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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. 

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

Str. 32 
Dodano:  

53 13.1 

Prospektywna 
pełnoprofilowa 
onkologia dla 

Lubelszczyzny – 
doposażenie 

Centrum 
Onkologii Ziemi 
Lubelskiej im. 

św. Jana z Dukli 
w Lublinie 

poprzez 
zwiększenie 

jakości i 

Centrum 
Onkologii 

Ziemi 
Lubelskiej 

im. św. 
Jana z 

Dukli w 
Lublinie 

……… 

Centrum 
Onkologii 

Ziemi 
Lubelskiej 

im. św. 
Jana z 

Dukli w 
Lublinie 

41 690 899,11 
41 690 

899,11 N 
35 437 264,24 

Liczba wspartych 
podmiotów leczniczych 

1 szt. 

I 
kwartał 
2018 r. 

III 
kwartał 
2018 r. 

II 
kwartał 
2020 r. Nakłady inwestycyjne na 

zakup aparatury medycznej 

38 260 306 PLN 

(wartość 
szacunkowa 

która zostanie 
doprecyzowana 

na etapie 
opracowywania 

Studium 
Wykonalności) 
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dostępności do 
specjalistycznych 

świadczeń 
onkologicznych 

Ludność objęta 
ulepszonymi usługami 

zdrowotnymi (CI36) 

Wartość zostanie 
oszacowana na 

etapie 
przygotowywania 

Studium 
Wykonalności 

Liczba leczonych w 
podmiotach leczniczych 

objętych wsparciem 

Wartość zostanie 
oszacowana na 

etapie 
przygotowywania 

Studium 
Wykonalności 

 

VII. Załączniki 

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

Do załącznika nr 3 wprowadzono zmiany kryteriów wyboru projektów, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2017 r. na mocy następujących uchwał KM RPO: 

 Uchwała nr 171/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów formalnych poprawności, kryteriów 
technicznych oraz kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości oraz kryteriów technicznych 
specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania celowe oraz dla 
Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na  lata 2014-2020 

 Uchwała nr 172/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kry-

teriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw współfinansowanego z Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Załącznik 4 Ramowe Plany Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów 

Do załącznika nr 4 wprowadzono kryteria wyboru projektów oraz zmiany, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 15  grudnia 2017 r.  na mocy następujących uchwał KM RPO: 

 Uchwała nr Uchwała nr 173/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wy-

boru projektów dla Działania 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Depar-

tament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego 
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Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2017 

 Uchwała nr 174/2017 w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.2 

Usługi społeczne i zdrowotne – realizacja zintegrowanych usług o charakterze opiekuńczym i zdrowotnym, adresowanych w szczególności do osób 

starszych, osób niepełnosprawnych, osób niesamodzielnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Depar-

tament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w IV kwartale roku 2017 

 Uchwała nr 175/2017w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych specyficznych wyboru projektów dla Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – pro-

jekty PUP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – dla naborów ogłaszanych w I kwartale roku 2018 (tryb pozakonkursowy)  

 

 

 

 


