-
rialnie, prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na 
podstawie LPR. 

Przypis 467 
 
Przez rewitalizację należy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego ob-
szarów zdegradowanych poprzez działania integrujące interwencję na rzecz 
społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na podstawie 
programu rewitalizacji. 

481/10 Przypis 469 
 
Modernizacja – na potrzeby działania 13.3 poprzez 
modernizację rozumie się trwałe ulepszenie, istniejącego 
obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego 
wartości użytkowej. 
 

Przypis 469 
 
Modernizacja – na potrzeby działania 13.3 poprzez modernizację rozumie się 
trwałe ulepszenie, obejmujące również rozbudowę,  istniejącego obiektu 
budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej. 

481/10  Dodano przypis 470 
Zdegradowany budynek – obiekt wyłączony z użytkowania z uwagi na stan 
techniczny, lub niespełniający warunków technicznych umożliwiających 
jego użytkowanie. Za zdegradowany można też uznać obiekt który w wyni-
ku długiego użytkowania utracił parametry racjonalnych kosztów eksploat-
acji (awaryjność sieci wewnętrznych budynku, zużycie stolarki okiennej i 
drzwiowej, niedostateczne parametry termoizolacyjności), lub nie spełnia 
zmienionych w międzyczasie wymogów funkcjonalnych stawianych tego 
typu obiektom. 

482/10 10. Przebudowa, remont lub modernizacja budynków w 
celu adaptacji na działalność przedsiębiorstw, w tym 
przedsiębiorstw społecznych wraz z zakupem wyposażenia 
niezbędnego do prowadzenia niniejszej działalności, z 
wyłączeniem prac dot. wsparcia działalności administra-
cyjno-biurowej.   

10.Przebudowa, remont lub modernizacja budynków w celu adaptacji na 
działalność przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych wraz z za-
kupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia niniejszej działalności.  

484/19 2.Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Działania bę- 2.Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Działania będzie ujęcie473 projek-
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dzie ujęcie projektu w LPR i jego realizacja na obszarze 
zdegradowanym, prawidłowo zidentyfikowanym na pod-
stawie wybranego zestawu wskaźników odnoszących się 
do sytuacji społeczno-gospodarczej danej jednostki tery-
torialnej (w szczególności uwzględnione powinny być 
wskaźniki dotyczące ubóstwa, wykluczenia społecznego, 
stanu zdrowia i poziomu edukacji, np. lokalny wskaźnik 
rozwoju społecznego (Local Human Development Index). 

 

 

tu w programie rewitalizacji i jego realizacja na obszarze rewitalizacji, pra-
widłowo zidentyfikowanym na podstawie wybranego zestawu wskaźników 
odnoszących się do sytuacji społeczno-gospodarczej danej jednostki teryto-
rialnej (w szczególności uwzględnione powinny być wskaźniki dotyczące ubó-
stwa, wykluczenia społecznego, stanu zdrowia i poziomu edukacji, np. lokal-
ny wskaźnik rozwoju społecznego (Local Human Development Index). 

 

Dodano przypis  473 

Wsparcie może uzyskać wyłącznie projekt wpisany na listę przedsięwzięć 
podstawowych w programie rewitalizacji wpisanym do wykazu programów 
rewitalizacji prowadzonego przez IZ RPO WL. 

 
485/19 6.Projekty z zakresu kultury muszą wynikać z LPR i powin-

ny koncentrować się na marginalizowanych społeczno-
ściach. Muszą to  być projekty o mniejszej skali, których 
wysokość kosztów kwalifikowalnych nie będzie przekra-
czać 2 mln euro. 

 

6.Projekty z zakresu kultury muszą wynikać z programu rewitalizacji i po-
winny koncentrować się na marginalizowanych społecznościach. Muszą to  
być projekty o mniejszej skali, których wysokość kosztów kwalifikowalnych 
nie będzie przekraczać 2 mln euro. 

 

485/19  7.Ze wsparcia wyłączone są budynki/pomieszczenia w których prowadzona 
jest działalność administracyjno-biurowa organów administracji publicznej.  

 

485/19 9. Wysokość wydatków na zakup wyposażenia nie może 
przekroczyć 10 % kosztów kwalifikowanych. 

10.Wysokość wydatków na zakup wyposażenia nie może przekroczyć 20% 
kosztów kwalifikowanych.  

 

485/19 10. Inwestycje dotyczące zewnętrznej infrastruktury tech-
nicznej  oraz w zakresie dróg lokalnych (gminnych i powia-
towych) dopuszczalne będą jedynie w sytuacjach uzasad-
nionych spójnością realizowanej operacji, w tym brakiem 
możliwości osiągnięcia założonych rezultatów bez realiza-
cji danego elementu. Ponadto, inwestycje w drogi lokalne 
możliwe będą wyłącznie w sytuacji, gdy przyczynią się do 
fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regene-
racji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjo-

11.Inwestycje dotyczące zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz w za-
kresie dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) dopuszczalne będą jedynie 
w sytuacjach uzasadnionych spójnością realizowanej operacji, w tym bra-
kiem możliwości osiągnięcia założonych rezultatów bez realizacji danego 
elementu. Ponadto, inwestycje w drogi lokalne możliwe będą wyłącznie w 
sytuacji, gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitaliza-
cji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych. 
Inwestycje w zakresie dróg lokalnych muszą stanowić element programu 
rewitalizacji. Wydatki na drogi lokalne mogą stanowić maksymalnie 15% 
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nalnych. Inwestycje w zakresie dróg lokalnych muszą sta-
nowić element LPR. Wydatki na drogi lokalne mogą sta-
nowić maksymalnie 15% kosztów kwalifikowalnych pro-
jektu. Wydatki na pozostałą zewnętrzną infrastrukturę 
techniczną (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, energe-
tyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpada-
mi) nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 

kosztów kwalifikowalnych projektu. Wydatki na pozostałą zewnętrzną infra-
strukturę techniczną (wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, elektryczna, ga-
zowa, telekomunikacyjna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpa-
dami) nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

487/24  (…) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność 
energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 (na podstawie art. 38 Pomoc inwestycyjna na środki wspierają-
ce efektywność energetyczną Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej koge-
neracji oraz na propagowania energii ze źródeł odnawialnych w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (na podstawie 
art.  41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawial-
nych Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

(…) 

Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich 
490 Przypis 477 

 
Przez rewitalizację należy proces wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania 
integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, 
przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane teryto-
rialnie, prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na 
podstawie LPR. 

Przypis 479 
 
Przez rewitalizację należy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego ob-
szarów zdegradowanych poprzez działania integrujące interwencję na rzecz 
społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane 
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na podstawie 
programu rewitalizacji. 
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490/10 Przypis 479 
 
Modernizacja – na potrzeby działania 13.4 poprzez 
modernizację rozumie się trwałe ulepszenie, istniejącego 
obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego 
wartości użytkowej. 
 

Przypis 481 
 
Modernizacja – na potrzeby działania 13.4 poprzez modernizację rozumie się 
trwałe ulepszenie, obejmujące również rozbudowę,  istniejącego obiektu 
budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej. 

490/10  Dodano przypis 482 
Zdegradowany budynek – obiekt wyłączony z użytkowania z uwagi na stan 
techniczny, lub niespełniający warunków technicznych umożliwiających 
jego użytkowanie. Za zdegradowany można też uznać obiekt który w wyni-
ku długiego użytkowania utracił parametry racjonalnych kosztów eksploat-
acji (awaryjność sieci wewnętrznych budynku, zużycie stolarki okiennej i 
drzwiowej, niedostateczne parametry termoizolacyjności), lub nie spełnia 
zmienionych w międzyczasie wymogów funkcjonalnych stawianych tego 
typu obiektom. 

492/10 10. Przebudowa, remont lub modernizacja budynków w 
celu adaptacji na działalność przedsiębiorstw, w tym 
przedsiębiorstw społecznych wraz z zakupem wyposażenia 
niezbędnego do prowadzenia niniejszej działalności, z 
wyłączeniem prac dot. wsparcia działalności administra-
cyjno-biurowej.   

10.Przebudowa, remont lub modernizacja budynków w celu adaptacji na 
działalność przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych wraz z za-
kupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia niniejszej działalności.  

493/19 
 
 

2.Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Działania bę-
dzie ujęcie projektu w LPR i jego realizacja na obszarze 
zdegradowanym, prawidłowo zidentyfikowanym na pod-
stawie wybranego zestawu wskaźników odnoszących się 
do sytuacji społeczno-gospodarczej danej jednostki tery-
torialnej (w szczególności uwzględnione powinny być 
wskaźniki dotyczące ubóstwa, wykluczenia społecznego, 
stanu zdrowia i poziomu edukacji, np. lokalny wskaźnik 
rozwoju społecznego (Local Human Development Index). 

 

 

2.Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Działania będzie ujęcie485 projek-
tu w programie rewitalizacji i jego realizacja na obszarze rewitalizacji, pra-
widłowo zidentyfikowanym na podstawie wybranego zestawu wskaźników 
odnoszących się do sytuacji społeczno-gospodarczej danej jednostki teryto-
rialnej (w szczególności uwzględnione powinny być wskaźniki dotyczące ubó-
stwa, wykluczenia społecznego, stanu zdrowia i poziomu edukacji, np. lokal-
ny wskaźnik rozwoju społecznego (Local Human Development Index). 

 

Dodano przypis  485 

Wsparcie może uzyskać wyłącznie projekt wpisany na listę przedsięwzięć 
podstawowych w programie rewitalizacji wpisanym do wykazu programów 
rewitalizacji prowadzonego przez IZ RPO WL. 
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493/19  4.Wszystkie wspierane przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność 

dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. 

 

494/19 6.Projekty z zakresu kultury muszą wynikać z LPR i powin-
ny koncentrować się na marginalizowanych społeczno-
ściach. Muszą to  być projekty o mniejszej skali, których 
wysokość kosztów kwalifikowalnych nie będzie przekra-
czać 2 mln euro. 

 

6.Projekty z zakresu kultury muszą wynikać z programu rewitalizacji i po-
winny koncentrować się na marginalizowanych społecznościach. Muszą to  
być projekty o mniejszej skali, których wysokość kosztów kwalifikowalnych 
nie będzie przekraczać 2 mln euro. 

 

494/19  7.Ze wsparcia wyłączone są budynki/pomieszczenia w których prowadzona 
jest działalność administracyjno-biurowa organów administracji publicznej.  

 

494/19 8. Wysokość wydatków na zakup wyposażenia nie może 
przekroczyć 10 % kosztów kwalifikowanych. 

10.Wysokość wydatków na zakup wyposażenia nie może przekroczyć 20% 
kosztów kwalifikowanych.  

 

494/19 9.Inwestycje dotyczące zewnętrznej infrastruktury tech-
nicznej  oraz w zakresie dróg lokalnych (gminnych i powia-
towych) dopuszczalne będą jedynie w sytuacjach uzasad-
nionych spójnością realizowanej operacji, w tym brakiem 
możliwości osiągnięcia założonych rezultatów bez realiza-
cji danego elementu. Ponadto, inwestycje w drogi lokalne 
możliwe będą wyłącznie w sytuacji, gdy przyczynią się do 
fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regene-
racji obszarów wiejskich. Inwestycje w zakresie dróg lo-
kalnych muszą stanowić element LPR. Wydatki na drogi 
lokalne mogą stanowić maksymalnie 15% kosztów kwalifi-
kowalnych projektu. Wydatki na pozostałą zewnętrzną 
infrastrukturę techniczną (infrastruktura wodno-
kanalizacyjna, energetyczna oraz infrastruktura z zakresu 
gospodarki odpadami) nie mogą przekroczyć 25% kosz-
tów kwalifikowalnych projektu. 

11. Inwestycje dotyczące zewnętrznej infrastruktury technicznej  oraz w za-
kresie dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) dopuszczalne będą jedynie 
w sytuacjach uzasadnionych spójnością realizowanej operacji, w tym bra-
kiem możliwości osiągnięcia założonych rezultatów bez realizacji danego 
elementu. Ponadto, inwestycje w drogi lokalne możliwe będą wyłącznie w 
sytuacji, gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitaliza-
cji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych. 
Inwestycje w zakresie dróg lokalnych muszą stanowić element programu 
rewitalizacji. Wydatki na drogi lokalne mogą stanowić maksymalnie 15% 
kosztów kwalifikowalnych projektu. Wydatki na pozostałą zewnętrzną infra-
strukturę techniczną  (wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, elektryczna, ga-
zowa, telekomunikacyjna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpa-
dami) nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu. 
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496/24  (…) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność 
energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 (na podstawie art. 38 Pomoc inwestycyjna na środki wspierają-
ce efektywność energetyczną Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej koge-
neracji oraz na propagowania energii ze źródeł odnawialnych w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (na podstawie 
art.  41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawial-
nych Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

(…) 

Działanie 13.8 Rewitalizacja  Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
515/10 Przypis 493 

 
Modernizacja – na potrzeby działania poprzez 
modernizację rozumie się trwałe ulepszenie, istniejącego 
obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego 
wartości użytkowej. 
 

Przypis 497 
 
Modernizacja – na potrzeby działania poprzez modernizację rozumie się 
trwałe ulepszenie, obejmujące również rozbudowę,  istniejącego obiektu 
budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej. 

515/10  Dodano przypis 498 
Zdegradowany budynek – obiekt wyłączony z użytkowania z uwagi na stan 
techniczny, lub niespełniający warunków technicznych umożliwiających 
jego użytkowanie. Za zdegradowany można też uznać obiekt który w wyni-
ku długiego użytkowania utracił parametry racjonalnych kosztów eksploat-
acji (awaryjność sieci wewnętrznych budynku, zużycie stolarki okiennej i 
drzwiowej, niedostateczne parametry termoizolacyjności), lub nie spełnia 
zmienionych w międzyczasie wymogów funkcjonalnych stawianych tego 
typu obiektom. 
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517/19 
 
 

4.Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Działania bę-
dzie ujęcie projektu w LPR i jego realizacja na obszarze 
zdegradowanym, prawidłowo zidentyfikowanym na pod-
stawie wybranego zestawu wskaźników odnoszących się 
do sytuacji społeczno-gospodarczej danej jednostki tery-
torialnej (w szczególności uwzględnione powinny być 
wskaźniki dotyczące ubóstwa, wykluczenia społecznego, 
stanu zdrowia i poziomu edukacji, np. lokalny wskaźnik 
rozwoju społecznego (Local Human Development Index). 

 

 

4.Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Działania będzie ujęcie500 projek-
tu w programie rewitalizacji i jego realizacja na obszarze rewitalizacji, pra-
widłowo zidentyfikowanym na podstawie wybranego zestawu wskaźników 
odnoszących się do sytuacji społeczno-gospodarczej danej jednostki teryto-
rialnej (w szczególności uwzględnione powinny być wskaźniki dotyczące ubó-
stwa, wykluczenia społecznego, stanu zdrowia i poziomu edukacji, np. lokal-
ny wskaźnik rozwoju społecznego (Local Human Development Index). 

 

Dodano przypis 500 

Wsparcie może uzyskać wyłącznie projekt wpisany na listę przedsięwzięć 
podstawowych w programie rewitalizacji wpisanym do wykazu programów 
rewitalizacji prowadzonego przez IZ RPO WL. 

 
517/19 9. Inwestycje dotyczące zewnętrznej infrastruktury tech-

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

9.Inwestycje dotyczące zewnętrznej infrastruktury technicznej oraz w zakre-
sie dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) dopuszczalne będą jedynie w 
sytuacjach uzasadnionych spójnością realizowanej operacji, w tym brakiem 
możliwości osiągnięcia założonych rezultatów bez realizacji danego elemen-
tu. Ponadto, inwestycje w drogi lokalne możliwe będą wyłącznie w sytuacji, 
gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i rege-
neracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych. Inwesty-
cje w zakresie dróg lokalnych muszą stanowić element programu rewitaliza-
cji. Wydatki na drogi lokalne mogą stanowić maksymalnie 15% kosztów kwa-
lifikowalnych projektu. Wydatki na pozostałą zewnętrzną infrastrukturę 
techniczną (wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, elektryczna, gazowa, tele-
komunikacyjna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami) nie 
mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

518/19 11.Projekty z zakresu kultury muszą wynikać z LPR i po-
winny koncentrować się na marginalizowanych społeczno-
ściach. Muszą to  być projekty o mniejszej skali, których 
wysokość kosztów kwalifikowalnych nie będzie przekra-

12.Projekty z zakresu kultury muszą wynikać z programu rewitalizacji i po-
winny koncentrować się na marginalizowanych społecznościach. Muszą to  
być projekty o mniejszej skali, których wysokość kosztów kwalifikowalnych 
nie będzie przekraczać 2 mln euro. 
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czać 2 mln euro. 

 

 

518/19  11.Ze wsparcia wyłączone są budynki/pomieszczenia w których prowadzo-
na jest działalność administracyjno-biurowa organów administracji pu-
blicznej.  

 

519/24  (…) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 
r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność 
energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014–2020 (na podstawie art. 38 Pomoc inwestycyjna na środki wspierają-
ce efektywność energetyczną Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej koge-
neracji oraz na propagowania energii ze źródeł odnawialnych w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (na podstawie 
art.  41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawial-
nych Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

(…) 

520/25 (…) 

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

(…) 

(…) 

Projekty w części objętej pomocą de minimis: 85% 

(…) 

 

521/26 (…) 

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

(…) 

(…) 

Projekty w części objętej pomocą de minimis: 85% 

(…) 

 

521/27 (…) (…) 
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-Projekty w części objętej pomocą de minimis: zgodnie z 
regulaminem konkursu, jednakże nie mniej niż 15% 

(…) 

Projekty w części objętej pomocą de minimis: 15% 

(…) 

 

VI. Spis skrótów  

Str. Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

553 LPR - Lokalny Program Rewitalizacji  

VII. Załączniki 

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

Do załącznika nr 3 wprowadzono kryteria wyboru projektów oraz ich zmiany, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na mocy następujących uchwał : 

 Uchwała nr 160/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2017 
r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru 
projektów dla Działania 1.5 Bon na innowacje współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską 
Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 Uchwała nr 161/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2017 
r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów formalnych poprawności, kryteriów technicznych oraz 
kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości oraz kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz 
kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania celowe oraz dla Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w 
przedsiębiorstwach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na  lata 2014-2020 

 Uchwała nr 162/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2017 
r zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów 
rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 Uchwała nr 163/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2017 
r zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów 
rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

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