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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. 

I. Ogólny opis RPO WL 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji  

I.1. Status RPO WL 2014-2020 
Str. Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

5 Z uwagi na ramowy charakter RPO WL 2014-2020, IZ RPO 
została zobowiązana na mocy art. 2 pkt 25 i art. 6 ust. 2 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji pro-
gramów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 217 z późn. zm.)  do przygotowania dodatkowego 
dokumentu uszczegóławiającego jego zapisy. 

Z uwagi na ramowy charakter RPO WL 2014-2020, IZ RPO została zobowiąza-
na na mocy art. 2 pkt 25 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasa-
dach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)  
do przygotowania dodatkowego dokumentu uszczegóławiającego jego zapi-
sy. 

6 Treść SZOOP lub jego zmiany są podawane do publicznej 
wiadomości wraz z datą, od której SZOOP lub jego zmia-
ny są stosowane, w szczególności na stronie interneto-
wej IZ (www.rpo.lubelskie.pl) oraz portalu 
(www.funduszeeuropejskie.gov.pl), natomiast komuni-
kat w tym zakresie ogłaszany jest w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubelskiego. 

Instytucja Zarządzająca podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie 
internetowej (www.rpo.lubelskie.pl) oraz na portalu4 
(www.funduszeeuropejskie.gov.pl) szczegółowy opis osi priorytetowych 
programu operacyjnego oraz jego zmiany, a także termin, od którego 
szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego oraz jego 
zmiany są stosowane. 

http://www.rpo.lubelskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCXVIII/4260/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 września 2017 r. 
Strona 2 z 24 

I.4 Opis systemu wyboru projektów 

Str. Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

11 Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy wybór projektów odbywa 
się w trybie konkursowym albo pozakonkursowym. 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy wybór projektów odbywa się w trybie 
konkursowym, pozakonkursowym lub w trybie o którym mowa w art. 39, 
art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych9 . 
 
Przypis:  
4
Tj. portal internetowy, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego - 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
9
W trybie, o którym mowa w art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych, mogą być wybierane wyłącznie projekty realizowane w ramach 
instrumentów finansowych. 

12 Właściwa instytucja przekazuje niezwłocznie 
wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny 
jego projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny i 
podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt lub 
informacji o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów 
wyboru projektów. 

 

13 Tryb pozakonkursowy znajdzie również zastosowanie dla 
identyfikacji projektów z zakresu instrumentów 
finansowych (współfinansowanych zarówno ze środków 
EFRR, jak i EFS) wdrażanych przez podmiot, o którym 
mowa w art. 2 pkt. 10 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 

Tryb, o którym mowa w art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych znajdzie 
zastosowanie dla identyfikacji projektów z zakresu instrumentów 
finansowych (współfinansowanych zarówno ze środków EFRR, jak i EFS) 
wdrażanych przez podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt. 10 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 

13 Instytucja zarządzająca zamieszcza w załącznikach do 
SZOOP informację o projekcie oraz o podmiocie, który 
będzie jego wnioskodawcą. 

Instytucja zarządzająca zamieszcza w załącznikach do SZOOP informację o 
zidentyfikowanym projekcie oraz o podmiocie, który będzie jego 
wnioskodawcą. 

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 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 

84/8 2.Liczba wprowadzonych innowacji produktowych. 
3.Liczba wprowadzonych innowacji procesowych. 
4.Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych. 
 

2.Liczba wprowadzonych innowacji produktowych29. 
3.Liczba wprowadzonych innowacji procesowych30. 
4.Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych31. 
 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Dodano przypisy: 
 29  Wskaźnik o charakterze informacyjnym, obligatoryjny przy 
monitorowaniu IF. 
  30 jw. 
  31 Jw. 
 

88/24  W przypadku instrumentów finansowych wsparcie może mieć charakter 
pomocy de minimis, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych 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). 

II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

333/8  4.Liczba osób, u których po opuszczeniu programu zostały zdiagnozowane 
i/lub ograniczone problemy zdrowotne. 

334/9  5.Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS. 
6.Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia 
potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców. 

334/10 3.Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania ośrodków 
wsparcia, w tym m. in.:  
a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby nie-
pełnosprawne,  
b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób star-
szych. 

3.Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi 
społeczne w społeczności lokalnej: 

a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,  
b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych. 

 

334/10 6. Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspie-
rających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycz-
nym 264  w tym:  
a) rozwój środowiskowych form i placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży , w tym świetlic środowi-
skowych, ognisk wychowawczych, oferujących zaję-
cia/programy socjoterapeutyczne, 
(…) 

6.Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, 
również o charakterze profilaktycznym, 268 w tym:  

a) rozwój środowiskowych form i placówek wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży,  
(…) 
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Przypis 264 
Zakres usług wsparcia rodziny określa ustawa z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 

 
Przypis 268  
Zakres usług wsparcia rodziny określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w zakresie usług wspiera-
jących i interwencyjnych również ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. 

335/10 8.Realizacja zintegrowanych usług o charakterze opiekuń-
czym i zdrowotnym, adresowanych w szczególności do 
osób  starszych, osób niepełnosprawnych, osób niesamo-
dzielnych268 . 
9. Wsparcie usług ochrony zdrowia psychicznego269 , w 
tym: 
a) organizacja i świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w 
tym usług świadczonych w miejscu zamieszkania, 
b) tworzenie punktów doradczych/ konsultacyjnych 
zapewniających wsparcie dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi i ich rodzin, w tym centra zdrowia psychiczne-
go, zespoły leczenia środowiskowego oraz usług inter-
wencji kryzysowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
na obszarach deficytowych. 

8.Realizacja zintegrowanych usług o charakterze opiekuńczym i zdrowotnym, 
adresowanych w szczególności do osób  starszych, osób niepełnosprawnych, 
osób niesamodzielnych 272 273. 
9.Wsparcie usług ochrony zdrowia psychicznego274. 
 
Dodanie przypisu 272: 
Realizacja standardu Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) wypraco-
wanego w ramach PO WER. 

339/19 2.Demarkacja usług - usługi społeczne to usługi realizowa-
ne przez podmioty prowadzące w swojej działalności sta-
tutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące 
w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi spo-
łeczne i zdrowotne. W przypadku realizacji w ramach jed-
nego projektu usług społecznych i zdrowotnych, Benefi-
cjent gwarantuje możliwość monitorowania usług spo-
łecznych i zdrowotnych oddzielnie  albo ustala, że usłu-
gami przewodnimi w projekcie są usługi społeczne i za-
pewnia ich monitorowanie. 

2. Demarkacja usług - usługi społeczne to usługi realizowane przez podmioty 
prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez 
podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi 
społeczne i zdrowotne. W przypadku realizacji w ramach jednego projektu 
usług społecznych i zdrowotnych, Beneficjent gwarantuje możliwość monito-
rowania usług społecznych i zdrowotnych oddzielnie. 

339/19 3.Interwencja w ramach poszczególnych typów usług spo-
łecznych spełnia minimalne wymagania świadczenia tych 
usług, określone w załączniku nr 1 do Wytycznych w za-
kresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia spo-

3.Interwencja w ramach poszczególnych typów usług społecznych spełnia 
minimalne wymagania świadczenia usług społecznych, określone w załączni-
ku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włą-
czenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Euro-
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łecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

pejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego na lata 2014-2020. 
 

343/19 18.Warunki realizacji działania z zakresu deinstytucjonali-
zacji opieki medycznej: 
a) realizacja projektów służy rozwojowi zdeinstytucjo-
nalizowanych form opieki medycznej zapobiegających 
umieszczaniu osób w zakładach stacjonarnych, w szcze-
gólności na oddziałach szpitalnych; 
b)realizacja projektów służy rozwojowi różnorodnych 
zintegrowanych usług, pozwalających pensjonariuszom 
opuścić zakłady stacjonarne i żyć w społeczeństwie z 
zapewnieniem odpowiedniego wsparcia, zapobieganiu 
objęciu kolejnych osób opieką instytucjonalną, a także 
podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji osób zaangażo-
wanych w opiekę medyczną nad osobami niesamodziel-
nymi; 
c)przedsięwzięcia w zakresie deinstytucjonalizacji, które 
przewidują usługi zdrowotne wymienione w katalogu 
świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i jedno-
cześnie niezbędne dla realizacji tego przedsięwzięcia, ale 
obejmujące także usługi zdrowotne ponadstandardowe, 
stanowiące wartość dodaną do funkcjonującego systemu 
opieki zdrowotnej, opracowane w logiczną całość oraz 
skierowane do zdefiniowanej grupy docelowej, mogą być 
uznane za wykraczające poza zakres świadczeń gwaran-
towanych i niezastępujące świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. Takie przedsię-
wzięcie musi wnosić wartość dodaną np. poprzez wpro-
wadzanie nowych rozwiązań systemowych zwiększają-
cych skuteczność usług zdrowotnych (pomimo faktu, iż 
analogiczne usługi zdrowotne są finansowane ze środ-
ków publicznych) i powinno gwarantować funkcjonowa-
nie wypracowanych rezultatów (przynajmniej w zakresie 
rozwiązań funkcjonalnych, czyli np. koordynacji procesu 

18. Warunki realizacji działania z zakresu deinstytucjonalizacji opieki me-
dycznej: 

a) beneficjent realizuje wymienione działania z zakresu deinstytucjona-
lizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi mając na 
uwadze w szczególności następujące cele: 

 umożliwienie podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia przez opie-
kuna osoby niesamodzielnej; 

 poprawę stanu zdrowia osób niesamodzielnych i ich opiekunów;  

 zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie 
hospitalizacji osób starszych; 

 zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, z których 
korzystają osoby niesamodzielne, poprzez skrócenie czasu oczeki-
wania; 

 kompleksowe wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, w tym 
edukacja i wsparcie psychologiczne;  

 wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wysoką jakość 
usług medycznych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób 
niesamodzielnych. 

b) w ramach projektów z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej 
mogą być realizowane/finansowane w szczególności następujące dzia-
łania:  

 zatrudnienie personelu świadczącego usługi zdrowotne lub opiekuń-
cze; 

 usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne pod warunkiem, że 
są one niezbędne do realizacji celów projektu oraz nie mogą zostać 
sfinansowane ze środków publicznych, to jest jeżeli wykraczają one 
poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo po wykaza-
niu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinan-
sowana danej osobie ze środków publicznych w okresie realizacji 
wsparcia danego uczestnika w ramach projektu albo w przypadku, o 
którym mowa w rozdziale 7 pkt 2 Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecz-
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badań i leczenia) po zakończeniu ich finansowania ze 
środków EFS; 
d)działania z zakresu deinstytucjonalizacji opieki me-
dycznej nad osobami niesamodzielnymi mogą dotyczyć w 
szczególności: 

 wsparcia działalności lub tworzenia nowych 
dziennych domów opieki medycznej, zgodnie ze 
standardem wypracowanym w ramach PO WER 
lub innych form opieki nad osobami niesamo-
dzielnymi, w tym osobami starszymi; 

 wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z za-
kresu koordynacji realizacji usług medycznych kie-
rowanych do osób niesamodzielnych;  

 wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc 
opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizo-
wanych; 

 długoterminowej medycznej opieki domowej nad 
osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarskiej opie-
ki długoterminowej; 

 zapewniania opieki medycznej nad osobami nie-
samodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będą-
cych członkami rodzin, w tym opieki domowej lub  
miejsc opieki w dziennych formach; 

 wsparcia psychologicznego lub szkoleń dla opie-
kunów, w szczególności członków rodzin, w zakre-
sie opieki medycznej nad osobami niesamodziel-
nymi;  

 przygotowania i tworzenia wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagają-
cego, połączonego z doradztwem w doborze 
sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypo-
życzonego sprzętu oraz przygotowanie warunków 
do opieki domowej;  

 teleopieki medycznej, wykorzystywanej na po-
trzeby doradztwa medycznego oraz bezpośredniej 

nego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (gdy projekt przewiduje 
zarówno usługi zdrowotne wymienione w katalogu świadczeń gwa-
rantowanych jako podstawowe i jednocześnie niezbędne dla realiza-
cji tego projektu, jak i usługi zdrowotne ponadstandardowe); 

 działania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez osoby upraw-
nione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem 
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakre-
sie lub w określonej dziedzinie medycyny, osób z ich otoczenia289, 
opiekunów, osób świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami 
niesamodzielnymi;  

 zapewnienie transportu osoby niesamodzielnej lub personelu spra-
wującego opiekę, związane bezpośrednio z usługami zdrowotnymi 
świadczonymi osobie niesamodzielnej w ramach projektu;  

 monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 
c)finansowanie środków trwałych w projekcie możliwe jest wyłącznie  
w sytuacjach, gdy zostanie należycie udowodnione, że środki te będą wy-
korzystywane w ramach nowo rozwijanej formy opieki zdeinstytucjonali-
zowanej. Finansowanie środków trwałych odbywa się na warunkach okre-
ślonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

 
Dodano przypis 289: 
W tym lekarzy, pielęgniarek, terapeutów, rehabilitantów, psychologów, 
których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
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pomocy personelu medycznego na wezwanie w 
szczególnej sytuacji;  

 szkoleń oraz prowadzenia doradztwa w zakresie 
dostosowania podmiotów leczniczych do potrzeb 
osób niesamodzielnych;  

 wsparcia zespołów środowiskowych, w szczegól-
ności na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej 
lub psychiatrycznej. 

a) w ramach projektów z zakresu deinstytucjonalizacji 
opieki medycznej mogą być realizowa-
ne/finansowane w szczególności następujące działa-
nia:  

(…) 
Działanie 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

376/8 2.Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu. 

 

376/9 2.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie. 

 

376/10 3.Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania ośrodków 
wsparcia, w tym m. in.:  
a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby nie-
pełnosprawne,  
b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób star-
szych. 

3.Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi 
społeczne w społeczności lokalnej: 

a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,  
b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych. 

 

377/10 6. Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspie-
rających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycz-
nym 336  w tym:  
a) rozwój środowiskowych form i placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży , w tym świetlic środowi-
skowych, ognisk wychowawczych, oferujących zaję-
cia/programy socjoterapeutyczne, 
(…) 
 
Przypis 336  
Zakres usług wsparcia rodziny określa ustawa z dnia 9 

6.Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, 
również o charakterze profilaktycznym, 341 w tym:  

a) rozwój środowiskowych form i placówek wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży,  
(…) 

 
 
 
 
Przypis 341  
Zakres usług wsparcia rodziny określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
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czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w zakresie usług wspiera-
jących i interwencyjnych również ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. 

381/19 2.Demarkacja usług - usługi społeczne to usługi realizowa-
ne przez podmioty prowadzące w swojej działalności sta-
tutowej usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące 
w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi spo-
łeczne i zdrowotne. W przypadku realizacji w ramach jed-
nego projektu usług społecznych i zdrowotnych, Benefi-
cjent gwarantuje możliwość monitorowania usług spo-
łecznych i zdrowotnych oddzielnie  albo ustala, że usłu-
gami przewodnimi w projekcie są usługi społeczne i za-
pewnia ich monitorowanie. 

2. Demarkacja usług - usługi społeczne to usługi realizowane przez podmioty 
prowadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez 
podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi 
społeczne i zdrowotne. W przypadku realizacji w ramach jednego projektu 
usług społecznych i zdrowotnych, Beneficjent gwarantuje możliwość monito-
rowania usług społecznych i zdrowotnych oddzielnie. 

381/19 3.Interwencja w ramach poszczególnych typów usług spo-
łecznych spełnia minimalne wymagania świadczenia tych 
usług, określone w załączniku nr 1 do Wytycznych w za-
kresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia spo-
łecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

3.Interwencja w ramach poszczególnych typów usług społecznych spełnia 
minimalne wymagania świadczenia usług społecznych, określone w załączni-
ku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włą-
czenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego na lata 2014-2020. 
 

II.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna 

398/19 8. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące 
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach po-krewnych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 666 z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licen-
cji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do 
dowolnego wykorzystywania utworów do celów komer-
cyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania 
kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wpro-
wadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. 

8.Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozumie-
niu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji 
zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzysty-
wania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i roz-
powszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wprowa-
dzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. 

Działanie 12.2 Kształcenie ogólne 
409/19 8. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące 

utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
8.Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozumie-
niu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
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prawie autorskim i prawach po-krewnych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 666, z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licen-
cji zapewniającej licencjobiorcy co naj-mniej prawo do 
dowolnego wykorzystywania utworów do celów komer-
cyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania 
kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wpro-
wadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji 
zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzysty-
wania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i roz-
powszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wprowa-
dzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. 

Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych 
421/19 5. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące 

utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 666 z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licen-
cji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do 
dowolnego wykorzystywania utworów do celów komer-
cyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania 
kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wpro-
wadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. 

5.Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozumie-
niu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji 
zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzysty-
wania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i roz-
powszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wprowa-
dzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. 

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 
430/19 7. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące 

utworami w rozu-mieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach po-krewnych (Dz. U. 2016 r., 
poz. 666 z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licen-
cji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do 
dowolnego wykorzystywania utworów do celów komer-
cyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania 
kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wpro-
wadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. 

7.Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozumie-
niu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji 
zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzysty-
wania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i roz-
powszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wprowa-
dzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. 

Działanie 12.5 Edukacja przedszkolna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
442/19 8. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące 

utworami w rozu-mieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach po-krewnych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 666 z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licen-
cji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do 
dowolnego wykorzystywania utworów do celów komer-
cyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania 

8.Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozumie-
niu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji 
zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzysty-
wania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i roz-
powszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wprowa-
dzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. 
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kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wpro-
wadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. 

Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
453/19 8. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące 

utworami w rozu-mieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach po-krewnych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 666 z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licen-
cji zapewniającej licencjobiorcy co naj-mniej prawo do 
dowolnego wykorzystywania utworów do celów komer-
cyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania 
kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wpro-
wadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych 

8.Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozumie-
niu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji 
zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzysty-
wania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i roz-
powszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wprowa-
dzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych 

Działanie 12.7 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
465/19 5. Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące 

utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 666 z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licen-
cji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do 
dowolnego wykorzystywania utworów do celów komer-
cyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania 
kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wpro-
wadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych 

5.Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozumie-
niu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji 
zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzysty-
wania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i roz-
powszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wprowa-
dzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych 

II.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 
Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 

487/19 11. (…) Ponadto, inwestycje w drogi lokalne możliwe będą 
wyłącznie w sytuacji, gdy przyczynią się do fizycznej, go-
spodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów 
miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych. (…) 

11. (…)Ponadto, inwestycje w drogi lokalne możliwe będą wyłącznie w sytua-
cji, gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i 
regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych482. 
(…) 
 
Dodano przypis 482: 
Obszary funkcjonalne miast wskazane w Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego Województwa Lubelskiego. 

Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich 
497/19 11. (…) Ponadto, inwestycje w drogi lokalne możliwe będą 

wyłącznie w sytuacji, gdy przyczynią się do fizycznej, go-
11. (…) Ponadto, inwestycje w drogi lokalne możliwe będą wyłącznie w sytu-
acji, gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i 
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spodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów 
miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych. (…) 

regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych495. 
(…) 
Dodano przypis 495: 
Obszary funkcjonalne miast wskazane w Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego Województwa Lubelskiego. 

V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO  

Zaktualizowano podstawy prawne dokumentów. 

VI. Spis skrótów 

Dodano skrót: IF – instrumenty finansowe 

VII. Załączniki 

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

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne: 

 dodano wskaźnik rezultatu bezpośredniego: Liczba osób, u których po opuszczeniu programu zostały zdiagnozowane i/lub ograniczone problemy 
zdrowotne 

 dodano wskaźniki produktu: Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS, Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu 
widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców 

 
Działanie 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego: 

 usunięto wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu 

projektu. 

 usunięto wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych  usługami zdrowotnymi 

Działanie 1.5 Bon na innowacje:  

 wprowadzono szacowaną wartość docelowa (2023) dla wskaźnika produktu Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) na poziomie 37 
przedsiębiorstw 

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

Str. 17 
Przed zmianą: 

25 
6.1 

Zabezpieczenie 

przeciwpożarowe i 

przeciwpowodziowe 

Oddział 
Wojewódzki 

Związku 
Ochotniczych 

2 
listopada 
2016 r. 

Oddział 
Wojewódzki 

Związku 
Ochotniczych 

30 256 

524,00 

30 256 

524,00 N 

18 153 

914,40
1
 

Liczba jednostek 
służb ratowniczych 

doposażonych w 
sprzęt do 

43 szt. 
IV 

kwartał 
2016 r. 

I 
kwartał 
2017 r. 

IV 
kwartał 
2017 r. 

                                                           
1
 Wartość dofinansowania projektu może ulec zwiększeniu, ale nie może przekraczać kwoty w euro alokowanej na Działanie 6.1 określonej w SZOOP. 
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województwa 

lubelskiego poprzez 

zakup samochodów 

ratowniczo-

gaśniczych dla 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych 

Straży RP 
województwa 

lubelskiego 

Straży RP 
województwa 

lubelskiego 

prowadzenia akcji 
ratowniczych i 

usuwania skutków 
katastrof 

Liczba zakupionych 
wozów 

pożarniczych 
wyposażonych w 

sprzęt do 
prowadzenia akcji 

ratowniczych i 
usuwania skutków 

katastrof 

43 szt. 

Liczba ludności 
odnoszących 
korzyści ze 

środków ochrony 
przed pożarami 

lasów (CI21) 

2 139 726 
mieszkańców 
województwa 

lubelskiego 

Liczba ludności 
odnoszących 
korzyści ze 

środków ochrony 
przed skutkami 

katastrof innych niż 
pożary i powodzie 

2 139 726 
mieszkańców 
województwa 

lubelskiego 

 
 
Po zmianie: 

25 
6.1 

Zabezpieczenie 

przeciwpożarowe i 

przeciwpowodziowe 

województwa 

Oddział 
Wojewódzki 

Związku 
Ochotniczych 

Straży RP 

2 
listopada 
2016 r. 

Oddział 
Wojewódzki 

Związku 
Ochotniczych 

Straży RP 

30 256 

524,00 

30 256 

524,00 N 

18 153 

914,40
2
 

Liczba jednostek 
służb ratowniczych 

doposażonych w 
sprzęt do 

prowadzenia akcji 

43 szt. 
IV 

kwartał 
2016 r. 

I 
kwartał 
2017 r. 

IV 
kwartał 
2017 r. 

                                                           
2
 Wartość dofinansowania projektu może ulec zwiększeniu, ale nie może przekraczać kwoty w euro alokowanej na Działanie 6.1 określonej w SZOOP. 
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lubelskiego poprzez 

zakup samochodów 

ratowniczo-

gaśniczych dla 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych 

województwa 
lubelskiego 

województwa 
lubelskiego 

ratowniczych i 
usuwania skutków 

katastrof 

Liczba zakupionych 
wozów 

pożarniczych 
wyposażonych w 

sprzęt do 
prowadzenia akcji 

ratowniczych i 
usuwania skutków 

katastrof 

43 szt. 

Liczba ludności 
odnoszących 
korzyści ze 

środków ochrony 
przed pożarami 

lasów (CI21) 

36 750 
mieszkańców 
województwa 

lubelskiego 

Liczba ludności 
odnoszących 
korzyści ze 

środków ochrony 
przed skutkami 

katastrof innych niż 
pożary i powodzie 

289 819 

mieszkańców 
województwa 

lubelskiego 

 

Str. 18 
Przed zmianą: 

28 
2.1 

Wrota 

Lubelszczyzny 

2.0 

Województwo 
Lubelskie 

21 
lutego 
2017 r. 

Województwo 
Lubelskie 

6 

900 000,00 

6 

900 000,00 N 

5 

865 000,00 

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości 3-
dwustronna interakcja 

Wartość 
zostanie 

określona na 
etapie 

studium 
wykonalności 

IV 
kwartał 
2017 r. 

2017 
r. 

2019 
r. 

Liczba aplikacji opartych na 
ponownym wykorzystaniu 

informacji sektora 

1 szt. 
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publicznego i e-usług 
publicznych. 

Liczba udostępnionych 
usług 

wewnątrzadministracyjnych 
(A2A) 

Wartość 
zostanie 

określona na 
etapie 

studium 
wykonalności 

Przestrzeń dyskowa 
serwerowni 

Wartość 
zostanie 

określona na 
etapie 

studium 
wykonalności 

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości co 
najmniej 4-transakcja. 

Wartość 
zostanie 

określona na 
etapie 

studium 
wykonalności 

Liczba udostępnionych on-
line dokumentów 

zawierających informacje 
sektora publicznego 

Wartość 
zostanie 

określona na 
etapie 

studium 
wykonalności 

Liczba udostępnionych on-
line dokumentów 

zawierających informacje 
sektora publicznego 

Wartość 
zostanie 

określona na 
etapie 

studium 
wykonalności 

Liczba podmiotów, które 
udostępniły on-line 
informacje sektora 

Wartość 
zostanie 

określona na 
etapie 
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publicznego. studium 
wykonalności 

Liczba baz danych 
udostępnionych on-line 

poprzez API. 
1 szt. 

Liczba pobrań/odtworzeń 
dokumentów zawierających 

informacje sektora 
publicznego. 

Wartość 
zostanie 

określona na 
etapie 

studium 
wykonalności 

Liczba pobrań/uruchomień 
aplikacji opartych na 

ponownym wykorzystaniu 
informacji sektora 

publicznego i e-usług 
publicznych 

Wartość 
zostanie 

określona na 
etapie 

studium 
wykonalności 

 
 
Po zmianie: 

28 
2.1 

Cyfrowe 

Lubelskie 
Województwo 

Lubelskie 

21 
lutego 
2017 r. 

Województwo 
Lubelskie 

6 

900 000,00 

6 

900 000,00 N 

5 

865 000,00 

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości 3-
dwustronna interakcja 

Wartość 
zostanie 

określona na 
etapie 

studium 
wykonalności 

IV 
kwartał 
2017 r. 

2017 
r. 

2019 
r. 

Liczba aplikacji opartych na 
ponownym wykorzystaniu 

informacji sektora 
publicznego i e-usług 

publicznych. 

1 szt. 

Liczba udostępnionych 
usług 

wewnątrzadministracyjnych 
(A2A) 

Wartość 
zostanie 

określona na 
etapie 
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studium 
wykonalności 

Przestrzeń dyskowa 
serwerowni 

Wartość 
zostanie 

określona na 
etapie 

studium 
wykonalności 

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości co 
najmniej 4-transakcja. 

Wartość 
zostanie 

określona na 
etapie 

studium 
wykonalności 

Liczba udostępnionych on-
line dokumentów 

zawierających informacje 
sektora publicznego 

Wartość 
zostanie 

określona na 
etapie 

studium 
wykonalności 

Liczba podmiotów, które 
udostępniły on-line 
informacje sektora 

publicznego. 

Wartość 
zostanie 

określona na 
etapie 

studium 
wykonalności 

Liczba baz danych 
udostępnionych on-line 

poprzez API. 
1 szt. 

Liczba rejestrów 
publicznych objętych 

wsparciem 

Wartość 
zostanie 

określona na 
etapie 

studium 
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wykonalności 
(szt.) 

Liczba pobrań/odtworzeń 
dokumentów zawierających 

informacje sektora 
publicznego. 

Wartość 
zostanie 

określona na 
etapie 

studium 
wykonalności 

Liczba pobrań/uruchomień 
aplikacji opartych na 

ponownym wykorzystaniu 
informacji sektora 

publicznego i e-usług 
publicznych 

Wartość 
zostanie 

określona na 
etapie 

studium 
wykonalności 

Liczba załatwionych spraw 
poprzez udostępnioną on-

line usługę publiczną 

Wartość 
zostanie 

określona na 
etapie 

studium 
wykonalności 

(szt./rok) 

 
 

Str. 26 
Przed zmianą: 

44 
5.4 

Budowa 

zrównoważonego 

systemu transportu 

publicznego na 

terenie Miasta 

Zamość, Gminy 

Zamość oraz gmin 

ościennych 

(Strategiczne 

Inwestycje 

Miasto 
Zamość 

21 
lutego 
2017 

r. 

Miasto 
Zamość 

18 678 085,00 15 185 434,96 
N 

10 975 805,17  

Liczba zakupionych 
jednostek taboru 
pasażerskiego w 

publicznym trans-
porcie zbiorowym 

komunikacji 
miejskiej. 

12 szt. 

I 
kwartał 
2017 r. 

2017 
r. 

2018 r. 

Liczba 
wybudowanych 
zintegrowanych 

węzłów 

1 szt. 
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Terytorialne Miasta 

Zamość) 

przesiadkowych 

Pojemność 
zakupionego 

taboru 
pasażerskiego w 

publicznym 
transporcie 
zbiorowym 
komunikacji 

miejskiej. 

1248 osób 

Liczba 
zainstalowanych 

inteligentnych 
systemów 

transportowych 

1 szt. 

Całkowita długość 
nowych lub 

przebudowanych 
linii komunikacji 

miejskiej. 

453 km 

Liczba 
wybudowanych 

obiektów "parkuj i 
jedź". 

1 szt. 

Liczba miejsc 
postojowych w 
wybudowanych 

obiektach "parkuj i 
jedź". 

97 szt. 

Liczba miejsc 
postojowych dla 

osób 
niepełnosprawnych 
w wybudowanych 
obiektach "parkuj i 

6 szt. 
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jedź" 

Długość 
wybudowanych 

dróg dla rowerów. 
0,555 km 

Długość dróg, na 
których 

zainstalowano 
inteligentne 

systemy 
transportowe 

0,484 km 

Szacowany roczny 
spadek emisji 

gazów 
cieplarnianych 

(CI34). 

252 tony 
równoważnika 

CO2/rok 

Liczba przewozów 
komunikacją 
miejską na 

przebudowanych i 
nowych liniach 

komunikacji 
miejskiej. 

45 000 
szt./rok 

Liczba 
samochodów 

korzystających z 
miejsc postojowych 
w wybudowanych 
obiektach "parkuj i 

jedź". 

97 szt. 

 
 
Po zmianie: 

44 
5.4 Budowa 

zrównoważonego 
Miasto 
Zamość 

21 
lutego 
2017 

Miasto 
Zamość 

16 415 

635,50 

13 248 

850,00 N 
10 975 805,17  Liczba zakupionych 

jednostek taboru 
pasażerskiego w 

10 szt. III 
kwartał 

2017 
r. 

2018 r. 
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systemu transportu 

publicznego na 

terenie Miasta 

Zamość, Gminy 

Zamość oraz gmin 

ościennych 

(Strategiczne 

Inwestycje 

Terytorialne Miasta 

Zamość) 

r. publicznym 
transporcie 
zbiorowym 
komunikacji 

miejskiej 

2017 r. 

Liczba 
wybudowanych 
zintegrowanych 

węzłów 
przesiadkowych 

1 szt. 

Pojemność 
zakupionego 

taboru 
pasażerskiego w 

publicznym 
transporcie 
zbiorowym 
komunikacji 

miejskiej 

860 osób 

Liczba 
zainstalowanych 

inteligentnych 
systemów 

transportowych 

1 szt. 

Liczba 
wybudowanych 

obiektów "parkuj i 
jedź". 

1 szt. 

Liczba miejsc 
postojowych w 
wybudowanych 

obiektach "parkuj i 
jedź". 

97 szt. 

Liczba miejsc 
postojowych dla 

osób 

6 szt. 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCXVIII/4260/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 września 2017 r. 
Strona 21 z 24 

niepełnosprawnych 
w wybudowanych 
obiektach "parkuj i 

jedź" 

Długość wspartej 
infrastruktury 

rowerowej 
0,555 km 

Długość ciągów 
transportowych, 

na których 
zainstalowano 

inteligentne 
systemy 

transportowe 

0,484 km 

Szacowany roczny 
spadek emisji 

gazów 
cieplarnianych 

(CI34). 

262,38 tony 
równoważnika 

CO2 

Liczba pojazdów 
korzystających z 

miejsc 
postojowych w 
wybudowanych 

obiektach "parkuj i 
jedź'’ 

6000 szt. 

 
 

Str. 29 
Przed zmianą: 

49 7.2 

Budowa obiektów 
dla zwierząt 
zagrożonych 

wyginięciem na 

Miasto 
Zamość 

21 
lutego 
2017 

r. 

Miasto 
Zamość 

18 172 
335,00 

14.271.000,00 N 9.989.700,00 
Liczba wspartych 

instytucji 
paramuzealnych 

1 szt. 
II 

kwartał 
2017 r. 

II 
kwartał 
2017 r. 

IV 
kwartał 
2019 r. 
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terenie Ogrodu 
Zoologicznego w 

Zamościu, 
pełniącego funkcję 

przygranicznego 
ośrodka 

kwarantannowania i 
przetrzymywania 

zwierząt nielegalnie 
wwiezionych do 

strefy Schengen – 
kontynuacja 
projektów 

zrealizowanych w 
latach 2009-2015, 

współfinansowanych 
ze środków Unii 

Europejskiej oraz 
Norweskiego 
Mechanizmu 
Finansowego. 

Liczba wspartych 
obiektów 

związanych z 
ochroną przyrody 

23 szt. 

Liczba 
przeprowadzonych 

kampanii 
informacyjno - 
edukacyjnych 
związanych z 

edukacją 
ekologiczną 

1 szt. 

Wzrost 
oczekiwanej liczby 

odwiedzin  
w objętych 
wsparciem 
miejscach 

należących do 
dziedzictwa 

kulturalnego i 
naturalnego oraz 

stanowiących 
atrakcje 

turystyczne (CI9) 

30 000 
Odwiedziny/rok 

 
 
Po zmianie: 

49 7.2 

Budowa obiektów 
dla zwierząt 
zagrożonych 

wyginięciem na 

Miasto 
Zamość 

21 
lutego 
2017 

r. 

Miasto 
Zamość 

18 172 
635,00 

14.271.000,00 N 9.989.700,00 
Liczba wspartych 

instytucji 
paramuzealnych 

1 szt. 
III 

kwartał 
2017 r. 

IV 
kwartał 
2017 r. 

IV 
kwartał 
2019 r. 
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terenie Ogrodu 
Zoologicznego w 

Zamościu, 
pełniącego funkcję 

przygranicznego 
ośrodka 

kwarantannowania i 
przetrzymywania 

zwierząt nielegalnie 
wwiezionych do 

strefy Schengen – 
kontynuacja 
projektów 

zrealizowanych w 
latach 2009-2015, 

współfinansowanych 
ze środków Unii 

Europejskiej oraz 
Norweskiego 
Mechanizmu 
Finansowego. 

Liczba wspartych 
obiektów 

związanych z 
ochroną przyrody 

19 szt. 

Liczba 
przeprowadzonych 

kampanii 
informacyjno - 
edukacyjnych 
związanych z 

edukacją 
ekologiczną 

1 szt. 

Wzrost 
oczekiwanej liczby 

odwiedzin  
w objętych 
wsparciem 
miejscach 

należących do 
dziedzictwa 

kulturalnego i 
naturalnego oraz 

stanowiących 
atrakcje 

turystyczne (CI9) 

30 000 
Odwiedziny/rok 

 
 

 

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