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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 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa 

16/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
 

Działanie 1.2 Badania celowe 

21/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
 

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach 

26/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
 

Działanie 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań 

31/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
 

Działanie 1.5 Bon na patent 

35/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
 

II.2 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 

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

43/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu/wezwaniu 
do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

51/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w wezwaniu do złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

II.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne 

57/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu/wezwaniu 
do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Działanie 3.2 Instrumenty kapitałowe 

62/19 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właściwych 
Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na lata 
2014 – 2020. 

 

Działanie 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe 

68/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we 
właściwych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO 
WL na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
 

Działanie 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku 

72/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we 
właściwych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO 
WL na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
 

Działanie 3.5 Bon na doradztwo 

77/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we 
właściwych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO 
WL na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
 

Działanie 3.6 Marketing gospodarczy 

81/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu/wezwaniu 
do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 

87/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we 
właściwych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO 
WL na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
 

Działanie 3.8 Tereny inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

92/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w wezwaniu do złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

II.4 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE  

99/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we 
właściwych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
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WL na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach 

106/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we 
właściwych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO 
WL na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
 

II.5 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka  niskoemisyjna 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw 

115/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we 
właściwych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO 
WL na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
 

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 

121/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we 
właściwych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO 
WL na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
 

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego 

129/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we 
właściwych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO 
WL na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
 

Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny 

137/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu/wezwaniu 
do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności 

144/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu/wezwaniu 
do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

153/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w wezwaniu do złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

II.6 Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne  wykorzystanie zasobów 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Działanie 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne 

161/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w wezwaniu do złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

Działanie 6.2 Mała retencja 

165/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu/wezwaniu 
do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Działanie 6.3 Gospodarka odpadami 

170/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu/wezwaniu 
do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 

175/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we 1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
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właściwych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO 
WL na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

 

II.7 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego  i naturalnego 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne 

182/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu/wezwaniu 
do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej 

190/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu/wezwaniu 
do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza 

194/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu/ wezwaniu 
do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

199/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w wezwaniu do złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

II.8 Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Działanie 8.1 Regionalny układ transportowy 

205/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w wezwaniu do złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy 

210/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w wezwaniu do złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

Działanie 8.3 Transport kolejowy 

216/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w wezwaniu do złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

Działanie 8.4 Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

220/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w wezwaniu do złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

II.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy  

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa 

228/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pra-

1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 
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cy na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 
lipca 2014 r. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 lipca 2014 r. 
 

234/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany  w załącz-
niku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020 

 

Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP 

239/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środ-
ków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pra-
cy na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 
lipca 2014 r. (w przypadku zdiagnozowanych potrzeb w regionie). 

1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ra-
mach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 lipca 2014 r. (w przypad-
ku zdiagnozowanych potrzeb w regionie). 
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240/20 10%  współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany  w załącz-
niku Nr 4 do SZOOP  
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środ-
ków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10%  współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 4 do SZOOP  
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ra-
mach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

245/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć  

 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 
lipca 2014 r. 

1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 lipca 2014 r. 
 

247/19 (…) 
6g) 
działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co 
najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej 
(zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), lub począwszy od innego 
terminu wskazanego przez IZ w wytycznych programowych, przy czym do 
okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowa-
dzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. 

(…) 
6g) 
działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 
miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), 
lub począwszy od innego terminu wskazanego przez IZ, przy czym do okresu prowadzenia działalności 
gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia 
rehabilitacyjnego. 

247/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany  w załącz-
niku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
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 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 

Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 

253/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pra-
cy na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 

255/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany  w załącz-
niku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 

Działanie 9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

261/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pra-

1.Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCXXXIV/4601/2017  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. 
Strona 8 z 29 

cy na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 
lipca 2014 r. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 lipca 2014 r. 
 

266/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany  w załącz-
niku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020 

 

Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

269/9 1. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie. 

2. Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumen-
tów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie. 

1.Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospo-
darczej w programie. 
 

271/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć  

 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 

1.Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 lipca 2014 r. 
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lipca 2014 r. 

273/19 (…) 
6g) 
działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co 
najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej 
(zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), lub począwszy od innego 
terminu wskazanego przez IZ w wytycznych programowych, przy czym do 
okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowa-
dzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. 

(…) 
6g) 
działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 
miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS), 
lub począwszy od innego terminu wskazanego przez IZ, przy czym do okresu prowadzenia działalności 
gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia 
rehabilitacyjnego. 

273/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany  w załącz-
niku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 

Działanie 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

278/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pra-
cy na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1.Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 

281/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany  w załącz-
niku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
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minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

szy unijnych na lata 2014-2020. 
 

II.10 Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw  i pracowników do zmian 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP 

286/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 
lipca 2014 r. 

1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 lipca 2014 r. 
 

290/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany  w załącz-
niku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany  w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 

 

Działanie 10.2 Programy typu outplacement 

294/19 a) Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 

a) Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 
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przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 
lipca 2014 r. 

2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 lipca 2014 r. 
 

296/19 k) Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co 
najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności 
gospodarczej zgodnie z aktualnym wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub począwszy od 
innego terminu wskazanego przez IZ RPO w wytycznych programowych lub w 
regulaminie konkursu, przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodar-
czej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze 
świadczenia rehabilitacyjnego. 

k)Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 
miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z aktualnym wpisem do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub po-
cząwszy od innego terminu wskazanego przez IZ RPO w regulaminie konkursu, przy czym do okresu pro-
wadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzysta-
nia ze świadczenia rehabilitacyjnego. 
 

297/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączni-
ku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 

 

Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej 

302/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia 
na lata 2014-2020 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. 

 Country Specific Recommendations (CSR) dla Polski. 
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 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 
2014-2020. 

 Country Specific Recommendations (CSR) dla Polski. 

 Programem Strategicznym Ochrony Zdrowia Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020. 

 Programem Strategicznym Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
 

310/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączni-
ku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 

 

Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

314/19 1.Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 
lipca 2014 r. 

1.Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 lipca 2014 r. 
 

316/19 11) Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co 
najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności 
gospodarczej zgodnie z aktualnym wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub począwszy od 
innego terminu wskazanego przez IZ RPO w wytycznych programowych lub w 
regulaminie konkursu, przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodar-
czej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze 

11)Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 12 
miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z aktualnym wpisem do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub po-
cząwszy od innego terminu wskazanego przez IZ RPO w regulaminie konkursu, przy czym do okresu pro-
wadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzysta-
nia ze świadczenia rehabilitacyjnego. 
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świadczenia rehabilitacyjnego. 

317/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączni-
ku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 

 

II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Działanie 11.1 Aktywne włączenie 

324/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Spo-
łecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji . 

 Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020. 

1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wy-
miar aktywnej integracji1. 

 Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
 

330/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączni-
ku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

                                                           
1
 W szczególności z Priorytetem III Aktywna integracja społeczności lokalnej. 
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Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 

 

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

338/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na la-ta 
2014-2020. 

 Country Specific Recommendations (CSR) dla Polski. 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Spo-
łecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji . 

 Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 
2011-2015. 

1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. 

 Country Specific Recommendations (CSR) dla Polski. 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wy-
miar aktywnej integracji2. 

 Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. 

 Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 Regionalnym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 
2012-2016. 

 Programem Strategicznym Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
 

                                                           
2 W szczególności z Priorytetem III Aktywna integracja społeczności lokalnej. 
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 Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020. 

 Regionalnym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego dla woje-
wództwa lubelskiego na lata 2012-2016. 

 Programem Strategicznym Ochrony Zdrowia Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020. 

347/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączni-
ku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 

 

Działanie 11.3 Ekonomia społeczna 

354/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Spo-
łecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji . 

 Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

 Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020. 

 Wieloletnim regionalnym planem działań na rzecz promocji i upo-
wszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora 

1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wy-
miar aktywnej integracji3. 

 Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

 Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 Wieloletnim regionalnym planem działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii spo-
łecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lu-
belskim na lata 2013-2020. 

 

                                                           
3 W szczególności z Priorytetem III Aktywna integracja społeczności lokalnej. 
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ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubelskim na la-
ta 2013-2020. 

360/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączni-
ku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 

 

Działanie 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

366/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Spo-
łecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji . 

 Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020. 

1.Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wy-
miar aktywnej integracji4. 

 Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
 

372/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączni-
ku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans  

                                                           
4
 W szczególności z Priorytetem III Aktywna integracja społeczności lokalnej. 
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 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet  
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 

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

379/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na la-ta 
2014-2020. 

 Country Specific Recommendations (CSR) dla Polski. 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Spo-
łecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji . 

 Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 
2011-2015. 

 Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-

1.Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. 

 Country Specific Recommendations (CSR) dla Polski. 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wy-
miar aktywnej integracji5. 

 Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. 

 Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 Regionalnym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 
2012-2016. 

 Programem Strategicznym Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
 

                                                           
5 W szczególności z Priorytetem III Aktywna integracja społeczności lokalnej. 
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2020. 

 Regionalnym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego dla woje-
wództwa lubelskiego na lata 2012-2016. 

 Programem Strategicznym Ochrony Zdrowia Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020. 

385/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączni-
ku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 

 

Działanie 11.6 Ekonomia społeczna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

389/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Spo-
łecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji . 

 Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

 Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020. 

 Wieloletnim regionalnym planem działań na rzecz promocji i upo-
wszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora 
ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubelskim na la-

1.Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wy-
miar aktywnej integracji6. 

 Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

 Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 Wieloletnim regionalnym planem działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii spo-
łecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lu-
belskim na lata 2013-2020. 

 

                                                           
6 W szczególności z Priorytetem III Aktywna integracja społeczności lokalnej. 
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ta 2013-2020. 

390/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączni-
ku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 

 

II.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna 

395/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  

 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczne-
go oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 

401/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączni-
ku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 
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lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Działanie 12.2 Kształcenie ogólne 

406/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  

 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczne-
go oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 

415/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączni-
ku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 

 

Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych 

419/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  

 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczne-
go oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 
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 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

421/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączni-
ku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 

 

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 

427/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  

 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. 

1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczne-
go oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020 

 Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. 
 

435/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączni-
ku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 
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gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Działanie 12.5 Edukacja przedszkolna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

440/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  

 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1.Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczne-
go oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 

445/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączni-
ku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 

 

Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

451/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  

 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

1.Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczne-
go oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 
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programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

459/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączni-
ku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 

 

Działanie 12.7 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

463/19 1. Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  

 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i za-
sady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

1.Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczne-
go oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach fundu-
szy unijnych na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyj-
nych na lata 2014-2020. 

 

465/20 10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączni-
ku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskry-
minacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasa-
dy równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 
lata 2014-2020. 

 Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Re-

10% współfinansowania unijnego, o ile inny limit nie został wskazany w załączniku Nr 4 do SZOOP 
 
Zgodnie z: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 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. 
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gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 

II.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

470/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu/ wezwaniu 
do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych 

477/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we 
właściwych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO 
WL na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
 

Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 

485/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu/ wezwaniu 
do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

488/20 10 % współfinansowania unijnego  
Możliwość stosowania cross-financingu ograniczona jest jedynie do działań, 
które są niezbędne dla pomyślnej realizacji projektu oraz są bezpośrednio po-
wiązane z projektem. Przedmiotowe finasowanie powinno być powiązane 
wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu.  
Działania społeczne finansowane w ramach działania będą obejmować m.in. 
inwestycje na rzecz aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym i ubogich. Dla przedmiotowych zadań stosuje się zasady kwalifikowalności 
dla EFS określone we właściwych Wytycznych programowych dotyczących 
systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

10 % współfinansowania unijnego  
Możliwość stosowania cross-financingu ograniczona jest jedynie do działań, które są niezbędne dla po-
myślnej realizacji projektu oraz są bezpośrednio powiązane z projektem. Przedmiotowe finasowanie 
powinno być powiązane wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu.  
Działania społeczne finansowane w ramach działania będą obejmować m.in. inwestycje na rzecz aktywiza-
cji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubogich. Dla przedmiotowych zadań stosuje się 
zasady kwalifikowalności dla EFS. 

Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich 

495/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu/ wezwaniu 
do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

497/20 10 % współfinansowania unijnego  
Możliwość stosowania cross-financingu ograniczona jest jedynie do działań, 
które są niezbędne dla pomyślnej realizacji projektu oraz są bezpośrednio po-
wiązane z projektem. Przedmiotowe finasowanie powinno być powiązane 
wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu.  
Działania społeczne finansowane w ramach działania będą obejmować m.in. 
inwestycje na rzecz aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym i ubogich. Dla przedmiotowych zadań stosuje się zasady kwalifikowalności 
dla EFS określone we właściwych Wytycznych programowych dotyczących 
systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

10 % współfinansowania unijnego  
Możliwość stosowania cross-financingu ograniczona jest jedynie do działań, które są niezbędne dla po-
myślnej realizacji projektu oraz są bezpośrednio powiązane z projektem. Przedmiotowe finasowanie 
powinno być powiązane wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu.  
Działania społeczne finansowane w ramach działania będą obejmować m.in. inwestycje na rzecz aktywiza-
cji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubogich. Dla przedmiotowych zadań stosuje się 
zasady kwalifikowalności dla EFS. 

Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna 

502/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we 
właściwych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO 
WL na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
 

Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego  i ustawicznego 

507/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu/ wezwaniu 
do złożenia wniosku o dofinansowanie. 
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Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna 

513/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we 
właściwych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO 
WL na lata 2014 – 2020 oraz Regulaminie konkursu. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
 

Działanie 13.8 Rewitalizacja  Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

519/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właści-
wych Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania  RPO WL na 
lata 2014 – 2020. 

1.Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w wezwaniu do złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

521/20 10 % współfinansowania unijnego  
Możliwość stosowania cross-financingu ograniczona jest jedynie do działań, 
które są niezbędne dla pomyślnej realizacji projektu oraz są bezpośrednio po-
wiązane z projektem. Przedmiotowe finasowanie powinno być powiązane 
wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu.  
Działania społeczne finansowane w ramach działania będą obejmować m.in. 
inwestycje na rzecz aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym i ubogich. Dla przedmiotowych zadań stosuje się zasady kwalifikowalności 
dla EFS określone we właściwych Wytycznych programowych dotyczących 
systemu wdrażania  RPO WL na lata 2014 – 2020. 

10 % współfinansowania unijnego  
Możliwość stosowania cross-financingu ograniczona jest jedynie do działań, które są niezbędne dla po-
myślnej realizacji projektu oraz są bezpośrednio powiązane z projektem. Przedmiotowe finasowanie 
powinno być powiązane wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu.  
Działania społeczne finansowane w ramach działania będą obejmować m.in. inwestycje na rzecz aktywiza-
cji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubogich. Dla przedmiotowych zadań stosuje się 
zasady kwalifikowalności dla EFS. 

III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) 

Str. 531 
Przed zmianą: 

Oś priorytetowa 3     
291 639 

451 
0 

291 639 
451 

0 
51 465 

786 
10 293 158 

3 510 
820 

1 
560 
582 

5 221 
756 

0 
41 172 

628 
343 105 

237 
0,00% 

274 141 
084 

17 498 367 6,00% 0 

3.1 Tereny inwe-
stycyjne 

3.a   
49 484 

594 
0 

49 484 
594 

0 
8 732 

576 
8 732 576 

3 510 
820 

0 
5 221 

756 
0 0 

58 217 
170 

0,00%       0 

 
 
Po zmianie: 

Oś priorytetowa 3     
291 639 

451 
0 

291 639 
451 

0 
51 465 

786 
10 293 158 

2 547 
707 

1 
560 
582 

6 184 
869 

0 
41 172 

628 
343 105 

237 
0,00% 

274 141 
084 

17 498 367 6,00% 0 

3.1 Tereny inwe-
stycyjne 

3.a   
49 484 

594 
0 

49 484 
594 

0 
8 732 

576 
8 732 576 

2 547 
707 

0 
6 184 

869 
0 0 

58 217 
170 

0,00%       0 
 

 
Str. 533 
Przed zmianą: 

Oś priorytetowa 7     
70 707 

126 
0 

70 707 
126 

0 
12 477 

729 
8 734 411 

765 
124 

0 
4 649 

498 
3 319 

789 
3 743 

318 
83 184 

855 
0,00% 

66 464 
698 

4 242 428 6,00% 0 

7.1 Dziedzictwo 
kulturowe i natu-
ralne 

6.c   
50 268 

208 
0 

50 268 
208 

0 
8 870 

861 
6 102 169 

765 
124 

0 
2 675 

787 
2 661 

258 
2 768 

692 
59 139 

069 
0,00%       0 

7.2 Ochrona różno-
rodności przyrod-
niczej  

6.d   4 975 567 0 
4 975 

567 
0 878 041 482 922 0 0 

219 
510 

263 412 395 119 5 853 608 0,00%       0 

7.3 Turystyka 
przyrodnicza 

6.d   7 463 351 0 
7 463 

351 
0 

1 317 
062 

737 555 0 0 
342 
436 

395 119 579 507 8 780 413 0,00%       0 
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7.4 Ochrona bio-
różnorodności dla 
Zintegrowanych 
Inwestycji Teryto-
rialnych Lubelskie-
go Obszaru Funk-
cjonalnego 

6.d   8 000 000 0 
8 000 

000 
0 

1 411 
765 

1 411 765 0 0 
1 411 

765 
0 0 9 411 765 0,00%       0 

 
Po zmianie: 

Oś priorytetowa 7     
70 707 

126 
0 

70 707 
126 

0 
12 477 

729 
8 734 411 

1 728 
237 

0 
3 686 

385 
3 319 

789 
3 743 

318 
83 184 

855 
0,00% 

66 464 
698 

4 242 428 6,00% 0 

7.1 Dziedzictwo 
kulturowe i natu-
ralne 

6.c   
50 268 

208 
0 

50 268 
208 

0 
8 870 

861 
6 102 169 

765 
124 

0 
2 675 

787 
2 661 

258 
2 768 

692 
59 139 

069 
0,00%       0 

7.2 Ochrona różno-
rodności przyrod-
niczej  

6.d   4 975 567 0 
4 975 

567 
0 878 041 482 922 0 0 

219 
510 

263 412 395 119 5 853 608 0,00%       0 

7.3 Turystyka 
przyrodnicza 

6.d   7 463 351 0 
7 463 

351 
0 

1 317 
062 

737 555 0 0 
342 
436 

395 119 579 507 8 780 413 0,00%       0 

7.4 Ochrona bio-
różnorodności dla 
Zintegrowanych 
Inwestycji Teryto-
rialnych Lubelskie-
go Obszaru Funk-
cjonalnego 

6.d   8 000 000 0 
8 000 

000 
0 

1 411 
765 

1 411 765 
963 
113 

0 
448 
652 

0 0 9 411 765 0,00%       0 

 
 
 

V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO  

554 3.Wykaz wytycznych programowych  
a) Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w 
zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Tom I - w zakresie 
działań wdrażanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego; 
b) Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w 
zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Tom II - w zakresie 
działań wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w 
Lublinie; 
c) Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w 
zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Załącznik 5 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą 

Str. 11 
Przed zmianą: 

10 
13.8 

Rewitalizacja części 

Śródmieścia Miasta 

Lublin 

Gmina Lublin 
(reprezentująca 

Strony 
Porozumienia 

Gmin LOF) 

12 
kwietnia 
2016 r. 

Gmina 
Lublin 

57 288 

205,27 

57 288 

205,27 N 

42 714 

889,89      

 
Po zmianie: 

10 
13.8 

Rewitalizacja części 

Śródmieścia Miasta 

Lublin 

Gmina Lublin 
(reprezentująca 

Strony 
Porozumienia 

Gmin LOF) 

12 
kwietnia 
2016 r. 

Gmina 
Lublin 

67 805 

422, 77 

60 552 

304, 60 N 

42 775 

139, 39 

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 
9 szt. 

09.06.2017 25.09.2014 31.12.2018 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją 

4,4 ha 

Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 
3 szt. 

Otwarta przestrzeń utworzona lub 
rekultywowana na obszarach 

miejskich (CI38) 
36 000 m2 

Budynki publiczne lub komercyjne 
wybudowane lub wyremontowane na 

obszarach miejskich (CI39) 
145 m2 

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych 
na zrewitalizowanych obszarach (szt.) 

Wskaźnik 
zostanie 

zmierzony raz na 
koniec 12 

miesiąca od 
zakończenia 

okresu realizacji 
projektu 

określonego w 
umowie o 

dofinansowanie 
projektu. 

Liczba osób korzystających z obiektów 
infrastruktury 

społecznej/kulturalnej/turystycznej 
będącej przedmiotem projektu 

350 000 
osoby/rok 
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Powierzchnia terenów 
przygotowanych pod działalność 

gospodarczą 
635 m2 

 
 

Str. 31 
Przed zmianą: 
 

54 
3.7 

Fundusz 

Funduszy 

Województwa 

Lubelskiego 

Bank 
Gospodarstwa 

Krajowego 

15 
listopada 
2016 r. 

Bank 
Gospodarstwa 

Krajowego 

346 081 521,82 346 081 521,82 
N 

294 169 

293,55 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

1600 szt. 

IV 
kwartał 
2016 r. 

IV 
kwartał 
2016 r. 

IV 
kwartał 
2023 r. 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje 
1600 szt. 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 

publiczne dla 
przedsiębiorstw (inne niż 

dotacje) 

6 029 048 zł 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w 

celu wprowadzenia 
produktów nowych dla 

firmy 

1600 szt. 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w 

celu wprowadzenia 
produktów nowych dla 

rynku 

119 szt. 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych 

przedsiębiorstwach 
494 EPC 

 
 
Po zmianie: 

54 
3.7 

Fundusz 
Funduszy 

Województwa 
Lubelskiego 

Bank 
Gospodarstwa 

Krajowego 

15 
listopada 
2016 r. 

Bank 
Gospodarstwa 

Krajowego 

346 081 521,82 346 081 521,82 
N 

294 169 
293,55 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

1600 szt. 

IV 
kwartał 
2016 r. 

IV 
kwartał 
2016 r. 

IV 
kwartał 
2023 r. 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż 
dotacje 

1600 szt. 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 

113 074 577,00 
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publiczne dla 
przedsiębiorstw (inne niż 

dotacje) 

zł 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w 

celu wprowadzenia 
produktów nowych dla 

firmy 

1600 szt. 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych 

przedsiębiorstwach 
53 EPC 

 

 

 

 

 


