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Wykaz zmian  
w  

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  
na lata 2014 – 2020 (SZOOP RPO WL 2014-2020) 

 
1) Jeżeli kolumna „Treść przed zmianą” jest pusta oznacza to, iż w dokumencie dopisano treść wskazaną w kolumnie „Treść po zmianie”. 
2) Jeżeli kolumna „Treść po zmianie” jest pusta oznacza to, iż w dokumencie wykreślono treść wskazaną w kolumnie „Treść przed zmianą”. 
3) Tabela odnosi się do numeracji stron i punktów istniejących w dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  w jego brzmieniu sprzed zmian. Ostateczną numerację (po zmianach) 
ustalono w załączniku do uchwały ZWL tj. w tekście ujednoliconym SZOOP RPO WL 2014-2020. 

4) Numeracja przypisów w Wykazie zmian oraz w tekście jednolitym SZOOP RPO WL 2014-2020 mogą się od siebie różnić. Treść przypisów 
jest natomiast tożsama. Ostateczną numerację przypisów (po zmianach) ustalono w załączniku do uchwały ZWL tj. w tekście 
ujednoliconym SZOOP RPO WL 2014-2020. 

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

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

5 RPO WL 2014-2020 został zaakceptowany przez 
Komisję Europejską (KE) decyzją nr C(2015) 887 z dnia 12 
lutego 2015 r. oraz przyjęty przez Zarząd Województwa 
Lubelskiego w dniu 10 marca 2015 r.  

RPO WL 2014-2020 został zaakceptowany przez Komisję Europejską 
(KE) decyzją nr C(2015) 887 z dnia 12 lutego 2015 r. oraz przyjęty przez Zarząd 
Województwa Lubelskiego w dniu 10 marca 2015 r. Program poddany został 
przeglądowi wynikającemu przede wszystkim z aktualizacji średniookresowej 
strategii rozwoju kraju tj. Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) 
oraz doświadczeń z dotychczasowego wdrażania Programu. W dniu 28 marca 
2018 r. zmieniony Program przekazany został do Komisji Europejskiej za po-
średnictwem systemu SFC 2014. 

6 Projekt SZOOP lub jego zmian jest przekazywany przez IZ 
do zaopiniowania przez IK UP pod kątem zgodności z UP i 
wytycznymi horyzontalnymi ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego, obowiązującymi w okresie 

Projekt SZOOP lub jego zmian jest przekazywany przez IZ do zaopiniowania 
przez IK UP pod kątem zgodności z UP i wytycznymi ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego, obowiązującymi w okresie realizacji programów 
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realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. operacyjnych na lata 2014-2020. 

I.2 Opis RPO WL 2014-2020 

Str. Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
6 Planowana interwencja RPO WL 2014-2020 wpisuje się w 

główne cele określone w Umowie Partnerstwa, Strategii 
Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, 
konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (SRK 
2020), Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-
2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 
Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. 
Trzecia Fala nowoczesności (DSRK), Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Strategii 
rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej 
do roku 2020 i pozostałych 8 zintegrowanych 
strategiach. 

Planowana interwencja RPO WL 2014-2020 wpisuje się w główne cele 
określone w Umowie Partnerstwa, Strategii Rozwoju Kraju 2020. Aktywne 
społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (SRK 2020), 
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 
wiejskie, Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia Fala 
nowoczesności (DSRK), Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2030, Strategii rozwoju społeczno  
- gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 i pozostałych 8 
zintegrowanych strategiach, Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
(SOR). 

7 W ramach Osi 5 Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna (CT 4) zaplanowano wsparcie dla 
inwestycji związanych z wdrażaniem strategii 
niskoemisyjnych. Będą to inwestycje, mające na celu 
ograniczenie zużycia zasobów i energii w sektorze 
produkcyjnym, a także poprawę efektywności 
energetycznej budynków. Ponadto wspierane będą 
działania przyczyniające się do rozwoju przyjaznych dla 
środowiska i niskoemisyjnych zintegrowanych systemów 
transportu miejskiego. 

W ramach Osi 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna (CT 4) 
zaplanowano wsparcie dla inwestycji związanych z wdrażaniem strategii 
niskoemisyjnych. Będą to inwestycje, mające  
na celu ograniczenie zużycia zasobów i energii w sektorze produkcyjnym, a 
także poprawę efektywności energetycznej budynków. Ponadto wspierane 
będą działania przyczyniające się do rozwoju przyjaznych  
dla środowiska i bezemisyjnych/niskoemisyjnych zintegrowanych systemów 
transportu miejskiego. 

7 Interwencja w ramach Osi 6 Ochrona środowiska i 
efektywne wykorzystanie zasobów (CT 5 i 6) będzie 
dotyczyła gospodarowania zasobami wód, w 
szczególności rozbudowy systemu zbiorników małej 
retencji oraz zapewnienia skutecznej ochrony w sytuacji 
wystąpienia klęsk żywiołowych, a także zapewnienia 
odpowiedniego sprzętu dla właściwych służb.  

Interwencja w ramach Osi 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie 
zasobów (CT 5 i 6) będzie dotyczyła zapewnienia odpowiedniego sprzętu dla 
właściwych służb.  

8 Wsparcie w ramach Osi 9 Rynek pracy (CT 8) skierowane Wsparcie w ramach Osi 9 Rynek pracy (CT 8) skierowane będzie do osób 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCLXVII/5223/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. 
Strona 3 z 218 

będzie do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i 
nieaktywnych zawodowo (w szczególności do osób, 
które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy), poprzez działania aktywizacji zawodowej, rozwój 
przedsiębiorczości, wsparcie usług w zakresie opieki nad 
dzieckiem do lat 3. 

bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo (w szczególności 
do osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), jak 
również imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa oraz osób 
pracujących poprzez działania aktywizacji zawodowej, rozwój 
przedsiębiorczości, wsparcie usług w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3. 

9  W ramach wszystkich CT wykluczone jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę 
instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w za-
kresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przy-
padku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na 
lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z 
problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej chyba 
że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowa-
nej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie roz-
poczęty w okresie realizacji projektu. Zasada ta obowiązuje dla naborów ogło-
szonych po wejściu w życie zmienionego Programu. 

9 W ramach RPO WL 2014 – 2020 realizowany będzie 
nowy instrument terytorialny tj. Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne (ZIT). ZIT w województwie 
lubelskim realizowany będzie na obszarze miasta Lublin i 
jego obszarze funkcjonalnym (w oparciu o art. 7 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) oraz w czterech 
miastach subregionalnych (Biała Podlaska, Chełm, 
Puławy, Zamość) jako Strategiczne Inwestycje 
Terytorialne (w oparciu o art. 36 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013). 

W ramach RPO WL 2014 – 2020 realizowany będzie nowy instrument 

terytorialny tj. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). ZIT w województwie 

lubelskim realizowany będzie na obszarze miasta Lublin i jego obszarze 

funkcjonalnym oraz na obszarach miast subregionalnych i ich obszarach 

funkcjonalnych.  

 

I.3 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 

Str. Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
9 Szacunkowy poziom wkładu krajowego wyniesie 393,70 

mln EUR. Wielkość krajowego wkładu publicznego dla 
Szacunkowy poziom wkładu krajowego wyniesie 393,70 mln EUR. Wielkość 
krajowego wkładu publicznego dla RPO WL wyniesie 235,78 mln EUR, co 
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RPO WL wyniesie 236,48 mln EUR, co stanowi 9 % ogółu 
środków zaangażowanych  
w finansowanie Programu. Wielkość środków 
prywatnych zaangażowanych we współfinansowanie 
Programu została wstępnie oszacowana na poziomie 
157,22 mln EUR, co stanowi 6 % ogółu środków 
zaangażowanych w finansowanie Programu. 

stanowi 9 % ogółu środków zaangażowanych w finansowanie Programu. 
Wielkość środków prywatnych zaangażowanych we współfinansowanie 
Programu została wstępnie oszacowana na poziomie 157,92 mln EUR, co 
stanowi 6 % ogółu środków zaangażowanych w finansowanie Programu.  
 

10 Podział środków w ramach Programu uwzględnia 
wymagane w regulacjach UE dla polityki spójności 
poziomy koncentracji tematycznej (tzw. ring-fencing):  

 na wsparcie innowacji, prac B+R, wzmocnienie 
przedsiębiorstw, e-usługi, jak też działania z 
zakresu zwiększenia efektywności energetycznej 
i wykorzystania OZE (tj. CT 1, 2, 3, 4) 
przeznaczonych będzie 54,52% środków EFRR z 
Programu,  

 na działania z zakresu zwiększenia efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE (tj. CT 4) 
skierowanych będzie 25,56% środków EFRR z 
Programu,  

 na promowanie włączenia społecznego i walkę z 
ubóstwem (CT 9) – 28,76% środków EFS z 
Programu,  

 61,46% środków EFS z Programu będzie 
przeznaczone na pięć priorytetów 
inwestycyjnych w ramach CT 8, 9, 10 (PI 8i, 8iii, 
9i, 9iv, 10iv). 

Podział środków w ramach Programu uwzględnia wymagane w 
regulacjach UE dla polityki spójności poziomy koncentracji tematycznej (tzw. 
ring-fencing):  

 na wsparcie innowacji, prac B+R, wzmocnienie przedsiębiorstw, e-
usługi, jak też działania z zakresu zwiększenia efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE (tj. CT 1, 2, 3, 4) przeznaczonych 
będzie 57,15 % środków EFRR z Programu,  

 na działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej i 
wykorzystania OZE (tj. CT 4) skierowanych będzie 28,48 % środków 
EFRR z Programu,  

 na promowanie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem (CT 9) – 
27,46% środków EFS z Programu,  

 69,97% środków EFS z Programu będzie przeznaczone na pięć 
priorytetów inwestycyjnych w ramach CT 8, 9, 10 (PI 8i, 8iii, 9i, 9iv, 
10iv). 

10 W ramach RPO WL przewidziane jest zarówno 
bezzwrotne finansowanie projektów w formie 
zaliczki/refundacji, jak również finansowanie zwrotne za 
pośrednictwem instrumentów finansowych oraz 
finansowanie w formie pomocy zwrotnej . 

W ramach RPO WL przewidziane jest bezzwrotne finansowanie projektów w 
formie zaliczki/refundacji, finansowanie zwrotne za pośrednictwem 
instrumentów finansowych oraz finansowanie w formie pomocy zwrotnej.  

I.4 Opis systemu wyboru projektów 

Str. Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
12 Tryb pozakonkursowy będzie także jednym z Tryb pozakonkursowy będzie także jednym z trybów wyboru dla 
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trybów wyboru dla projektów współfinansowanych  
z Europejskiego Funduszu Społecznego, ze względu na 
jednoznacznie określony podmiot oraz zakres realizacji 
zadań publicznych opisanych w RPO WL  2014 – 2020, tj.: 

 projekty realizowane przez powiatowe urzędy 
pracy  dotyczące  wsparcia osób bezrobotnych -
Działanie 9.2 (tryb pozakonkursowy zastosowa-
ny zostanie w przypadku objęcia wszystkich 
powiatowych urzędów pracy, w przypadku bra-
ku takiej możliwości stosowany będzie tryb 
konkursowy), 

 projekty realizowane przez jednostki pomocy 
społecznej dot. kompleksowego działania akty-
wizacji  
i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych 
klientów ośrodków pomocy społecznej (Program 
Aktywizacja i Integracja – PAI) – w ramach Dzia-
łania 11.1 (tryb pozakonkursowy zastosowany 
zostanie w przypadku objęcia wszystkich jedno-
stek pomocy społecznej danego typu, w przy-
padku braku takiej możliwości stosowany bę-
dzie tryb konkursowy), 

 projekty dotyczące  koordynacji obszaru ekono-
mii społecznej w regionie realizowane przez Re-
gionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 
(w ramach Działania 11.3), 

 projekty w zakresie programów pomocy stypen-
dialnej dla uczniów zdolnych realizowane przez 
właściwe komórki organizacyjne Instytucji Zarzą-
dzającej RPO WL (w ramach Działania 12.2), 

 projekty w zakresie programów pomocy stypen-
dialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w 
zakresie przedmiotów zawodowych realizowane 
przez właściwe komórki organizacyjne Instytucji 
Zarządzającej RPO WL (w ramach Działania 12.4). 

projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ze 
względu na jednoznacznie określony podmiot oraz zakres realizacji zadań 
publicznych opisanych w RPO WL  2014 – 2020, tj.: 

 projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy  dotyczące  wspar-
cia osób bezrobotnych -Działanie 9.2, 

 projekty realizowane przez gminy z obszaru województwa lubelskiego 
dotyczące przedsięwzięć zwiększających dostęp do opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 realizowanych przez gminy tj. tworzenia instytucjo-
nalnych form opieki nad dziećmi do 3 roku życia (w ramach Działanie 
9.4 oraz 9.7), 

 projekty realizowane przez jednostki pomocy społecznej dot. komplek-
sowego działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezro-
botnych klientów ośrodków pomocy społecznej – w ramach Działania 
11.1 (tryb pozakonkursowy zastosowany zostanie w przypadku jedno-
stek pomocy społecznej (OPS/PCPR) realizujących kompleksowe dzia-
łania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej klientów ośrod-
ków pomocy społecznej (zgodnie ze schematem określonym w wy-
tycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie 
włączenia społecznego), 

 projekty dotyczące  koordynacji obszaru ekonomii społecznej w regio-
nie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lubli-
nie (w ramach Działania 11.3), 

 projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów 
zdolnych realizowane przez właściwe komórki organizacyjne Instytucji 
Zarządzającej RPO WL (w ramach Działania 12.2), 

 projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych reali-
zowane przez właściwe komórki organizacyjne Instytucji Zarządzającej 
RPO WL (w ramach Działania 12.4), 

 projekty dotyczące kształcenia zawodowego w formach szkolnych 
(typ projektu nr 1, z wyłączeniem programu pomocy stypendialnej) 
realizowane przez organy prowadzące szkół i placówek realizujących 
kształcenie zawodowe ( w ramach Działania 12.4). 
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12 W trybie pozakonkursowym będą realizowane projekty 

zidentyfikowane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na 
lata 2014 – 2020, które będą współfinansowane ze 
środków EFRR. 

W trybie pozakonkursowym będą realizowane projekty zidentyfikowane w 
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020 oraz w Strategii Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych miast 
subregionalnych, które będą współfinansowane ze środków EFRR. 

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: 

Wszystkie 
Działania, pkt. 
16 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego 
wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego, 

 (…) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi 
Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

 (…) 

Działanie 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa 
16/19 2.W ramach Działania 1.1 możliwe będzie wsparcie 

przedsięwzięć z zakresu infrastruktury B+R, spełniających 
następujące warunki: 

(…) 

 konieczność określenia wskaźnika odnoszącego 
się do osiągnięcia przychodów z działalności 
prowadzonej przy wykorzystaniu wspartej infra-
struktury badawczej. W przypadku braku osią-
gnięcia wskaźnika na projekt zostaną nałożone 
konsekwencje finansowe.  

 

2.W ramach Działania 1.1 możliwe będzie wsparcie przedsięwzięć z zakresu 
infrastruktury B+R, spełniających następujące warunki: 

(…) 

 konieczność określenia wskaźnika odnoszącego się do osiągnięcia przy-
chodów z działalności komercyjnej prowadzonej przy wykorzystaniu 
wspartej infrastruktury badawczej. Wartość wskaźnika powinna zostać 
osiągnięta na koniec okresu kwalifikowalności lub trwałości projektu, 
nie później jednak niż na moment złożenia dokumentów zamknięcia 
Programu. W przypadku braku osiągnięcia wskaźnika na projekt zosta-
ną nałożone konsekwencje finansowe.  

 
19/30 Ewentualne zastosowanie instrumentów finansowych w 

ramach Działania, w tym zakres i forma wsparcia, zosta-
ną określone na podstawie ana-lizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

19/31 Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych w 
przypadku ich zastosowania w ramach Działania, zosta-
nie określony na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

19/32 Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych w przypadku Nie dotyczy 
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ich za-stosowania w ramach Działania, zostanie określo-
ny na podstawie analizy ex-ante. 

19/33 Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finanso-
wych w przypadku ich zastosowania w ramach Działania, 
zostanie określony na pod-stawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

Działanie 1.2 Badania celowe 

20/10 (…) 
Przewidziana pomoc będzie miała charakter komplekso-
wy, obejmując interwencją również finansowanie linii 
pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walida-
cji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyj-
nych  
i pierwszej produkcji. Uruchomienie pierwszej produkcji 
oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urzą-
dzeń/instalacji o charakterze pilotażowym  
i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne 
w sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem ko-
lejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp., ale 
nie obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej 
sprzedaży. 
 
Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego. 

(…) 

Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując 
interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie 
wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i 
przygotowania do pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R 
opracowanych przez przedsiębiorcę lub nabytych. Wsparcie obejmować  
będzie fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w tym 
opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów 
pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, 
procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków 
rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze 
udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny 
kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.  

 

Oddzielnym typem projektów będą projekty polegające na prowadzeniu 
wyłącznie prac rozwojowych, realizowane przez przedsiębiorstwa, w zakresie 
innowacyjnych technologii fotonicznych wpisujące się w Agendę Badawczą 
Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa Lubelskiego oraz Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju pn. Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych. 

 

Wsparcie kierowane jest do wszystkich typów projektów, przy czym możliwe 
jest organizowanie naborów dedykowanych dla konkretnego typu projektów 
określonego w Regulaminie danego konkursu. 

 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. 
21/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków 

określone zostaną w Regulaminie konkursu. 

2. Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią 

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Re-
gulaminie konkursu. 

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

 

 

 

  

3. Wsparcie w ramach Działania nie obejmuje wdroże-
nia wyników badań do masowej produkcji czy ko-
mercyjnej sprzedaży. Możliwe jest natomiast uru-
chomienie pierwszej produkcji, co oznacza pierw-
sze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji 
o charakterze pilotażowym i prototypowym lub 
pierwsze inwestycje niepieniężne w 
sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem 
kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji 
itp.  

4. Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wy-
łącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych 
efektów dyfuzji działalności B+R w regionie oraz za-
gwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami na-
ukowymi. Ponadto wsparcie finansowe z funduszy 
udzielone dużemu przedsiębiorcy nie może spowo-
dować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących 
lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej. 

5. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielo-
ne w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 
- 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje po-
mocy  
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu. 

6. Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycz-
nymi w zakresie realizacji zasady równości szans i 

Lubelskiego do 2020 (w oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą 
uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego - nie dotyczy projektów pole-
gających na prowadzeniu wyłącznie prac rozwojowych, realizowanych 
przez przedsiębiorstwa, w zakresie innowacyjnych technologii fotonicz-
nych wpisujących się w Agendę Badawczą Wspólnego Przedsięwzięcia 
Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
pn. Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych).  

3. Wsparcie w ramach Działania nie obejmuje wdrożenia wyników badań  
do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem 
zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R w regionie oraz 
zagwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi. Ponadto 
wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu przedsiębiorcy nie może 
spowodować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na 
terytorium Unii Europejskiej. 

 

5. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim 
jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy  
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

 

 

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

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie 
jest udzielane projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego pro-
jektowania, zgodnie z ww. Wytycznymi.  

7. W ramach typu projektów, polegających na prowadzeniu wyłącznie prac 
rozwojowych, realizowanych przez przedsiębiorstwa, w zakresie innowa-
cyjnych technologii fotonicznych w oparciu o Agendę Badawczą Wspól-
nego Przedsięwzięcia Województwa Lubelskiego oraz Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju pn. Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych 
wsparcie może być udzielone wyłącznie w obszarach określonych w ww. 
Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia tj. w obszarze technolo-
gii dla cyfryzacji nowej generacji, technologii dedykowanych czujnikom 
światłowodowym, technologii dedykowanym innowacyjnym źródłom 
światła lub w obszarze wspólnym dla technologii horyzontalnych. 

8. Ponadto, w przypadku typu projektów, polegających na prowadzeniu 
wyłącznie prac rozwojowych, realizowanych przez przedsiębiorstwa, w 
zakresie innowacyjnych technologii fotonicznych w oparciu o Agendę Ba-
dawczą Wspólnego Przedsięwzięcia Województwa Lubelskiego oraz Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. Lubelska Wyżyna Technologii 
Fotonicznych dodatkowo premiowane będą projekty realizowane przez 
przedsiębiorstwa, które zrealizowały (jako pojedynczy podmiot lub czło-
nek konsorcjum) jakikolwiek projekt finansowany przez Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 
900, ze zm.) 

9. Przewiduje się stosowanie uproszczonych form rozliczania kosztów po-
średnich stawką ryczałtową wynoszącą 17%. 

22/23 Nie przewiduje się stosowania uproszczonych form rozli-
czania wydatków.  

W ramach Działania przewiduje się system zaliczkowy. 

Przewiduje się zastosowanie uproszczonych form rozliczania wydatków – staw-
ki ryczałtowe dla kosztów pośrednich.  

W ramach Działania przewiduje się system zaliczkowy. 

24/30 Ewentualne zastosowanie instrumentów finansowych w 
ramach Działania, w tym zakres i forma wsparcia, zosta-
ną określone na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

24/31 Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych w 
przypadku ich zastosowania w ramach Działania, zosta-

Nie dotyczy 
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nie określony na podstawie analizy ex-ante. 
24/32 Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych w przypadku 

ich za-stosowania w ramach Działania, zostanie określo-
ny na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

24/33 Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finanso-
wych w przypadku ich zastosowania w ramach Działania, 
zostanie określony na pod-stawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach 
29/30 Ewentualne zastosowanie instrumentów finansowych w 

ramach Działania, w tym zakres i forma wsparcia, zosta-
ną określone na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

28/31 Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych w 
przypadku ich zastosowania w ramach Działania, zosta-
nie określony na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

28/32 Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych w przypadku 
ich za-stosowania w ramach Działania, zostanie określo-
ny na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

28/33 Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finanso-
wych w przypadku ich zastosowania w ramach Działania, 
zostanie określony na pod-stawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

II.2 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 

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

Działania, pkt. 16 
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego 
wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego, 

 (…) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi 
Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

 (…) 

39/4 Ogółem EFRR: 72 255 674 Ogółem EFRR: 81 970 176  

Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie 
42/15 Region Słabiej Rozwinięty  

71 394 674 
Region Słabiej Rozwinięty  

81 109 176 
43/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 

zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
W ramach Działania realizowany będzie na terenie miast subregionalnych in-
strument terytorialny Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (tzw. Strate-
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innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

giczne Inwestycje Terytorialne) na podstawie art. 36 rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013). 

Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
47/8 1.Powierzchnia obszaru województwa objęta cyfrową 

ewidencją gruntów i budynków. 
 

51/18 Tryb pozakonkursowy 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w 
Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 

Tryb pozakonkursowy 
 
Nabór wniosków i przyjmowanie protestów: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 
Ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lubli-
nie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz Gmina Lublin (reprezentująca Strony Porozumienia Gmin LOF). 
 

II.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

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

Działania, pkt. 16 
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego 
wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego, 

 (…) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi 
Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

 (…) 

55/4 Ogółem EFRR: 291 639 451 Ogółem EFRR: 277 298 996 
Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne 

57/15 49 484 594 18 953 303   
57/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 

zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-

W ramach Działania realizowany będzie na terenie miast subregionalnych in-
strument terytorialny Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (tzw. Strate-
giczne Inwestycje Terytorialne) na podstawie art. 36 rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013). 
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skiego. 
57/19 2.Wnioskodawca zobowiązany będzie do osiągnięcia 

maksymalnego wykorzystania terenów inwestycyjnych. 
IZ RPO WL weryfikować będzie poziom wykorzystania 
wspartych terenów inwestycyjnych, a w przypadku nieo-
siągnięcia przez beneficjenta zakładanych w umowie o 
dofinansowanie wskaźników IZ dokona proporcjonalnie 
obniżenia wysokości wsparcia. Deklarowany poziom 
wykorzystania terenów inwestycyjnych wspartych w 
ramach Działania będzie weryfikowany przez IZ na za-
kończenie trwałości projektu (nie później jednak niż na 
moment złożenia dokumentów zamknięcia Programu). 

2.Wnioskodawca zobowiązany będzie do osiągnięcia maksymalnego wykorzy-
stania terenów inwestycyjnych. IZ RPO WL weryfikować będzie poziom wyko-
rzystania wspartych terenów inwestycyjnych, a w przypadku, gdy teren objęty 
projektem nie zostanie w pełni wykorzystany przez MŚP24 IZ dokona propor-
cjonalnie obniżenia wysokości wsparcia. Deklarowany poziom wykorzystania 
terenów inwestycyjnych wspartych w ramach Działania będzie weryfikowany 
przez IZ na zakończenie trwałości projektu (nie później jednak niż na moment 
złożenia dokumentów zamknięcia Programu). 
 
24 Na potrzeby wskaźnika uwzględniany jest status przedsiębiorcy na moment 
lokowania przedsiębiorcy na danym terenie. 

57/19 10. JST realizujące projekty dotyczące wsparcia terenów 
inwestycyjnych będą zobowiązane do stosowania prefe-
rencyjnych warunków dla sektora MŚP (np. ulgi w podat-
kach i opłatach lokalnych dla MŚP lokalizujących swoją 
działalność na udostępnionych terenach inwestycyj-
nych). 

 

59/24  Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana 
jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014–2020  (na podstawie Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). 

59/25  Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 85%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie 
z programami pomocy publicznej 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w 
finansowaniu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 85%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

59/26  Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 95%   

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie 
z programami pomocy publicznej 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finan-

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 95%   

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami pomo-
cy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: 85% 
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sowaniu  Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

59/27  Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie 
z programami pomocy publicznej  

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finan-
sowaniu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami pomo-
cy publicznej  

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: 15% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

Działanie 3.2 Instrumenty kapitałowe 
60/7 Działanie skierowane jest do podmiotów spełniających 

kryteria wymienione w rozporządzeniu delegowanym nr 
480/2014 z przeznaczeniem na wsparcie przedsiębiorstw 
z sektora MSP w formie wejść kapitałowych.  Zadania 
tych podmiotów obejmują, m.in. poszukiwanie i selekcję 
innowacyjnych pomysłów, pomoc w utworzeniu na bazie 
wybranych pomysłów nowego przedsiębiorstwa, a 
następnie inwestycję kapitałową w nowopowstałe przed-
siębiorstwo poprzez objecie w nim określonej wielkości 
udziałów.  

 

61/10 Dokapitalizowanie podmiotów spełniających kryteria 
wymienione w Rozporządzeniu delegowanym Komisji 
(UE) nr 480/2014 w celu inwestowania w MŚP, w tym w 
szczególności w MŚP znajdujących się na początkowych 
etapach rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem 
przedsiębiorstw innowacyjnych. 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego. 

Dokapitalizowanie podmiotów spełniających kryteria wymienione w Rozporzą-
dzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 (pośredników finansowych) w 
celu poszukiwania i selekcji innowacyjnych pomysłów oraz dokonywania in-
westycji kapitałowych poprzez objęcie przez nich określonej wielkości praw 
udziałowych (akcji lub udziałów) w nowej spółce tworzonej wraz z ostatecz-
nym odbiorcą tj. pomysłodawcą (rozumianym jako osoba fizyczna lub praw-
na) lub istniejącym MŚP będącym we wczesnej fazie rozwoju, ze szczególnym 
uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych. 

Celem wejścia kapitałowego będzie pomoc we wdrażaniu pomysłu o charak-
terze innowacyjnym. 

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. 
61/12 Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność 

gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. 
1. Nowopowstałe w ramach Jednostkowego Wejścia Kapitałowego;  

2. istniejące i znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju, tj. nienotowane na 
giełdzie, prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata (za dzień 
rozpoczęcia działalności gospodarczej przyjmuje się dzień wpisu do odpo-



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCLXVII/5223/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. 
Strona 14 z 218 

wiedniego rejestru przedsiębiorstw), które: 

a) nie dokonały jeszcze pierwszej komercyjnej sprzedaży na dowol-
nym rynku 

 lub  

b) nie dokonały jeszcze podziału zysków 

 

spółki kapitałowe o statusie MŚP, w których część praw udziałowych (akcji lub 
udziałów) będzie obejmował pośrednik finansowy celem pomocy we wdrażaniu 
pomysłu o charakterze innowacyjnym.  

Ostateczni odbiorcy zobowiązani będą posiadać siedzibę i prowadzić działal-
ność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. 

O wsparcie mogą ubiegać się spółki, które zostały utworzone w wyniku połą-
czenia, o ile spółki, które się połączyły, na dzień udzielenia wsparcia spełniałyby 
warunki o których mowa powyżej. 

62/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach stra-tegicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

Nie dotyczy 

64/32 Wejście kapitałowe.  

Projekty związane z poszukiwaniem i oceną innowacyj-
nych pomysłów przedsiębiorców. Najważniejsze warunki 
przyznawania wsparcia określone są w Strategii inwesty-
cyjnej dla instrumentów finansowych w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020. 

Wejście kapitałowe.  

Projekty związane z poszukiwaniem i oceną innowacyjnych pomysłów oraz 
dokonanie inwestycji kapitałowych poprzez objęcie określonej wielkości praw 
udziałowych u ostatecznych odbiorców. Najważniejsze warunki przyznawania 
wsparcia określone są w Strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych 
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. 

64/33 Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność 
gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. 

Nowopowstałe lub istniejące i znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju spół-
ki kapitałowe o statusie MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie 
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województwa lubelskiego. 

Działanie 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe 
67/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 

zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na 
obszarach strategicznej interwencji (miasta 
subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego. 

Nie dotyczy 

Działanie 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku 
71/11 Wsparcie w ramach Działania obejmuje następujące 

rodzaje inwestycji: 

 Profesjonalizację usług doradczych instytucji 
otoczenia biznesu. Wsparcie obejmuje koszty 
podniesienia jakości tych usług do określonych 
standardów międzynarodowych.  

 Wsparcie doradcze udzielanie 
przedsiębiorstwom przez IOB na tzw. drugim 
poziomie. 

 Dostosowanie infrastruktury IOB do potrzeb 
przedsiębiorstw, w tym zakup środków trwałych 
i wartości niematerialnych i prawnych. 

 
Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego. 

Wsparcie w ramach Działania obejmuje następujące rodzaje inwestycji: 

 Profesjonalizację usług doradczych instytucji otoczenia biznesu. 
Wsparcie obejmuje koszty podniesienia jakości tych usług do 
dostępnych standardów świadczenia usług.  

 Wsparcie doradcze udzielanie przedsiębiorstwom przez IOB na tzw. 
drugim poziomie. 

 Dostosowanie infrastruktury IOB do potrzeb przedsiębiorstw, w tym 
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 
 

Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane także w formie pomocy 
zwrotnej. 
 
Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. 

72/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na 
obszarach strategicznej interwencji (miasta 
subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego. 

Nie dotyczy 

72/19 2.Warunki wsparcia IOB: 
(…)  

2.Warunki wsparcia IOB: 

(…) 
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- Zobowiązanie do stosowania istniejących standardów 
w zakresie dostarczania usług opracowane na poziomie 
krajowym / europejskim / międzynarodowym; 
(…) 

 Zobowiązanie do stosowania dostępnych standardów świadczenia 
usług; 
(…) 

 
Działanie 3.5 Bon na doradztwo 

75/9 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
(CI1). 

2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
niefinansowe (CI4). 

3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
doradztwa specjalistycznego. 

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). 
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2). 
3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa 

specjalistycznego. 
4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) 
77/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 

zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na 
obszarach strategicznej interwencji (miasta 
subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego. 

Nie dotyczy 

Działanie 3.6 Marketing gospodarczy 
79/11  Samorząd województwa lubelskiego 

 Instytucje otoczenia biznesu (IOB) - podmiot, 
bez względu na formę prawną, który co do 
zasady nie działa dla zysku lub przeznacza zysk 
na cele statutowe, a  prowadzona przez niego 
działalność służy tworzeniu korzystnych 
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i 
innowacyjności. IOB musi prowadzić działalność 
na terenie województwa lubelskiego.  

Możliwe są m.in. następujące formy prawne 
działalności instytucji otoczenia biznesu: 
1) agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,  
2) izby i stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców, 
np. izby gospodarcze, przemysłowe i handlowe,  
3) instytucje wspierające przedsiębiorczość, m.in. 
inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości, podmioty 

Samorząd województwa lubelskiego 
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wspierające firmy typu spin-off i spin-out, parki 
przemysłowe, technologiczne, naukowo-
technologiczne, centra doskonałości, centra 
zaawansowanych technologii (działające jako instytucje 
wspierające zaplecze badawczo – rozwojowe), ośrodki 
innowacyjności,  
4) jednostki organizacyjne administracji publicznej 
nastawione na wspieranie rozwoju gospodarki 
regionalnej/lokalnej. 

80/15 Region Słabiej Rozwinięty 
15 605 025  

Region Słabiej Rozwinięty 

10 605 025 
82/25 Instytucje otoczenia biznesu: 80 % 

Samorząd województwa lubelskiego: 85  % 
85  % 

82/26 Instytucje otoczenia biznesu: 80 % 
Samorząd województwa lubelskiego: 85  % 

85  % 

82/27 Instytucje otoczenia biznesu: 20 % 
Samorząd województwa lubelskiego: 15 % 

15 % 

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 
85/10 W ramach Działania przewiduje się również możliwość 

zastosowania instrumentów finansowych mających 
zapewnić finansowanie zewnętrzne dla przedsiębiorców 
związane z rozwojem prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane w formie dotacji bezzwrotnych, 
instrumentów finansowych oraz pomocy zwrotnej. 

85/15 Region Słabiej Rozwinięty 
186 082 249  

Region Słabiej Rozwinięty 

202 647 132 
86/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 

zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na 
obszarach strategicznej interwencji (miasta 
subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego. 

Nie dotyczy 

86/19 2.Wsparcie dotacyjne w ramach Działania przewidziane 
jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów wpisujących 

2.Wsparcie dotacyjne w ramach Działania przewidziane jest wyłącznie dla 
innowacyjnych projektów wpisujących się w inteligentne specjalizacje 
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się w inteligentne specjalizacje określone w ”Regionalnej 
Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 
r.” (w oparciu o  indykatywną listę kodów PKD przyjętą 
uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego) lub 
polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-
rozwojowych.  

określone w ”Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 
2020 r.” (w oparciu o  indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu 
Województwa Lubelskiego) lub polegających na wdrożeniu wyników prac 
badawczo-rozwojowych. Ponadto możliwe będzie wsparcie projektów, 
dotyczących wyłaniania nowych inteligentnych specjalizacji w ramach 
procesu przedsiębiorczego odkrywania. 

Działanie 3.8 Tereny inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
91/18 Tryb pozakonkursowy 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w 
Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 

Tryb pozakonkursowy 
 
Nabór wniosków i przyjmowanie protestów: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 
Ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lubli-
nie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz Gmina Lublin (reprezentująca Strony Porozumienia Gmin LOF). 
 

91/19 2.Wnioskodawca zobowiązany będzie do osiągnięcia 
maksymalnego wykorzystania terenów inwestycyjnych. 
IZ RPO WL weryfikować będzie poziom wykorzystania 
wspartych terenów inwestycyjnych, a w przypadku nieo-
siągnięcia przez beneficjenta zakładanych w umowie o 
dofinansowanie wskaźników IZ dokona proporcjonalnie 
obniżenia wysokości wsparcia. Deklarowany poziom 
wykorzystania terenów inwestycyjnych wspartych w 
ramach Działania będzie weryfikowany przez IZ na za-
kończenie trwałości projektu (nie później jednak niż na 
moment złożenia dokumentów zamknięcia Programu). 

2.Wnioskodawca zobowiązany będzie do osiągnięcia maksymalnego wykorzy-
stania terenów inwestycyjnych. IZ RPO WL weryfikować będzie poziom wyko-
rzystania wspartych terenów inwestycyjnych, a w przypadku, gdy teren objęty 
projektem nie zostanie w pełni wykorzystany przez MŚP51 IZ dokona propor-
cjonalnie obniżenia wysokości wsparcia. Deklarowany poziom wykorzystania 
terenów inwestycyjnych wspartych w ramach Działania będzie weryfikowany 
przez IZ na zakończenie trwałości projektu (nie później jednak niż na moment 
złożenia dokumentów zamknięcia Programu). 
 
51 Na potrzeby wskaźnika uwzględniany jest status przedsiębiorcy na moment 
lokowania przedsiębiorcy na danym terenie. 

92/19 10. JST realizujące projekty dotyczące wsparcia terenów 
inwestycyjnych będą zobowiązane do stosowania prefe-
rencyjnych warunków dla sektora MŚP (np. ulgi w podat-
kach i opłatach lokalnych dla MŚP lokalizujących swoją 
działalność na udostępnionych terenach inwestycyj-
nych). 

 

93/24  Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana 
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jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014–2020  (na podstawie Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). 

93/25  Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 85%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie 
z programami pomocy publicznej 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w 
finansowaniu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 85%  

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami 
pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

93/26  Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 95%   

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie 
z programami pomocy publicznej 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finan-
sowaniu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 95%   

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami pomo-
cy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

94/27  Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie 
z programami pomocy publicznej  

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finan-
sowaniu 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami pomo-
cy publicznej  

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: 15% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

Działanie 3.10 Wzrost konkurencyjności MŚP dla ZIT miast subregionalnych 

Dodano nowe Działanie (str. 98): 

OPIS DZIAŁANIA 3.10 Wzrost konkurencyjności MŚP dla ZIT miast subregionalnych 

6. Nazwa działania/ poddziałania  Wzrost konkurencyjności MŚP dla ZIT miast subregionalnych 

7. Cel/e szczegółowy/e działania/ 
poddziałania 

Wsparcie zaplanowane w ramach działania ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast 
subregionalnych i ich miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) jako ważnych ośrodków wzrostu województwa 
lubelskiego. 

MOF Chełma, Białej Podlaskiej, Puław i Zamościa pełnią ważną rolę jako ośrodki koncentrujące funkcje 
gospodarcze i społeczne, na terenie których zlokalizowani są liczni pracodawcy.  Obszary te są również znaczące 
dla gospodarki w kontekście dostarczania usług istotnych z perspektywy ich mieszkańców, jak również 
mieszkańców otaczających je obszarów wiejskich. 
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Wsparcie zaplanowane w ramach Działania ma na celu zwiększenie dostępności do finansowania, know – how 
oraz pobudzenie działań tworzących wspólny łańcuch wartości przedsiębiorstwa na miejskich obszarach 
funkcjonalnych. 

Analiza sektora MŚP działającego na terenie MOF Chełma, Białej Podlaskiej, Puław i Zamościa wskazuje na niską 
konkurencyjność przedsiębiorstw, wynikającą przede wszystkim z małej ekspansywności sektora MŚP na inne 
rynki oraz niskiej skali wdrażanych innowacji. 

Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, 
wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw na terenie głównych 
ośrodków wzrostu województwa lubelskiego przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. 
Wzrost innowacji zostanie zapewniony m.in. poprzez wsparcie inwestycyjne przeznaczone na  realizację 
wyników prac badawczych. 

8. Lista wskaźników rezultatu 
bezpośredniego  

1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8). 

2. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów. 

3. Liczba wdrożonych wyników prac B+R. 

4. Przychód z wdrożonych wyników prac B+R. 

 

9. Lista wskaźników produktu 

1. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI29). 

2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). 

3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3). 

4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7). 

5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28). 

6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji. 

7. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R. 

 

10. Typy projektów  

Pomoc może być przyznawana na inwestycję początkową, tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości 
niematerialne i prawne związaną z: 

 założeniem nowego zakładu lub; 

 zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub; 

 dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w 
zakładzie lub; 

 zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. 
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W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów: 

1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych 
produktów/usług; 

2. Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja 
procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe 
rozwiązania informatyczne); 

3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii 
produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu; 

4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych 
rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz 
wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia 
nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.  

 

Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane w formie pomocy zwrotnej. 

Projekty muszą być realizowane na Obszarze Strategicznej Interwencji – Miasta Subregionalne (wyznaczonym w 
Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r.) czyli na obszarach funkcjonalnych 
Chełma, Białej Podlaskiej, Puław i Zamościa. 

11. Typ beneficjenta  

 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrz-
nym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) prowadzące działalność gospodarczą na Obszarze Strategicznej 
Interwencji – Miasta Subregionalne (wyznaczonym w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego z dnia 24 
czerwca 2013 r.) czyli na obszarach funkcjonalnych Chełma, Białej Podlaskiej, Puław i Zamościa. 

Wsparcie kierowane jest  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przy czym możliwe jest organizowanie na-
borów dedykowanych konkretnej grupie przedsiębiorstw określonej w Regulaminie danego konkursu.  

12. Grupa docelowa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia  

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP z Obszaru Strategicznej Interwencji – Miasta Subregionalne (wyznaczonym w 
Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r.) 

13. Instytucja pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz planowana do powołania IP ZIT miast subregio-
nalnych 

14. Instytucja wdrażająca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
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15. Kategoria(e) regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty 

4 625 953 

16. Mechanizmy powiązania inter-
wencji z innymi działaniami/ pod-
działaniami w ramach PO lub z in-
nymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO 
WL 2014-2020, 

 Strategia ZIT dla MOF miast subregionalnych 

 Harmonogram naborów wniosków, 

 KM RPO WL 2014-2020, 

 Mapa projektów, 

 Kryteria wyboru projektów, 

 Wspólne działania informacyjno – promocyjne. 

 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi. 

 Strategia ZIT dla MOF miast subregionalnych 

 Komitet ds. Umowy Partnerstwa, 

 Grupa Sterująca ds. Polski Wschodniej, 

 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych, 

 Monitoring i ewaluacja komplementarności przedsięwzięć wspartych z EWT, 

 Mapa projektów. 

17. Instrumenty terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

18. Tryb(y) wyboru projektów 
oraz wskazanie podmiotu odpowie-
dzialnego za nabór i ocenę wnio-
sków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb konkursowy  

 
Nabór wniosków i przyjmowanie protestów: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. 
 

Ocena wniosków: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz planowana do powołania IP 
ZIT miast subregionalnych. 

19. Limity i ograniczenia 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
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w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

2. Wsparcie w ramach Działania przewidziane jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów wpisujących się w 
inteligentne specjalizacje określone w ”Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 
r.” (w oparciu o  indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego) lub 
polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych. Ponadto możliwe będzie wsparcie 
projektów, dotyczących wyłaniania nowych inteligentnych specjalizacji w ramach procesu 
przedsiębiorczego odkrywania. 

3. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 
Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  

4. Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z 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, w szczególności wsparcie jest udzielane 
projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z ww. Wytycznymi. 

5. Wsparcie nie może być udzielone na projekty z zakresu budowy sieci szerokopasmowych. 

6. Projekty muszą być zgodne ze Strategią ZIT dla MOF miast subregionalnych  

20. Warunki i planowany zakres 
stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

21. Dopuszczalna maksymalna 
wartość zakupionych środków trwa-
łych 
jako % wydatków kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

22. Warunki uwzględniania docho-
du w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

23. Warunki stosowania uprosz-
czonych form rozliczania wydatków 
i planowany zakres systemu zaliczek 

Nie dotyczy 

24. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 

Pomoc udzielana w ramach Działania stanowi pomoc publiczną, do której zastosowanie ma Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwesty-
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(rodzaj i przeznaczenie pomocy, 
unijna lub krajowa podstawa praw-
na)  

cyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych 
i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  

(na podstawie  art. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu) 

25. Maksymalny  
% poziom dofinansowania UE wy-
datków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy) 

 Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej). 

 Średnie przedsiębiorstwa: 60% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej). 

 

Minimalna kwota wsparcia: brak ograniczeń kwotowych 

Maksymalna kwota wsparcia 1 000 000,00 PLN 

 

26. Maksymalny  
% poziom dofinansowania całkowi-
tego wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne współfinan-
sowanie z budżetu państwa lub in-
nych źródeł przyznawane benefi-
cjentowi przez właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

 

 Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej). 

 Średnie przedsiębiorstwa: 60% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej). 

 

Minimalna kwota wsparcia: brak ograniczeń kwotowych 

Maksymalna kwota wsparcia: 1 000 000,00 PLN  

 

27. Minimalny wkład własny bene-
ficjenta jako % wydatków kwalifiko-
walnych  

 Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 30% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej) 

 Średnie przedsiębiorstwa: 40% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej) 

 

28. Minimalna 
i maksymalna wartość projektu 
(PLN) 

(jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych 

Maksymalna wartość projektu: 10 000 000,00 PLN 
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29. Minimalna i maksymalna war-
tość wydatków kwalifikowalnych 
projektu (PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:  7 000 000,00 PLN 

30. Kwota alokacji UE 
na instrumenty finansowe 
(EUR)  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

31. Mechanizm wdrażania instru-
mentów finansowych 

Nie dotyczy 

32. Rodzaj wsparcia instrumentów 
finansowych oraz najważniejsze wa-
runki przyznawania 

Nie dotyczy 

33. Katalog ostatecznych odbior-
ców instrumentów finansowych 

Nie dotyczy 

 
 

II.4 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 

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

Działania, pkt. 16 
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego 
wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego, 

 (…) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi 
Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

 (…) 

99/4 Ogółem EFRR: 150 866 891 Ogółem EFRR: 180 698 971 
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE  
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101/15 Region Słabiej Rozwinięty 
 111 595 009 

Region Słabiej Rozwinięty 
141 427 089 

101/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na 
obszarach strategicznej interwencji (miasta 
subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego. 
W ramach Działania przewiduje się terytorializację 
poprzez zastosowanie preferencji  dla projektów 
realizowanych na terenach wiejskich. 

W ramach Działania przewiduje się terytorializację poprzez zastosowanie 
preferencji  dla projektów realizowanych na terenach wiejskich. 

102/19 4.W ramach Działania brak jest możliwości budowy 
nowych obiektów – małych elektrowni wodnych - 
dopuszczona jest jedynie modernizacja już istniejących. 
Projekty dotyczące wyłącznie modernizacji52  źródeł 
opartych o energię wody kwalifikują się do wsparcia, jeśli 
są usytuowane wyłącznie na już istniejących budowlach 
piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy 
jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla 
przemieszczeń fauny wodnej. 
 
52Przez modernizację rozumie się trwałe ulepszenie 
prowadzące do zwiększenia wartości użytkowej (np. 
remont, rozbudowa, przebudowa).   

4.Projekty dotyczące źródeł opartych o energię wody kwalifikują się do 
wsparcia, jeśli są usytuowane wyłącznie na już istniejących budowlach 
piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej. 
 

105/30 Ewentualne zastosowanie instrumentów finansowych w 
ramach Działania, w tym zakres i forma wsparcia, zosta-
ną określone na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

105/31 Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych w 
przypadku ich zastosowania w ramach Działania, zosta-
nie określony na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

105/32 Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych w przypadku 
ich za-stosowania w ramach Działania, zostanie określo-
ny na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

106/33 Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finanso- Nie dotyczy 
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wych w przypadku ich zastosowania w ramach Działania, 
zostanie określony na podstawie analizy ex-ante. 

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach 
108/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 

zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na 
obszarach strategicznej interwencji (miasta 
subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego. 
W ramach Działania przewiduje się terytorializację 
poprzez zastosowanie preferencji  dla projektów 
realizowanych na terenach wiejskich. 

W ramach Działania przewiduje się terytorializację poprzez zastosowanie 
preferencji  dla projektów realizowanych na terenach wiejskich. 

109/19 4.Projekty dotyczące wsparcia wykorzystania energii 
wodnej będą dotyczyły wyłącznie modernizacji małych 
elektrowni wodnych (brak jest możliwości budowy no-
wych obiektów w tym zakresie tj. małych elektrowni 
wodnych). 

4.Projekty dotyczące wsparcia wykorzystania energii wodnej będą dotyczyły 
wytwarzania energii wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub 
wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej 
drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodne (brak jest możliwości 
budowy nowych obiektów w tym zakresie). 

112/30 Ewentualne zastosowanie instrumentów finansowych w 
ramach Działania, w tym zakres i forma wsparcia, zosta-
ną określone na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

112/31 Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych w 
przypadku ich zastosowania w ramach Działania, zosta-
nie określony na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

112/32 Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych w przypadku 
ich za-stosowania w ramach Działania, zostanie określo-
ny na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

112/33 Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finanso-
wych w przypadku ich zastosowania w ramach Działania, 
zostanie określony na pod-stawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

II.5 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka  niskoemisyjna 
Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Wszystkie 
Działania, pkt. 16 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego 
wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi 
Programami Operacyjnymi: 

 (…) 
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 Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego, 

 (…) 

 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

 (…) 

114/4 Ogółem EFRR: 258 939 368 Ogółem EFRR: 275 896 270 
Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 

123/10 2.Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o 
najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektyw-
ności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana 
drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z 
wymianą źródła ciepła na zasilane OZE  (z wyłączeniem 
indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja systemów 
wentylacji, klimatyzacji),włącznie z systemami zarządza-
nia energią. 

2.Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej 
ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, 
wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą 
źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji),włącznie z sys-
temami zarządzania energią. 
 

129/30 Ewentualne zastosowanie instrumentów finansowych w 
ramach Działania, w tym zakres i forma wsparcia, zosta-
ną określone na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

129/31 Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych w 
przypadku ich zastosowania w ramach Działania, zosta-
nie określony na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

129/32 Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych w przypadku 
ich za-stosowania w ramach Działania, zostanie określo-
ny na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

129/33 Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finanso-
wych w przypadku ich zastosowania w ramach Działania, 
zostanie określony na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego 
129/7 Celem Działania jest poprawa efektywności 

wykorzystania energii  w sektorze budownictwa, w 
wielorodzinnych budynkach mieszkaniowych poprzez 
realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w 
różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, 
chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu 
pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii 
ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych.  
W związku z powyższym działania związane z 

Celem Działania jest poprawa efektywności wykorzystania energii  w sektorze 
budownictwa, w budynkach mieszkaniowych poprzez realizację 
wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. 
ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu 
pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 
i niekonwencjonalnych.  
W związku z powyższym działania związane z modernizacją energetyczną bu-
dynków (budynków mieszkalnych, w tym także będących w zasobie JST ) będą 
promowały jej kompleksowy wymiar (tzw. głęboka kompleksowa modernizacja 
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modernizacją energetyczną budynków (wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych, w tym także będących w 
zasobie JST ) będą promowały jej kompleksowy wymiar 
(tzw. głęboka kompleksowa modernizacja oparta o 
system monitorowania i zarządzania energią). 
Identyfikacja optymalnego zestawu działań 
zwiększających efektywność energetyczną w danym 
budynku dokonywana na podstawie audytu energe-
tycznego (stanowiącego kluczowy element projektu). 

oparta o system monitorowania i zarządzania energią). Identyfikacja 
optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w 
danym budynku dokonywana na podstawie audytu energetycznego 
(stanowiącego kluczowy element projektu). 

130/10 1.Głęboka termomodernizacja  wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych,  
2.Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o 
najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie 
efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, 
wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów 
grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane 
OZE    
(z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), 
modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji),  
włącznie z systemami zarządzania energią. 

1.Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych, 
2.Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej 
ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, 
wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą 
źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji), włącznie z 
systemami zarządzania energią. 
 

132/19 3.Wsparcie skierowane będzie na tzw. głęboką 
kompleksową modernizację energetyczną budynków  
wielorodzinnych budynków mieszkalnych . 

3.Wsparcie skierowane będzie na tzw. głęboką kompleksową modernizację 
energetyczną budynków mieszkalnych . 
 

133/19 5.W przypadku budynków wielorodzinnych należy 
przyjąć normy w zakresie zastosowanych rozwiązań 
energooszczędnych obowiązujące od 1 stycznia 2021 
roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, ja-kim powinny odpowiadać budynki oraz 
ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 

5.W przypadku budynków należy przyjąć normy w zakresie zastosowanych 
rozwiązań energooszczędnych obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich 
usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 
 

136/30 Ewentualne zastosowanie instrumentów finansowych w 
ramach Działania, w tym zakres i forma wsparcia, zosta-
ną określone na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

136/31 Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych w 
przypadku ich zastosowania w ramach Działania, zosta-

Nie dotyczy 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCLXVII/5223/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. 
Strona 30 z 218 

nie określony na podstawie analizy ex-ante. 
136/32 Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych w przypadku 

ich za-stosowania w ramach Działania, zostanie określo-
ny na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

136/33 Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finanso-
wych w przypadku ich zastosowania w ramach Działania, 
zostanie określony na pod-stawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny 
137/7 Celem Działania jest osiągnięcie niskoemisyjnej i 

zrównoważonej mobilności w miastach prowadzące do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych 
substancji, wynikające z planów gospodarki 
niskoemisyjnych. 

Celem Działania jest osiągnięcie bezemisyjnej/niskoemisyjnej i zrównoważonej 
mobilności w miastach prowadzące do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych i innych substancji, wynikające z planów gospodarki 
niskoemisyjnych. 

138/10 1.(…) 
W ramach powyższego typu projektów kwalifikowalny 
jest zakup środków transportu zbiorowego o napędzie 
przyjaznym dla środowiska (prąd, gaz, biopaliwa, 
pojazdy spełniające normę emisji spalin co najmniej 
EURO VI lub inną, wyższą normę obowiązującą w 
danym czasie, itd.), tj. taboru autobusowego i/lub 
taboru trolejbusowego76  oraz zakup rowerów w ramach 
tworzenia lub rozbudowy systemu roweru miejskiego, 
jako elementu uzupełniającego miejski system 
transportowy. 
 
76 Zakup pojazdów o normie co najmniej EURO VI lub innej, wyższej normie 

obowiązującej w danym czasie dozwolony jest jeżeli z planów lub 
dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących 
się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu 
autobusów. 

 

1.(…)W ramach powyższego typu projektów kwalifikowalny jest zakup środków 
transportu zbiorowego publicznego niskoemisyjnego i bezemisyjnego 
zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w 
krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. 
dyrektywy 2014/94/UE), w tym niezbędnej dla tego transportu 
infrastruktury78 oraz zakup rowerów w ramach tworzenia lub rozbudowy 
systemu roweru miejskiego, jako elementu uzupełniającego miejski system 
transportowy. 
 
78 Poprzez infrastrukturę rozumie się infrastrukturę ładowania pojazdów paliwem alternatywnym oraz 

infrastrukturę niezbędną do korzystania z komplementarnych form transportu (tj. transportu 
bezemisyjnego komplementarnego w stosunku do autobusowego transportu publicznego) np. bikesharing 

lub carsharingu opartego o samochody elektryczne. 

 
 

139/10 5.Projekty z obszaru transportu miejskiego 
-projekty realizowane w granicach administracyjnych 
miast wraz z obszarami podmiejskimi i miejskimi 
obszarami funkcjonalnymi. 
-zakup taboru – tylko w przypadku wymiany starego na 

5.Projekty z obszaru transportu miejskiego 
-projekty realizowane w granicach administracyjnych miast wraz z obszarami 
podmiejskimi i miejskimi obszarami funkcjonalnymi. 
-zakup taboru – tylko w przypadku wymiany starego na nowy niskoemisyjny i 
bezemisyjny zasilany paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym 
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nowy tj. taki który będzie spełniać standardy techniczne 
i ekologiczne (pojazdy spełniające normę emisji spalin 
co najmniej EURO VI lub inną, wyższą normę 
obowiązującą w danym czasie)77 
(…) 
 
77 Zakup pojazdów o normie co najmniej EURO VI lub innej, wyższej normie 

obowiązującej w danym czasie dozwolony jest jeżeli z planów lub 
dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących 
się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu 
autobusów. 

w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych 
(dot. dyrektywy 2014/94/UE), w tym niezbędnej dla tego transportu 
infrastruktury80 
(…) 
 
80 Poprzez infrastrukturę rozumie się infrastrukturę ładowania pojazdów paliwem 
alternatywnym oraz infrastrukturę niezbędną do korzystania z komplementarnych form 
transportu (tj. transportu bezemisyjnego komplementarnego w stosunku do autobusowego 
transportu publicznego) np. bikesharing lub carsharingu opartego o samochody elektryczne. 

140/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na 
obszarach strategicznej interwencji (miasta 
subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego. 

W ramach Działania realizowany będzie na terenie miast subregionalnych 
instrument terytorialny Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (tzw. 
Strategiczne Inwestycje Terytorialne) na podstawie art. 36 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013). 

140/19 2.Do wsparcia kwalifikują się  projekty znajdujące się na 
terenie miast lub miast i obszarów powiązanych z nimi 
funkcjonalnie nieujętych w Strategii ZIT LOF. 

2.Do wsparcia kwalifikują się  projekty znajdujące się na terenie miast lub miast 
i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie nieujętych w Strategii ZIT LOF 
oraz Strategii ZIT MOF miast subregionalnych. 

141/19 Przykłady projektów dotyczących infrastruktury 
transportu publicznego w ramach Działania 
Zintegrowane i kompleksowe projekty w ramach 
Działania mogą zawierać następujące elementy: 

1. tabor niskoemisyjny – typ taboru powinien 
wynikać z wielokryterialnej analizy 
przechodzenia na czystszy tabor, liczba pojazdów 
powinna wynikać z analizy zrównoważonej 
mobilności miejskiej (wchodzącej w skład 
Strategii ZIT, PGN lub równoważnego 
dokumentu); 
 

(…) 
 

Przykłady projektów dotyczących infrastruktury transportu publicznego w 
ramach Działania 
Zintegrowane i kompleksowe projekty w ramach Działania mogą zawierać 
następujące elementy: 

2. tabor bezemisyjny/niskoemisyjny – typ taboru powinien wynikać z 
wielokryterialnej analizy przechodzenia na czystszy tabor, liczba 
pojazdów powinna wynikać z analizy zrównoważonej mobilności 
miejskiej (wchodzącej w skład Strategii ZIT, PGN lub równoważnego 
dokumentu); 

(…) 

143/19 10.Priorytetowo będzie traktowany zakup pojazdów o 10.Preferencyjnie traktowane będą projekty związane z zakupem 
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alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, 
hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp).  
11.Zakupowi niskoemisyjnego taboru powinny 
towarzyszyć inwestycje w niezbędną dla właściwego 
funkcjonowania zrównoważonej mobilności 
infrastrukturę. 

bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego. 
11.Zakupowi bezemisyjnego/niskoemisyjnego taboru powinny towarzyszyć 
inwestycje w niezbędną dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej 
mobilności infrastrukturę. 
 

Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności 
147/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 

zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na 
obszarach strategicznej interwencji (miasta 
subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego. 

W ramach Działania realizowany będzie na terenie miast subregionalnych 
instrument terytorialny Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (tzw. 
Strategiczne Inwestycje Terytorialne) na podstawie art. 36 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013). 

147/19 2.Projekty mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, 
gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym 
obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. 
Preferowane powinno być wsparcie udzielane poprzez 
przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO)80  oraz 
instrumenty finansowe. Możliwość użycia 
instrumentów finansowych na tego typu projekty 
będzie przedmiotem oceny ex-ante zgodnie z 
wymaganiami artykułu 37 ust. 2 rozporzą-dzenia (UE) 
nr 1303/2013. 

2.Projekty mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci 
ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. 
Preferowane powinno być wsparcie udzielane poprzez przedsiębiorstwa usług 
energetycznych (ESCO)84.  
 

151/30 Ewentualne zastosowanie instrumentów finansowych w 
ramach Działania, w tym zakres i forma wsparcia, zosta-
ną określone na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

151/31 Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych w 
przypadku ich zastosowania w ramach Działania, zosta-
nie określony na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

151/32 Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych w przypadku 
ich za-stosowania w ramach Działania, zostanie określo-
ny na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

151/33 Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finanso-
wych w przypadku ich zastosowania w ramach Działania, 

Nie dotyczy 
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zostanie określony na pod-stawie analizy ex-ante. 
Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

151/7 Celem Działania jest: 
-osiągnięcie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności 
w miastach prowadzące do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych i innych substancji, wynikające z planów 
gospodarki niskoemisyjnych 
(…) 

Celem Działania jest: 
-  osiągnięcie bezemisyjnej/niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w 
miastach prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych 
substancji, wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnych 
(…) 

153/10 1.(…) 
W ramach powyższego typu projektów kwalifikowalny 
jest zakup środków transportu zbiorowego o napędzie 
przyjaznym dla środowiska (prąd, gaz, biopaliwa, 
pojazdy spełniające normę emisji spalin co najmniej 
EURO VI lub inną, wyższą normę obowiązującą w 
danym czasie, itd.), tj. taboru autobusowego i/lub 
taboru trolejbusowego84  oraz zakup rowerów w ramach 
tworzenia lub rozbudowy systemu roweru 
miejskiego/gminnego, jako elementu uzupełniającego 
miejski system transportowy. 
 
84 Zakup pojazdów o normie co najmniej EURO VI lub innej, wyższej normie 
obowiązującej w danym czasie dozwolony jest jeżeli z planów lub 
dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących 
się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu 
autobusów. 

1.(…)W ramach powyższego typu projektów kwalifikowalny jest zakup środków 
transportu zbiorowego publicznego niskoemisyjnego i bezemisyjnego 
zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w 
krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. 
dyrektywy 2014/94/UE), w tym niezbędnej dla tego transportu 
infrastruktury88 oraz zakup rowerów w ramach tworzenia lub rozbudowy 
systemu roweru miejskiego/gminnego, jako elementu uzupełniającego miejski 
system transportowy. 
 
88 Poprzez infrastrukturę rozumie się infrastrukturę ładowania pojazdów paliwem alternatywnym oraz 

infrastrukturę niezbędną do korzystania z komplementarnych form transportu (tj. transportu 
bezemisyjnego komplementarnego w stosunku do autobusowego transportu publicznego) np. bikesharing 

lub carsharingu opartego o samochody elektryczne. 

 
 

154/10 5.Projekty z obszaru transportu miejskiego 
-projekty realizowane w granicach administracyjnych 
miast wraz z obszarami podmiejskimi, 
-zakup taboru – tylko w przypadku wymiany starego na 
nowy tj. taki który będzie spełniać standardy techniczne 
i ekologiczne (pojazdy spełniające normę emisji spalin 
co najmniej EURO VI lub inną, wyższą normę 
obowiązującą w danym czasie) 
(…) 

5.Projekty z obszaru transportu miejskiego 
-projekty realizowane w granicach administracyjnych miast wraz z obszarami 
podmiejskimi, 
-zakup taboru – tylko w przypadku wymiany starego na nowy niskoemisyjny i 
bezemisyjny zasilany paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym 
w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych 
(dot. dyrektywy 2014/94/UE), w tym niezbędnej dla tego transportu 
infrastruktury90 
(…) 
 
90 Poprzez infrastrukturę rozumie się infrastrukturę ładowania pojazdów 
paliwem alternatywnym oraz infrastrukturę niezbędną do korzystania z 
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komplementarnych form transportu (tj. transportu bezemisyjnego 
komplementarnego w stosunku do autobusowego transportu publicznego) 
np. bikesharing lub carsharingu opartego o samochody elektryczne. 

156/18 Tryb pozakonkursowy 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w 
Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 

Tryb pozakonkursowy 
 
Nabór wniosków i przyjmowanie protestów: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 
Ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lubli-
nie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz Gmina Lublin (reprezentująca Strony Porozumienia Gmin LOF). 
 

157/19 Przykłady projektów dotyczących infrastruktury 
transportu publicznego w ramach Działania 
Zintegrowane i kompleksowe projekty w ramach 
Działania mogą zawierać następujące elementy: 
1.tabor niskoemisyjny – typ taboru powinien wynikać z 
wielokryterialnej analizy przechodzenia na czystszy 
tabor, liczba pojazdów powinna wynikać z analizy 
zrównoważonej mobilności miejskiej (wchodzącej w 
skład Strategii ZIT, PGN lub równoważnego dokumentu); 

Przykłady projektów dotyczących infrastruktury transportu publicznego w 
ramach Działania 
Zintegrowane i kompleksowe projekty w ramach Działania mogą zawierać 
następujące elementy: 
1.tabor bezemisyjny/niskoemisyjny – typ taboru powinien wynikać z 
wielokryterialnej analizy przechodzenia na czystszy tabor, liczba pojazdów 
powinna wynikać z analizy zrównoważonej mobilności miejskiej (wchodzącej w 
skład Strategii ZIT, PGN lub równoważnego dokumentu); 

158/19 10.Zakup pojazdów w ramach projektu powinien 
dotyczyć pojazdów o alternatywnych systemach 
napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, 
napędzanych wodorem, itp).  
Zakupowi niskoemisyjnego taboru powinny towarzyszyć 
inwestycje w niezbędną dla właściwego funkcjonowania 
zrównoważonej mobilności infrastrukturę. 

10.Zakup pojazdów w ramach projektu powinien dotyczyć pojazdów 
niskoemisyjnych i bezemisyjnych zasilany paliwem alternatywnym w 
rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju 
infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE). 
11.Preferencyjnie traktowane będą projekty związane z zakupem 
bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego. 
12.Zakupowi bezemisyjnego/niskoemisyjnego taboru powinny towarzyszyć 
inwestycje w niezbędną dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej 
mobilności infrastrukturę. 

 
161/30 Ewentualne zastosowanie instrumentów finansowych w 

ramach Działania, w tym zakres i forma wsparcia, zosta-
ną określone na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 
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161/31 Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych w 
przypadku ich zastosowania w ramach Działania, zosta-
nie określony na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

161/32 Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych w przypadku 
ich za-stosowania w ramach Działania, zostanie określo-
ny na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

161/33 Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finanso-
wych w przypadku ich zastosowania w ramach Działania, 
zostanie określony na pod-stawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

Działanie 5.7 Transport niskoemisyjny dla ZIT miast subregionalnych 

Dodano nowe Działanie (str. 161): 
 

OPIS DZIAŁANIA 5.7 Transport niskoemisyjny dla ZIT miast subregionalnych 

6. Nazwa działania / poddzia-
łania 

Transport niskoemisyjny dla ZIT miast subregionalnych 

7. Cel szczegółowy działania 

Wsparcie zaplanowane w ramach działania ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast 
subregionalnych i ich miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) jako ważnych ośrodków wzrostu województwa 
lubelskiego. 

MOF Chełma, Białej Podlaskiej, Puław i Zamościa pełnią ważną rolę jako ośrodki koncentrujące funkcje gospodarcze 
i społeczne, na terenie których zlokalizowane są liczne instytucje publiczne i przedsiębiorstwa.  Obszary te są 
również znaczące dla gospodarki w kontekście dostarczania usług istotnych z perspektywy ich mieszkańców, jak 
również mieszkańców otaczających je obszarów wiejskich. 

Celem Działania jest osiągnięcie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w miastach prowadzące do ogranicze-
nia emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnych. Cel ten bę-
dzie osiągnięty poprzez wspieranie działań, dążących do stworzenia efektywnych systemów zrównoważonej mobil-
ności miejskiej.  

8. Lista wskaźników rezultatu 
bezpośredniego  

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

2. Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej. 

3. Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź". 

4. Liczba rowerzystów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride". 
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9. Lista wskaźników produktu 

1. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miej-
skiej. 

2. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych. 

3. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych. 

4. Całkowita długość wybudowanych lub przebudowanych linii trolejbusowych. 

5. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych komunikacji miejskiej. 

6. Liczba zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 
miejskiej. 

7. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej. 

8. Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miej-
skiej. 

9. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej. 

10. Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź". 

11. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź". 

12. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź". 

13. Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride". 

14. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride". 

15. Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe. 

16. Długość wspartej infrastruktury rowerowej. 

10. Typy projektów 

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów wynikające ze Strategii ZIT dla MOF miast su-
bregionalnych oraz planów zrównoważonej mobilności miejskiej/planów gospodarki niskoemisyjnej1:  
1. Roboty budowlane i modernizacja2 sieci trolejbusowych i autobusowych (w tym zakup sprzętu) w ramach: 
a) tworzenia nowej sieci systemu / linii transportu publicznego,  
b) przedłużenia istniejącej sieci systemu / linii transportu publicznego,  
c) modernizacji istniejącej sieci systemu / linii transportu publicznego, w tym m.in.:  

 roboty budowlane i modernizacja dróg i ulic w zakresie infrastruktury służącej obsłudze transportu publicz-
nego (np. zatoczki, zjazdy, podjazdy, bocznice pętle, wydzielenia pasów ruchu dla autobusów i/lub trolej-
busów) oraz pasażerów (np. przystanki, wysepki)  

 roboty budowlane i modernizacja zajezdni autobusowych i/lub trolejbusowych – tj. obiektów zawierają-

                                                           
1 W przypadku, gdy w planie gospodarki niskoemisyjnej zawarte zostały elementy zw. z rozwojem transportu niskoemisyjnego nie ma konieczności tworzenia odrębnego dokumentu w postaci planu 
zrównoważonej mobilności miejskiej. 
2 Modernizacja trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej. 
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cych wszystkie niezbędne dla zajezdni funkcje, wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, służą-
cych prowadzeniu działalności podstawowej (z wyłączeniem działalności usługowo - gospodarczej otwartej 
na inne podmioty)  

 roboty budowlane i modernizacja sieci energetycznej i podstacji trakcyjnych trolejbusowych  wyposażenie 
dróg i ulic w obiekty inżynierskie i niezbędne urządzenia drogowe służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów 
transportu publicznego  

 budowa kanalizacji teletechnicznej  
W ramach powyższego typu projektów kwalifikowalny jest zakup środków transportu zbiorowego publicznego 

niskoemisyjnego i bezemisyjnego zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych 

ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE), w tym niezbędnej dla 

tego transportu infrastruktury3.  

Zakupowi niskoemisyjnego/bezemisyjnego taboru powinny towarzyszyć inwestycje w infrastrukturę niezbędną dla 

właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności (w tym rozbudowa systemu roweru miejskiego, jako ele-

mentu uzupełniającego miejski system transportowy). 

2. Roboty budowlane i modernizacja dworców intermodalnych, przystanków, stacji i węzłów przesiadkowych – 
zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportu, w tym systemy parkingów dla samochodów „Par-
kuj i Jedź” („Park & Ride”) oraz dla rowerów („Bike & Park”) wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłu-
dze pasażerów i zagospodarowaniem terenu.   
Budowa lub montaż nowych punktów wypożyczania rowerów w ramach systemu roweru miejskiego. 

3. Zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki, mający na celu usprawnienie/ustanowienie priorytetu dla 
transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego w tym m. in.:  

 systemy centralnego sterowania sygnalizacją,  

 systemy sygnalizacji akustycznej,  

 systemy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez autobusy i trolejbusy (sygnalizacja akomodacyjna),  

 systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, w newralgicznych punktach miasta wraz 
z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej, 

 systemy dystrybucji i identyfikacji biletów,  

 system nawigacji satelitarnej dla usprawnienia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa transportu publiczne-
go,  

 system informacji dla podróżnych – elektroniczne tablice informacyjne, w tym systemy on-line,  

                                                           
3 Poprzez infrastrukturę rozumie się infrastrukturę ładowania pojazdów paliwem alternatywnym oraz infrastrukturę niezbędną do korzystania z komplementarnych form transportu (tj. transportu 

bezemisyjnego komplementarnego w stosunku do autobusowego transportu publicznego) np. bikesharing lub carsharingu opartego o samochody elektryczne. 
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 systemy monitorowania bezpieczeństwa montowane na przystankach, węzłach przesiadkowych, parkin-
gach oraz w taborze, 

4. System obsługi roweru miejskiego 
5. Projekty z obszaru transportu miejskiego 

 projekty realizowane w granicach administracyjnych MOF miast subregionalnych.  

 zakup taboru – tylko w przypadku wymiany starego na nowy tabor niskoemisyjny i bezemisyjny zasilany pa-
liwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury 
paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE), w tym niezbędnej dla tego transportu infrastruktury4.  
Zakupowi niskoemisyjnego/bezemisyjnego taboru powinny towarzyszyć inwestycje w infrastrukturę 
niezbędną dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności (w tym rozbudowa systemu roweru 
miejskiego, jako elementu uzupełniającego miejski system transportowy). 

 zakup taboru zgodnie z procedurą opisaną w Wytycznych ministra właściwego d.s. rozwoju regionalnego w 
zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadcze-
nia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym. 

 modernizacja taboru – modernizacja rozumiana jako ulepszenie, polegające na przebudowie, rozbudowie 
obiektu lub powodujące, iż jego wartość po zakończeniu ulepszania przewyższy pierwotną wartość użytko-
wą mierzoną kosztami eksploatacyjnymi, wielkością emisji lub innymi miernikami. Remont główny, zmie-
rzający do odtworzenia stanu pierwotnego, nie będzie mieścił się w katalogu możliwych do dofinansowania 
wydatków. 

                                                           
4 Poprzez infrastrukturę rozumie się infrastrukturę ładowania pojazdów paliwem alternatywnym oraz infrastrukturę niezbędną do korzystania z komplementarnych form transportu (tj. transportu 

bezemisyjnego komplementarnego w stosunku do autobusowego transportu publicznego) np. bikesharing lub carsharingu opartego o samochody elektryczne. 
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11. Typ beneficjenta  

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,  

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, 

 podmioty świadczące usługi transportu publicznego na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich 
związków na terenie miast objętych działaniem wyłonione do świadczenia tych usług zgodnie z Prawem zamó-
wień publicznych  

położone na Obszarze Strategicznej Interwencji – Miasta Subregionalne (wyznaczonym w Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r.) 

12. Grupa docelowa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia  

Osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu, mieszkańcy rynku ponadregionalnego i 
międzynarodowego, potencjalni turyści i inwestorzy. 

13. Instytucja pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Planowana do powołania IP ZIT miast subregionalnych 

14. Instytucja wdrażająca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

15. Kategoria(e) regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty 

4 625 953 

16. Mechanizmy powiązania 
interwencji z innymi działaniami/ 
poddziałaniami w ramach PO lub 
z innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO WL 
2014-2020: 

 KM RPO WL 2014-2020, 

 Kryteria wyboru projektów, 

 Mapa projektów, 

 Wspólne działania informacyjno-promocyjne, 

 Instrumenty terytorialne ułatwiające komplementarność w sensie geograficznym.  

 Strategia ZIT dla MOF miast subregionalnych 
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Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi: 

 Komitet ds. Umowy Partnerstwa, 

 Grupa Sterująca ds. Polski Wschodniej, 

 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych. 

 Strategia ZIT dla MOF miast subregionalnych 

17. Instrumenty terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

18. Tryb(y) wyboru projektów  
oraz wskazanie podmiotu odpo-
wiedzialnego za nabór i ocenę 
wniosków oraz przyjmowanie 
protestów  

Tryb pozakonkursowy 

 

Nabór wniosków i przyjmowanie protestów: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departa-
ment Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz planowana do powołania IP ZIT miast subregionalnych. 

19. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w wezwaniu do złożenia wniosku o dofi-
nansowanie. 

2. Do wsparcia kwalifikują się projekty zidentyfikowane w Strategii ZIT dla MOF miast subregionalnych. 

3. Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest posiadanie planów gospodarki niskoemisyjnej/ planów mobilności 
miejskiej. 

4. Projekty będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie oszczędno-
ści energii, obniżonej emisji CO2 i pyłu PM 10 zgodnie z zapisami Dyrektywy 2008/50/EC, do atmosfery lub 
wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  

5. Projekty uzyskujące wsparcie, będą musiały wykazać efektywność kosztową.  

6. Projekty związane z transportem miejskim powinny spełniać łącznie wszystkie następujące przesłanki: 

 kryterium celowościowe 1: szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego oraz nie-
zmotoryzowanego indywidualnego, 

 kryterium celowościowe 2: zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, 

 kryterium celowościowe 3: lepsza integracja gałęzi transportu, 

 kryterium celowościowe 4: niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższe zatłoczenie, 

 kryterium celowościowe 5: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
W efekcie, podejmowane działania muszą być zintegrowane i kompleksowe. 
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Warunki bezwzględnie obowiązujące 

W ramach Działania kwalifikowane będą projekty kompleksowe, związane z transportem miejskim, które:  
 realizują rozwój transportu publicznego w sposób kompleksowy, obejmując zestaw właściwych elementów: 

tabor, infrastrukturę, Inteligentne Systemy Transportowe, o ile jest to uzasadnione, w jednym lub w kilku pro-
jektach. W żadnym przypadku elementy drogowe, o których mowa w pkt 4c) poniżej, nie mogą stanowić sa-
modzielnego projektu – muszą być częścią kompleksowego projektu, bezpośrednio związanego  z transportem 
publicznym. 

 spełniają wszystkie wyżej określone kryteria celowościowe, od 1 do 5, a zwłaszcza czynią transport publiczny 
bardziej atrakcyjnym a jednocześnie transport indywidualny zmotoryzowany - mniej atrakcyjnym dla użytkow-
ników, przez nadanie transportowi publicznemu priorytetu w ruchu na głównych miejskich trasach i  skrzyżo-
waniach. 

Przykłady projektów dotyczących infrastruktury transportu publicznego w ramach Działania 

Zintegrowane i kompleksowe projekty w ramach Działania mogą zawierać następujące elementy: 

1. tabor bezemisyjny/niskoemisyjny – typ taboru powinien wynikać z wielokryterialnej analizy przechodzenia 
na czystszy tabor, liczba pojazdów powinna wynikać z analizy zrównoważonej mobilności miejskiej (wcho-
dzącej w skład Strategii ZIT, PGN lub równoważnego dokumentu); 

2. infrastruktura nie-drogowego transportu publicznego (np. tramwaj, P&R) lub infrastruktura niezmotoryzo-
wanego transportu indywidualnego, w tym elementy drogowe niezbędne do poprawy funkcjonowania te-
go transportu, w tym łańcuchy EkoMobilności -  bezpieczne ciągi ruchu pieszego lub rowerowego służące 
poprawie dostępności transportu publicznego; 

3. Inteligentne Systemy Transportowe – powinny zapewniać lepszą dostępność transportu publicznego w za-
kresie planowania podróży, informacji zarządzania ruchem, zarządzania popytem, zintegrowanego biletu, 
zintegrowanych systemów bazodanowych, itp., 

4. infrastruktura drogowego transportu publicznego (autobus, trolejbus, P&R): 

a) elementy drogowe przeznaczone wyłącznie dla transportu publicznego lub nadające priorytet trans-
portowi publicznemu, np.: buspasy, obiekty przeznaczone dla transportu autobusowego (tunele, wia-
dukty), (wydatki poza limitem mniejszości), 

b) przebudowa skrzyżowań w celu ułatwienia i/lub nadania priorytetu transportowi publicznemu w ruchu, 
np.: pasy skrętu dla autobusów, śluzy na skrzyżowaniach, itp., (wydatki poza limitem mniejszości), 

c) infrastruktura drogowa nienadająca priorytetu transportowi publicznemu z uwagi na brak ekono-
micznego uzasadnienia dla nadania takiego priorytetu, ale poprawiająca jakość funkcjonowania sys-
temu miejskiego transportu publicznego, np. odcinki dróg zapewniające dostęp do miejskich centrów 
przesiadkowych, pętli autobusowych/ tramwajowych, stacji kolejowych lub parkingów P&R, itp. – łą-
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czące takie terminale z siecią dróg miejskich; odcinki dróg służące uruchomieniu transportu publiczne-
go (na obszarach wcześniej nieobsługiwanych) / przebudowie sieci transportu publicznego (wydatki w 
limicie mniejszości). 

Inwestycje w odcinki dróg, o których mowa w ppkt. c) nie mogą stanowić samodzielnych projektów. 

W przypadku pkt. 2, 4a i 4b, inwestycje w inne elementy drogowe (np. jezdnia, nawierzchnia, obiekty 
inżynierskie, odwodnienie, bariery dźwiękochłonne, itp. mogą być współfinansowane wyłącznie w zakresie 
niezbędnym dla właściwego wykonywania robot drogowych dotyczących infrastruktury transportu 
publicznego jako całości i uzasadnionych z punktu widzenia technologicznego. W szczególności, bez 
wykonania takich robot budowlanych nie jest możliwe wykonanie większości inwestycji transportu 
publicznego (np. buspasa, parkingu P&R) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz/lub inżynieryjnej i jej 
odbiór przez odpowiedni urząd wydający zgodę na użytkowanie.  

7. Projekty będą musiały wykazać się wzrostem udziału transportu publicznego. 

8. Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie rea-lizacji zasady równości szans i niedy-
skryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane projektom uwzględnia-
jącym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z ww. Wytycznymi. 

9. Inwestycje powinny ponadto spełniać poniższe warunki: 

 inwestycje z RPO będą komplementarne z inwestycjami realizowanymi w ramach właściwych krajowych 
programów operacyjnych.  

 inwestycje w drogi lokalne lub regionalne mogą być finansowane jedynie, jako niezbędny  i uzupełniający 
element projektu dotyczącego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Samodzielne projekty doty-
czące wyłącznie infrastruktury drogowej nie będą akceptowane w ramach Działania. Wydatki w ww. zakre-
sie mogą stanowić maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu.  

10. Preferencyjnie traktowane będą projekty związane z zakupem bezemisyjnych pojazdów transportu publiczne-
go. 

11. Zakupowi niskoemisyjnego/bezemisyjnego taboru powinny towarzyszyć inwestycje w infrastrukturę niezbędną 
dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności (w tym rozbudowa systemu roweru miejskiego, ja-
ko elementu uzupełniającego miejski system transportowy). 

12. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 
Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 
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20. Warunki i planowany zakres 
stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

21. Dopuszczalna maksymalna 
wartość zakupionych środków 
trwałych 
jako % wydatków kwalifikowal-
nych 

Nie dotyczy 

22. Warunki uwzględniania do-
chodu w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Luka w finansowaniu (na podstawie art. 61 ust. 3 lit. b oraz ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) 

23. Warunki stosowania 
uproszczonych form rozliczania 
wydatków i planowany zakres 
systemu zaliczek 

Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowal-
nych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych. Możliwość udzielenia dofinansowania w 
formie zaliczki oraz zasady w zakresie uproszczonych form rozliczania wydatków będą rozpatrywane przez IZ. Przy 
określaniu zasad udzielania zaliczki oraz zasad w zakresie uproszczonych form rozliczania wydatków IZ będzie kie-
rowała się zapisami obowiązujących aktów prawnych i obowiązujących wytycznych. 

24. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie pomocy, 
unijna lub krajowa podstawa 
prawna)  

Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyj-
nych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym. 
 

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy publicznej, zastosowanie ma Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy  inwestycyjnej  na  infra-
strukturę  lokalną  w  ramach  regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

 (na podstawie art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu). 

 

Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana jest na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach re-
gionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020  (na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do po-
mocy de minimis). 
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25. Maksymalny  
% poziom dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy) 

85 % 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu. 

 

26. Maksymalny  
% poziom dofinansowania cał-
kowitego wydatków kwalifiko-
walnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne współfi-
nansowanie z budżetu państwa 
lub innych źródeł przyznawane 
beneficjentowi przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy) 

85 % 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu. 

 

27. Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych  

15 % 

Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu. 

28. Minimalna 
i maksymalna wartość projektu 
(PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Brak ograniczeń kwotowych 

29. Minimalna i maksymalna 
wartość wydatków kwalifikowal-
nych projektu (PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Brak ograniczeń kwotowych 
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30. Kwota alokacji UE 
na instrumenty finansowe 
(EUR)  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

31. Mechanizm wdrażania in-
strumentów finansowych 

Nie dotyczy 

32. Rodzaj wsparcia instrumen-
tów finansowych 

oraz najważniejsze warunki przy-
znawania 

Nie dotyczy 

33. Katalog ostatecznych od-
biorców instrumentów finanso-
wych 

Nie dotyczy 

 
 

Działanie 5.8 Efektywność energetyczna sektora publicznego dla ZIT miast subregionalnych 
Dodano nowe Działanie (str. 161): 
 

OPIS DZIAŁANIA 5.8 Efektywność energetyczna sektora publicznego dla ZIT miast subregionalnych 

6. Nazwa działania/ poddziałania  Efektywność energetyczna sektora publicznego dla ZIT miast subregionalnych 

7. Cel/e szczegółowy/e działania/ 
poddziałania 

Wsparcie zaplanowane w ramach działania ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast 
subregionalnych i ich miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) jako ważnych ośrodków wzrostu województwa 
lubelskiego. 
MOF Chełma, Białej Podlaskiej, Puław i Zamościa pełnią ważną rolę jako ośrodki koncentrujące funkcje 
gospodarcze i społeczne, na terenie których zlokalizowane są liczne obiekty użyteczności publicznej.   
Celem Działania jest poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej poprzez 
realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w zakresie: systemów ogrzewania, wentylacji, chłodzenia 
i oświetlenia pomieszczeń, energooszczędnego użytkowania budynków oraz monitoringu i sterowania użytko-
waniem energii. Celem jest również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonal-
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nych.  
Przedsięwzięcia związane z modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej (w tym będących w 
zasobie JST) będą realizowane poprzez tzw. głęboką, kompleksową modernizację, opartą o system 
monitorowania i zarządzania energią. Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność 
energetyczną w danym budynku dokonywana jest na podstawie audytu energetycznego stanowiącego 
kluczowy element projektu. 

8. Lista wskaźników rezultatu 
bezpośredniego  

1. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej. 

2. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32). 

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

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

5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. 

6. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 

7. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystują-
cych OZE. 

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

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

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

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

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

13. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej. 

9. Lista wskaźników produktu 

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków. 

2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. 

3. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. 

4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej  
z OZE. 

5. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej  
z OZE. 

6. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji. 

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

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

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

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

10. Typy projektów  

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów wynikające ze Strategii ZIT dla MOF miast 
subregionalnych: 

1. Głęboka termomodernizacja5 obiektów użyteczności publicznej6, w tym będących w zasobie JST. 

2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektyw-
ności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych, 
wymiana źródeł ciepła,  modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji),włącznie z systemami zarządzania 
energią. 

3. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na 
jednostki wysokosprawnej kogeneracji7  (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).  

11. Typ beneficjenta  Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

                                                           
5 Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku, rozumiana jako kompleksowa termomodernizacja, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów (Dz. U z 2014 r., poz. 712), oznacza przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, którego przedmiotem jest: a) ulepszenie w wyniku, którego następuje 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, b) ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie 
strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie 
oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach techniczno-budowlanych, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, c) 
wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego 
do budynku, d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności 
cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych. Przez przepisy techniczno-
budowlane rozumie się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690, z późn. zm.).  
W przypadku tzw. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przedsiębiorstwa obligatoryjnym elementem projektu jest założenie licznika ciepła, chłodu, ciepłej wody użytkowej. 
Stanowi to koszt kwalifikowalny, a także termostatów i zaworów podpionowych, które również stanowią koszt kwalifikowalny. 
6 Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji budynków obejmuje  takie elementy jak: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych; 
energooszczędne oświetlenia; przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne); instalacja systemów chłodzących, w 
tym również z zastosowaniem OZE; przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej; zastosowanie systemów zarządzania budynkiem; budowa lub przebudowa 
wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła; instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; instalacja OZE w modernizowanych 
energetycznie budynkach, lub jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego, w budynkach spełniających normy określone w nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690, z późn.zm.); opracowanie projektów modernizacji energetycznej 
stanowiących element projektu inwestycyjnego; instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych 
dachów i „żyjących, zielonych ścian”. 
7 Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji opartej na OZE o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych 
zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i 
elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% 
w porównaniu do istniejących instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że instalacje te nie zastępują urządzeń o niskiej 
emisji CO2, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne. 
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 Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną z wyłącze-
niem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki 

 Jednostki naukowe 

 Szkoły wyższe 

 Organizacje pozarządowe 

 Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną z wyłączeniem podmiotów okre-
ślonych jako beneficjenci Działania 1.3.1 PO IŚ (zgodnie z kodami form prawnych ujętych w SZOOP PO IŚ) 

 Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego 

położone na Obszarze Strategicznej Interwencji – Miasta Subregionalne (wyznaczonym w Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r.)  

 

12. Grupa docelowa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia 

Mieszkańcy województwa lubelskiego, osoby, instytucje  
i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu.  

13. Instytucja pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Planowana do powołania IP ZIT miast subregionalnych 

14. Instytucja wdrażająca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

15. Kategoria(e) regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty  

6 476 334 

16. Mechanizmy powiązania inter-
wencji z innymi działaniami/ pod-
działaniami w ramach PO lub z in-
nymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO 
WL 2014-2020: 

 Kryteria wyboru projektów, 

 Komitet Monitorujący RPO WL 2014-2020, 

 Mapa projektów,  

 Wspólne działania informacyjno – promocyjne, 

 Strategia ZIT dla MOF miast subregionalnych. 

 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi:  
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 Komitet ds. Umowy Partnerstwa, 

 Kontrakt Terytorialny dla Województwa Lubelskiego, 

 Ukierunkowanie interwencji na realizację celów Strategii Europa 2020, 

 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,  

 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych, 

 Strategia ZIT dla MOF miast subregionalnych, 

 Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Komitet na bieżąco analizuje 
kwestie związane  
z ochroną zdrowia, w szczególności pod kątem zapewnienia skuteczności i efektywności podejmowa-
nych interwencji ze środków UE, osiągania oczekiwanych rezultatów oraz wpływu realizacji Planu dzia-
łań na cele Policy Paper w zakresie ochrony zdrowia (dokument stanowi krajowe ramy strategiczne dla 
wszystkich przedsięwzięć realizowanych w obszarze zdrowia w perspektywie 2014-2020) oraz cele 
Umowy Partnerstwa  
i Programów Operacyjnych. 

17. Instrumenty terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

18. Tryb(y) wyboru projektów 
oraz wskazanie podmiotu odpowie-
dzialnego za nabór i ocenę wnio-
sków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb pozakonkursowy 

 

Nabór wniosków i przyjmowanie protestów: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Depar-
tament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz planowana do powołania IP ZIT miast subregionalnych. 

19. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

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

2. Do wsparcia kwalifikują się projekty zidentyfikowane w Strategii ZIT dla MOF miast subregionalnych. 

3. Wszystkie projekty wspierane w ramach Działania będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na 
środowisko, przedst. w formie oszczędności energii, obniżonej emisji CO2 i pyłu PM 10 (w zakresie energe-
tycznego wykorzystania biomasy), zgodnie z zapisami Dyrektywy 2008/50/EC, do atmosfery lub wzrostu 
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wykorzystania odnawialnych źródeł energii z preferencją dla tych źródeł.  

4. Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym budynku 
dokonywana będzie na podstawie audytu energetycznego8 lub audytu efektywności energetycznej9 (sta-
nowiącego kluczowy element projektu). 

5. W przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne będących ich własnością należy przyjąć nor-
my w zakresie zastosowanych rozwiązań energooszczędnych obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku, zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 

6. Wszystkie projekty uzyskujące wsparcie będą musiały wykazać efektywność kosztową. Działania będą mu-
siały wynikać  
z audytów energetycznych oraz być zgodne z zaleceniami KE  
z „Przewodnika technicznego finansowania modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ra-
mach Polityki Spójności”. 

7. Dofinansowanie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej będzie opierało się o zało-
żenia wynikające z dokumentu rządowego pt. „Wspieranie Inwestycji w modernizację budynków”, czyli 
„długoterminowej strategii wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów budynków mieszkanio-
wych i użytkowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych” w związku z art. 4 dyrektywy 2012/27/UE w 
sprawie efektywności energetycznej oraz Krajowego Planu Działań mającego na celu zwiększenie liczby bu-
dynków o niskim zużyciu energii, w związku z art. 9 dyrektywy 2010/31/UE.  

8. Projekty dotyczące modernizacji energetycznej budynków muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki oraz ich usytuowanie, którego nowelizacja, przewidująca zwiększenie wymagań w zakresie efek-
tywności energetycznej, weszła w życie 1 stycznia 2014 r. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budyn-
ku części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. 

9. W przypadku realizacji projektów z zakresu głębokiej termomodernizacji konieczne będzie spełnienie wa-
runków ex-ante z dyrektywy 2006/32 / EC w szczególności odnoszących się do instalacji indywidualnych 
liczników ciepła w budynkach podłączonych do ogrzewania sieciowego i poddawanych renowacji oraz no-
wą dyrektywą Energy Efficiency 2012/27/EU, w której kontynuowane są wymogi dyrektywy 2006/32/EC w 
sprawie indywidualnego pomiaru ciepła. Dopuszcza się zastosowanie podzielników kosztów ogrzewania 

                                                           
8 Audyt energetyczny przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu 

remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (z późniejszymi zmianami) 
9 Audyt efektywności energetycznej przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu 
efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. 
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zamontowanych na każdym grzejniku w przypadkach wymienionych w dyrektywie  2012/27/EU. Wprowa-
dzenie indywidualnego pomiaru ciepła powinno mieć miejsce zawsze w połączeniu z wprowadzeniem za-
worów termostatycznych w budynkach, w których nie zostały one jeszcze zamontowane. Preferowane bę-
dą projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność ener-
getyczną powyżej 60%, natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą 
kwalifikowały się do dofinansowania. 

10. Projekty z zakresu termomodernizacji szpitali mogą dotyczyć jedynie obiektów, których funkcjonowanie w 
publicznym systemie ochrony zdrowia będzie wynikało z map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez 
Ministerstwo Zdrowia. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa, które powyższymi mapami nie jest objęte.  

11. W odniesieniu do placówek ochrony zdrowia (POZ oraz AOS) zlokalizowanych w budynkach użyteczności 
publicznej pozostających własnością gminy zasadność wsparcia projektów z zakresu termomodernizacji 
będzie oceniana w kontekście realizacji celu publicznego i zgodnie z właściwością beneficjenta (tj. właści-
ciela budynku użyteczności publicznej), dodatkowo w okresie trwałości projektu konieczne będzie utrzy-
manie dotychczasowego przeznaczenia pomieszczeń w budynku poddawanym termomodernizacji. 

12. W zakresie kogeneracji w ramach Programu wsparte mogą zostać jedynie projekty dotyczące budowy, uza-
sadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji (poniżej 20 MW) 
oraz innych małych obiektów i urządzeń energetycznych spalania (tj. lokalne kotłownie) o jak najmniejszej z 
możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza a w szczególności PM 10. Dodatkowo wszelka 
przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację oraz innych małych obiektów i urządzeń 
energetycznych spalania musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących 
instalacji oraz zwiększeniem efektywności energetycznej.  

13. Priorytetowo będą wpierane projekty kogeneracyjne wykorzystujące odnawialne źródła energii, natomiast 
wymiana/modernizacja innych małych obiektów i urządzeń energetycznego spalania będzie ograniczona do 
wsparcia instalacji do spalania paliw OZE.  

14. W przypadku wsparcia indywidualnych urządzeń do ogrzewania wspierane urządzenia do ogrzewania po-
winny od początku okresu programowania charakteryzować obowiązującym od końca 2020r. minimalnym 
poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środ-
kach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne za-
sady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.  

15. Preferowane będzie wsparcie udzielane przez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO).10 

16. W budynkach mogą być stosowane instalacje OZE (o ile konieczność ich zastosowania wynika z uprzednio 

                                                           
10 W rozumieniu Dyrektywy PE i Rady 2012/227/UE z dnia 25 października 2012 r. 
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przygotowanego audytu energetycznego), które będą zapewniały przynajmniej częściowe pokrycie zapo-
trzebowania na energię w tych budynkach. W ramach realizowanych projektów instalacja OZE budowana 
na/przy budynkach musi być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym obiektu, a jedynie niewyko-
rzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej. 

17. Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowni-
czej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym jest jego podłączenie do ww. sieci. 

18. Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedy-
skryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i męż-
czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane projektom 
uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z ww. Wytycznymi. 

19. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 
Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

20. Warunki i planowany zakres 
stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

21. Dopuszczalna maksymalna 
wartość zakupionych środków trwa-
łych 
jako % wydatków kwalifikowalnych 

Nie dotyczy  

22. Warunki uwzględniania docho-
du w projekcie 
(jeśli dotyczy) 

Luka w finansowaniu (na podstawie art. 61 ust. 3 lit. b oraz ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) 

23. Warunki stosowania uprosz-
czonych form rozliczania wydatków 
i planowany zakres systemu zaliczek 

Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifiko-
walnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych. Możliwość udzielenia dofinansowa-
nia w formie zaliczki oraz zasady w zakresie uproszczonych form rozliczania wydatków będą rozpatrywane przez 
IZ. Przy określaniu zasad udzielania zaliczki oraz zasad w zakresie uproszczonych form rozliczania wydatków IZ 
będzie kierowała się zapisami obowiązujących aktów prawnych i obowiązujących wytycznych. 

24. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy publicznej zastosowanie mają: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania po-
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(rodzaj i przeznaczenie pomocy, 
unijna lub krajowa podstawa praw-
na) 

mocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów opera-
cyjnych na lata 2014–2020  

(na podstawie art. 38 Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), 

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

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

 

Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana jest na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020  (na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej do pomocy de minimis). 

25. Maksymalny  
% poziom dofinansowania UE wy-
datków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy) 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de minimis: 85% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

26. Maksymalny  
% poziom dofinansowania całkowi-
tego wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne współfinan-
sowanie z budżetu państwa lub in-
nych źródeł przyznawane benefi-
cjentowi przez właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy) 

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de minimis: 95% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej. 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: 85% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

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

27. Minimalny wkład własny bene-  Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de minimis: 5% 
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ficjenta jako % wydatków kwalifiko-
walnych 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej  

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: 15% 

 Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

28. Minimalna 
i maksymalna wartość projektu 
(PLN) 

(jeśli dotyczy) 

Brak ograniczeń kwotowych  

29. Minimalna i maksymalna war-
tość wydatków kwalifikowalnych 
projektu (PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Brak ograniczeń kwotowych 

30. Kwota alokacji UE 
na instrumenty finansowe 
(EUR)  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

31. Mechanizm wdrażania instru-
mentów finansowych 

Nie dotyczy 

32. Rodzaj wsparcia instrumentów 
finansowych oraz najważniejsze wa-
runki przyznawania 

Nie dotyczy 

33. Katalog ostatecznych odbior-
ców instrumentów finansowych 

Nie dotyczy 
 

Działanie 5.9 Promocja niskoemisyjności dla ZIT miast subregionalnych 
Dodano nowe Działanie (str. 161): 

OPIS DZIAŁANIA 5.9 Promocja niskoemisyjności dla ZIT miast subregionalnych 

6. Nazwa działania/ poddziałania  Promocja niskoemisyjności dla ZIT miast subregionalnych  

7. Cel szczegółowy działania 

Wsparcie zaplanowane w ramach działania ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast 
subregionalnych i ich miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) jako ważnych ośrodków wzrostu województwa 
lubelskiego. 
MOF Chełma, Białej Podlaskiej, Puław i Zamościa pełnią ważną rolę jako ośrodki koncentrujące istotne funkcje 
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publiczne, gospodarcze i społeczne, na terenie których zlokalizowane są liczne źródła emisji zanieczyszczeń 
powietrza, mające duży procentowy udział w stężeniach pyłu PM10. 
Celem działania, powiązanym z realizacją celów polityki klimatycznej, jest przede wszystkim redukcja emisji 
gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, poprzez promowanie strategii 
niskoemisyjnych na terenie MOF miast subregionalnych. Wsparcie skierowane jest do obszarów posiadających 
uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej. Nadrzędnym celem podjętych interwencji ma być 
poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia 
ludzi czyli zmniejszenie tzw. „niskiej emisji” na obszarach, gdzie występują ponadnormatywne poziomy stężenia 
PM10. Inwestycje mają przyczynić się do zmniejszenia zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, zmniejszenia 
emisji CO2 i zmniejszenia emisji pyłu do atmosfery oraz zwiększenia ilości zaoszczędzonej energii cieplnej. 

8. Lista wskaźników rezultatu 
bezpośredniego  

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

2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej. 

9. Lista wskaźników produktu 

1. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła. 

2. Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego. 

3. Liczba przebudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego. 

4. Liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych. 

5. Liczba nowych stanowisk pomiarowych na potrzeby monitoringu stanu środowiska. 

10. Typy projektów  

W ramach działania realizowane będą następujące typy projektów wynikające ze Strategii ZIT dla MOF miast 
subregionalnych: 

1. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii cieplnej.11  

2. Budowa lub modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia, w tym oświetlenia ulicznego (budowa 
lub modernizacja oświetlenia ulicznego finansowanego przez JST zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) będzie możliwa do realizacji 
bez względu kto jest jego właścicielem). 

3. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o 
poziomie zanieczyszczeń. 

4. Budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem standardów  
budownictwa pasywnego NF 1512. 

                                                           
11 W przypadku wsparcia udzielanego na inwestycje w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe jest ono możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte 

zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. 
12 Standard energetyczny budynku NF15 oznacza, że wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji tego budynku utrzymany jest na poziomie nieprzekraczającym 15 kWh/m2rok. Opis 
dobrych praktyk w zakresie budynków pasywnych znajduje się w podręczniku „Domy energooszczędne” przygotowany na podstawie opracowania KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. dostępnym na 
portalu www.nfosigw.gov.pl . Zakres projektu oraz optymalny zestaw działań zwiększających efektywność energetyczna ̨ w danym budynku wynika z wcześniej przygotowanego audytu energetycznego (audyt 
przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a 

http://www.nfosigw.gov.pl/
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Dopuszcza się realizację działań promocyjno-informacyjnych jako uzupełnienie projektów wymienionych w pkt 
1 i 2. 

11. Typ beneficjenta  

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną  

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną  

 spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu teryto-
rialnego lub ich związki  

 MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego) 

 służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego 

położone na Obszarze Strategicznej Interwencji – Miasta Subregionalne (wyznaczonym w Strategii Rozwoju 
Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2013 r.) 

 

12. Grupa docelowa/ ostateczni 
odbiorcy wsparcia 

Osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu, mieszkańcy rynku ponadregionalnego i 
międzynarodowego, potencjalni turyści i inwestorzy. 

13. Instytucja pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Planowana do powołania IP ZIT miast subregionalnych 

14. Instytucja wdrażająca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

15. Kategoria(e) regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Region Słabiej Rozwinięty 

5 854 615 

16. Mechanizmy powiązania inter-
wencji z innymi działaniami/ pod-
działaniami w ramach PO lub z in-
nymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi działaniami i osiami priorytetowymi RPO 
WL 2014-2020: 

 KM RPO WL 2014-2020, 

 Kryteria wyboru projektów, 

 Mapa projektów, 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (z późniejszymi zmianami) oraz zawierający elementy opracowane zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2012 poz. 
962)) i/lub projektu budowlanego (projekt budowlany przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego) gwarantującego/potwierdzającego osiągnięcie standardu NF 15. 
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 Wspólne działania informacyjno-promocyjne, 

 Instrumenty terytorialne ułatwiające komplementarność w sensie geograficznym, 

 Strategia ZIT dla MOF miast subregionalnych. 

 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi: 

 Komitet ds. Umowy Partnerstwa, 

 Grupa Sterująca ds. Polski Wschodniej, 

 Ukierunkowanie interwencji na realizację celów Strategii Europa 2020 

 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych,  

 Mapa projektów, 

 Strategia ZIT dla MOF miast subregionalnych. 

17. Instrumenty terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

18. Tryb(y) wyboru projektów  
oraz wskazanie podmiotu odpowie-
dzialnego za nabór i ocenę wnio-
sków oraz przyjmowanie protestów  

Tryb pozakonkursowy 

 

Nabór wniosków i przyjmowanie protestów: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Depar-
tament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz planowana do powołania IP ZIT miast subregionalnych. 

19. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

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

2. Do wsparcia kwalifikują się projekty zidentyfikowane w Strategii ZIT dla MOF miast subregionalnych. 

3. Projekty mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym 
obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Preferowane powinno być wsparcie udzielane poprzez 
przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO)13. 

4. Zakres interwencji musi wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej. 

5. Projekty powinny przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. 

                                                           
13 W rozumieniu Dyrektywy PE i Rady 2012/227/UE z dnia 25 października 2012 r. 
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6. Wsparte projekty muszą skutkować znaczną redukcją CO2 o co najmniej 30% w odniesieniu do istnieją-
cych instalacji.  

7. Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się 
obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji 
zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla pro-
duktów związanych z energią. 

8. Priorytetowo wspierane będą projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii. 

9. W przypadku indywidualnych urządzeń do ogrzewania wykorzystujących paliwa stałe, Program może 
wspierać jedynie inwestycje w urządzenia grzewcze spełniające wymagania klasy 5 według normy EN 303-
5:201214. 

10. Projekty dotyczące szpitali muszą wynikać z map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo 
Zdrowia. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, któ-
re powyższymi mapami nie jest objęte.  

11. W odniesieniu do placówek ochrony zdrowia (POZ oraz AOS) zlokalizowanych w budynkach użyteczności 
publicznej pozostających własnością gminy zasadność wsparcia projektów będzie oceniana w kontekście 
realizacji celu publicznego z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych w regionie i zgodnie z właściwością 
beneficjenta (tj. właściciela budynku użyteczności publicznej), dodatkowo w okresie trwałości projektu 
konieczne będzie utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia pomieszczeń w budynku będącym przed-
miotem projektu. 

12. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok], ilość zaoszczędzonej energii 
cieplnej, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej będą monitorowane na etapie wdrażania i udostępnia-
ne jako informacja dodatkowa w rocznym sprawozdaniu monitoringowym. 

13. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 
5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomo-
cy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozpo-
rządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Trakta-
tu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

14. Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z 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, w szczególności wsparcie jest udzielane pro-

                                                           
14 Norma PN EN 303-5:2012  Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 300 kW - Terminologia, wymagania, badania i 

oznakowanie.  
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jektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z ww. Wytycznymi.  

20. Warunki i planowany zakres 
stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

21. Dopuszczalna maksymalna 
wartość zakupionych środków trwa-
łych 
jako % wydatków kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

22. Warunki uwzględniania docho-
du w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

23. Warunki stosowania uprosz-
czonych form rozliczania wydatków 
i planowany zakres systemu zaliczek 

Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifiko-
walnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych. Możliwość udzielenia dofinansowa-
nia w formie zaliczki oraz zasad w zakresie uproszczonych form rozliczania wydatków będą rozpatrywane przez 
IZ. Przy określaniu zasad udzielania zaliczki oraz zasad w zakresie uproszczonych form rozliczania wydatków IZ 
będzie kierowała się zapisami obowiązujących aktów prawnych i obowiązujących wytycznych. 

24. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie pomocy, 
unijna lub krajowa podstawa praw-
na)  

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy publicznej zastosowanie mają: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomo-
cy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy  w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014–2020 

(na podstawie art. 46 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomo-
cy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomo-
cy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyj-
nych na lata 2014–2020  

(na podstawie art. 38 Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną  Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
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zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomo-
cy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowania energii ze źródeł odna-
wialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  

(na podstawie art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych Rozporzą-
dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomo-
cy inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na 
lata 2014-2020 (na podstawie art. 48 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną Rozporządze-
nia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regio-
nalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020  

(na podstawie art. 14  Regionalna pomoc inwestycyjna Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastoso-
waniu art. 107 i 108 Traktatu). 

 

Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana jest na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020  (na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej do pomocy de minimis). 

25. Maksymalny  
% poziom dofinansowania UE wy-
datków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)  

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de minimis: 85% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: 85% 

 

26. Maksymalny  
% poziom dofinansowania całkowi-
tego wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de minimis: 95% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: 85% 
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(środki UE + ewentualne współfinan-
sowanie z budżetu państwa lub in-
nych źródeł przyznawane benefi-
cjentowi przez właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

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

  

27. Minimalny wkład własny bene-
ficjenta jako % wydatków kwalifiko-
walnych  

 Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de minimis: 5% 

 Projekty w części objętej pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej 

 Projekty w części objętej pomocą de minimis: 15% 

 W przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15%. 

28. Minimalna 
i maksymalna wartość projektu 
(PLN) 

(jeśli dotyczy)  

Brak ograniczeń kwotowych 

29. Minimalna i maksymalna war-
tość wydatków kwalifikowalnych 
projektu (PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Brak ograniczeń kwotowych 

30. Kwota alokacji UE 
na instrumenty finansowe 
(EUR)  
(jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

31. Mechanizm wdrażania instru-
mentów finansowych 

Nie dotyczy 

32. Rodzaj wsparcia instrumentów 
finansowych oraz najważniejsze wa-
runki przyznawania 

Nie dotyczy 
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33. Katalog ostatecznych odbior-
ców instrumentów finansowych 

Nie dotyczy 

 

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

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

Działania, pkt. 16 
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego 
wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego, 

 (…) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi 
Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

 (…) 

162/2 Cel szczegółowy 1: Zwiększenie bezpieczeństwa 
powodziowego w regionie 

Cel szczegółowy 1: Skuteczny system ratownictwa i służb ratowniczych 
 

162/4 Ogółem EFRR: 154 615 611 Ogółem EFRR: 110 139 605 
Działanie 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne 

163/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

Nie dotyczy 

164/19 2.Alokacja przeznaczona na wyposażenie dla OSP nie 
przekroczy 10% alokacji na priorytet inwestycyjny 5b. 

 

Działanie 6.2 Mała retencja 
Usunięcie Działania, str. 166. 
Dodano przypis: Realizacja Działania nie będzie kontynuowana. 

Działanie 6.3 Gospodarka odpadami 
170/7 Celem Działania jest zwiększenie udziału odzysku, w 

szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, 
tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również 
odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymogami 
ochrony środowiska. W ramach Działania wspierane 

Celem Działania jest zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w 
odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak 
również odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymogami ochrony środowi-
ska, a także ochrona zdrowia i środowiska w postaci usuwania odpadów nie-
bezpiecznych dla zdrowia. W ramach Działania wspierane będą również dzia-
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będą również działania informacyjno-promocyjne zwią-
zane z gospodarką odpadami i promocją segregacji. 
(…)  

łania informacyjno-promocyjne związane z gospodarką odpadami, usuwaniem 
odpadów niebezpiecznych i promocją segregacji. Priorytetem będzie jak naj-
szybsze wdrożenie systemu selektywnej zbiórki 5 rodzajów odpadów, zgodnie 
z polskimi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów. 
(…) 

171/10 1.Infrastruktura do selektywnej zbiórki i przetwarzania 
odpadów komunalnych (w tym papieru, metalu, plasti-
ku, szkła oraz odpadów biodegradowalnych). 
 

1.Infrastruktura do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów komunalnych 
(w tym papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów ulegających 
biodegradacji). 
 

171/10 3.Instalacje do odzysku energii z biogazu składowisko-
wego lub mechaniczno-biologiczne instalacje do utyliza-
cji dla pozostałych odpadów z wyłączeniem termicznej 
utylizacji odpadów.  
 

3.Instalacje do odzysku energii z biogazu składowiskowego lub mechaniczno-
biologiczne instalacje do przetwarzania zmieszanych (resztkowych) odpadów 
komunalnych.  
 

172/10 5.Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi,  w szcze-
gólności w zakresie unieszkodliwiania azbestu poprzez 
zorganizowanie i wdrożenie kompleksowego systemu 
unieszkodliwiania azbestu  z nieruchomości  należących 
do osób fizycznych, budowę, rozbudowę i dostosowanie 
istniejących składowisk odpadów niebezpiecznych, w 
tym budowę kwater przy istniejących składowiskach.  
 

5.Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi,  w szczególności w zakresie 
unieszkodliwiania azbestu poprzez zorganizowanie i wdrożenie kompleksowe-
go systemu unieszkodliwiania azbestu  z nieruchomości  należących do osób 
fizycznych, budowę, rozbudowę i dostosowanie istniejących składowisk odpa-
dów niebezpiecznych, w tym budowę kwater przy istniejących składowiskach. 
Jako uzupełnienie projektów możliwa jest realizacja kampanii informacyjno-
promocyjnych związanych z unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych. 

172/15 Region Słabiej Rozwinięty  
34 365 345  

Region Słabiej Rozwinięty  
29 739 392 

173/19 4.Brak możliwości  wsparcia dla projektów związanych z 
termicznym przekształcaniem odpadów. 
 

4.Dofinansowanie nie będzie udzielane na budowę nowych instalacji mecha-
niczno – biologicznego przetwarzania odpadów lub na działania prowadzące do 
zwiększania mocy przerobowych istniejących instalacji w zakresie przetwarza-
nia zmieszanych odpadów komunalnych. 
 

Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 
178/19 2.Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru pro-

jektów będzie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (KPOŚK) wraz z opracowanym w toku ak-
tualizacji KPOŚK Masterplanem dla wdrażania dyrektywy 
91/271/EWG, zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych 

2.Dokumentem stanowiącym podstawę do wyboru projektów będzie aktualny 
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) wraz z opraco-
wanym w toku aktualizacji KPOŚK Masterplanem dla wdrażania dyrektywy 
91/271/EWG, zawierającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych 
aglomeracjach.. 
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w poszczególnych aglomeracjach. W przypadku aglome-
racji, które nie zostały ujęte w obowiązującym Master 
Planie ani w IV AKPOŚK, a zostały utworzone po 28 
lutego 2015 r., nie mogą ubiegać się o dofinansowanie 
ze środków UE93. Możliwość taka zaistnieje w momen-
cie ich ujęcia w V AKPOŚK, a następnie kolejnej aktuali-
zacji Master Planu. 
 
93 Dotyczy to również takich aglomeracji (powstałych w wyniku 
podziału/likwidacji bądź połączenia aglomeracji ujętych w IVAKPOŚK/Master 
Planie), które przestały funkcjonować w ww. dokumentach pod dotychczas 
istniejącą nazwą.  

 

 

179/19 4.Wsparcie projektów w zakresie oczyszczania ścieków w 
ramach przedsięwzięć wskazanych w Krajowym Progra-
mie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz zaopatrze-
nia w wodę będzie realizowane z preferowaniem zadań z 
zakresu gospodarki ściekowej na terenach wiejskich, 
obszarach atrakcyjnych turystycznie, obszarach chronio-
nych i w bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych. 
 

4.Wsparcie projektów w zakresie oczyszczania ścieków w ramach przedsięwzięć 
wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz 
zaopatrzenia w wodę będzie realizowane z preferowaniem zadań z zakresu 
gospodarki ściekowej na terenach wiejskich115, obszarach atrakcyjnych tury-
stycznie, obszarach chronionych i w bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych. 
 
115Przez tereny wiejskie należy rozumieć gminy wiejskie oraz gminy miejsko-
wiejskie do 5 tys. mieszkańców. 
 

180/24  Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana 
jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 
marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014–2020  (na podstawie Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). 

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

Wszystkie 
Działania, pkt. 16 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego 
wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego, 

 (…) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi 
Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

 (…) 
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182/4 Ogółem EFRR: 70 707 126 Ogółem EFRR: 73 020 103 
Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne 

185/17  W ramach Działania przewiduje się terytorializa-
cję poprzez dedykowane wsparcie dla powyż-
szych inwestycji z podziałem środków finanso-
wych na projekty o charakterze lokalnym i regio-
nalnym.  

 Preferowane będą projekty realizowane na ob-
szarach wiejskich, na które będzie przeznaczone 
50% alokacji w ramach działania.  

 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przed-
sięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich innych niż obszar funkcjo-
nalny miasta wojewódzkiego poprzez realizację 
projektów zintegrowanych na obszarach strate-
gicznej interwencji (miasta subregionalne) wy-
znaczonych w Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego. 

 W ramach Działania przewiduje się terytorializację poprzez dedykowa-
ne wsparcie dla powyższych inwestycji z podziałem środków finanso-
wych na projekty o charakterze lokalnym i regionalnym.  

 Preferowane będą projekty realizowane na obszarach wiejskich, na któ-
re będzie przeznaczone 50% alokacji w ramach działania.  

 W ramach Działania realizowany będzie na terenie miast subregional-
nych instrument terytorialny Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych (tzw. Strategiczne Inwestycje Terytorialne) na podstawie art. 36 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013). 

185/19 2.W ramach Działania wspierane będą wyłącznie projek-
ty do 5 mln euro kosztów całkowitych projektu. 

 

185/19 3.Promowane będą projekty, których jednym z elemen-
tów są zmiany techniczne istniejącej infrastruktury, po-
prawiające dostępność dla osób niepełnosprawnych.  

3.Promowane będą projekty, których jednym z elementów są zmiany technicz-
ne istniejącej infrastruktury, poprawiające dostępność dla osób z niepełno-
sprawnościami.  

Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej 
191/11 (…) (…) 

- spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają 
jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. 

192/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

Nie dotyczy 

195/10  Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury  Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitar-
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technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przysto-
sowania obiektów do potrzeb osób niepełno-
sprawnych).  

nej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami).  

 
Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza 

195/10  Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury 
technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przysto-
sowania obiektów do potrzeb osób niepełno-
sprawnych).  

 Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitar-
nej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami).  

196/11 (…) (…) 
- spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają 
jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. 

196/15 Region Słabiej Rozwinięty 
7 463 351 

Region Słabiej Rozwinięty 
9 776 328 

197/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

W ramach Działania realizowany będzie na terenie miast subregionalnych in-
strument terytorialny Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (tzw. Strate-
giczne Inwestycje Terytorialne) na podstawie art. 36 rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013). 

Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
201/10  Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury 

technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przysto-
sowania obiektów do potrzeb osób niepełno-
sprawnych).  

 Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitar-
nej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z nie-
pełnosprawnościami).  

202/18 Tryb pozakonkursowy 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w 
Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 

Tryb pozakonkursowy 
 
Nabór wniosków i przyjmowanie protestów: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 
Ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lubli-
nie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz Gmina Lublin (reprezentująca Strony Porozumienia Gmin LOF). 
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II.8 Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport 
Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Wszystkie 
Działania, pkt. 16 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego 
wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego, 

 (…) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi 
Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

 (…) 

Działanie 8.1 Regionalny układ transportowy 
208/19 Przypis 97 

Poprzez „bezpośrednie połączenie” należy rozumieć 
drogi regionalne łączące się fizycznie bezpośrednio z 
istniejącą, budowaną lub planowaną do budowy w 
obecnej perspektywie finansowej siecią TEN-T. Dlatego 
też o spełnieniu tego warunku w przypadku drogowej 
sieci TEN-T można mówić, jeżeli budowany lub przebu-
dowany odcinek drogi regionalnej fizycznie połączy się z 
węzłem autostrady lub drogi ekspresowej. W praktyce 
może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek drogi regio-
nalnej został już przebudowany i spełnia wymagane pa-
rametry techniczne – w takim przypadku można realizo-
wać bezpośrednio przylegający do niego odcinek tej sa-
mej drogi regionalnej (o tej samej kategorii i numerze), 
jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu sieciowego 
– w żadnym przypadku jednak nie dalej niż do najbliższe-
go skrzyżowania z drogą krajową lub wojewódzką. Takie 
same zasady mają zastosowanie do bezpośrednich połą-
czeń dróg z: 1) innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, por-
tami lotniczymi, portami morskimi, portami rzecznymi; 
2) przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morski-
mi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami 
logistycznymi zlokalizowanymi poza siecią TEN-T; 3) ist-
niejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi (fizycz-
nie istniejącymi, budowanymi lub planowanymi lub do 
budowy w obecnej perspektywie finansowej). 

Przypis 119 
Poprzez „bezpośrednie połączenie” należy rozumieć drogi regionalne łączące 
się fizycznie bezpośrednio z istniejącą, budowaną lub planowaną do budowy w 
obecnej perspektywie finansowej siecią TEN-T. Dlatego też o spełnieniu tego 
warunku w przypadku drogowej sieci TEN-T można mówić, jeżeli budowany lub 
przebudowany odcinek drogi regionalnej fizycznie połączy się z węzłem auto-
strady lub drogi ekspresowej. W praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki 
odcinek drogi regionalnej został już przebudowany i spełnia wymagane para-
metry techniczne – w takim przypadku można realizować bezpośrednio przyle-
gający do niego odcinek tej samej drogi regionalnej (o tej samej kategorii i nu-
merze), jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym 
przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego skrzyżowania z drogą krajową 
lub wojewódzką. Takie same zasady mają zastosowanie do bezpośrednich po-
łączeń dróg z: 1) innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami lotniczymi,  por-
tami rzecznymi; 2) przejściami granicznymi, portami lotniczymi,  terminalami 
towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza 
siecią TEN-T; 3) istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi (fizycznie 
istniejącymi, budowanymi lub planowanymi lub do budowy w obecnej perspek-
tywie finansowej). 
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209/19 2.(…)  
inwestycje w drogi regionalne, które zapewnią konieczne 
bezpośrednie połączenia z przejściami granicznymi, por-
tami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, 
centrami lub platformami logistycznymi z wyłączeniem 
dróg zarządzanych przez zarząd województwa (na pod-
stawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy o drogach publicznych) 
ujętych w Programie Strategicznego Rozwoju Transportu 
Województwa Lubelskiego ) 
(…) 
 

2.(…)  
inwestycje w drogi regionalne, które zapewnią konieczne bezpośrednie połą-
czenia z przejściami granicznymi, portami lotniczymi,  terminalami towarowy-
mi, centrami lub platformami logistycznymi z wyłączeniem dróg zarządzanych 
przez zarząd województwa (na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy o drogach 
publicznych) ujętych w Programie Strategicznego Rozwoju Transportu Woje-
wództwa Lubelskiego ) 
(…)  
 

Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy 
214/19 Przypis 102 

Poprzez „bezpośrednie połączenie” należy rozumieć 
drogi lokalne łączące się fizycznie bezpośrednio z 
istniejącą, budowaną lub planowaną do budowy w 
obecnej perspektywie finansowej siecią TEN-T. Dlatego 
też o spełnieniu tego warunku w przypadku drogowej 
sieci TEN-T można mówić, jeżeli budowany lub 
przebudowany odcinek drogi lokalnej fizycznie połączy 
się z węzłem autostrady lub drogi ekspresowej. W 
praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek 
drogi lokalnej został już przebudowany i spełnia 
wymagane parametry techniczne – w takim przypadku 
można realizować bezpośrednio przylegający do niego 
odcinek tej samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i 
numerze), jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu 
sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej niż 
do najbliższego skrzyżowania z drogą krajową lub 
wojewódzką. Takie same zasady mają zastosowanie do 
bezpośrednich połączeń dróg z: 1) innymi sieciami TEN-T: 
kolejowymi, portami lotniczymi, portami morskimi, 
portami rzecznymi; 2) przejściami granicznymi, portami 
lotniczymi,  morskimi, terminalami towarowymi, 
centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi 

Przypis 124 
Poprzez „bezpośrednie połączenie” należy rozumieć drogi lokalne łączące się 
fizycznie bezpośrednio z istniejącą, budowaną lub planowaną do budowy w 
obecnej perspektywie finansowej siecią TEN-T. Dlatego też o spełnieniu tego 
warunku w przypadku drogowej sieci TEN-T można mówić, jeżeli budowany lub 
przebudowany odcinek drogi lokalnej fizycznie połączy się z węzłem autostrady 
lub drogi ekspresowej. W praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek 
drogi lokalnej został już przebudowany i spełnia wymagane parametry 
techniczne – w takim przypadku można realizować bezpośrednio przylegający 
do niego odcinek tej samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i numerze), 
jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym 
przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego skrzyżowania z drogą krajową 
lub wojewódzką. Takie same zasady mają zastosowanie do bezpośrednich 
połączeń dróg z: 1) innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami lotniczymi, 
portami rzecznymi; 2) przejściami granicznymi, portami lotniczymi,  
terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi 
zlokalizowanymi poza siecią TEN-T; 3) istniejącymi lub nowymi terenami 
inwestycyjnymi (fizycznie istniejącymi, budowanymi lub planowanymi lub do 
budowy w obecnej perspektywie finansowej).  
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poza siecią TEN-T; 3) istniejącymi lub nowymi terenami 
inwestycyjnymi (fizycznie istniejącymi, budowanymi lub 
planowanymi lub do budowy w obecnej perspektywie 
finansowej).  

214/19 4.(…) 
inwestycje w drogi lokalne, które zapewnią konieczne 
bezpośrednie połączenia z przejściami granicznymi, por-
tami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, 
centrami lub platformami logistycznymi 

4.(…) inwestycje w drogi lokalne, które zapewnią konieczne bezpośrednie połą-
czenia z przejściami granicznymi, portami lotniczymi,  terminalami towarowy-
mi, centrami lub platformami logistycznymi 
 

Działanie 8.3 Transport kolejowy 
217/10 Modernizacja, rewitalizacja106 oraz rehabilitacja107 sieci 

kolejowej stanowiącej połączenie regionalnej sieci trans-
portowej z siecią TEN-T zarówno na potrzeby transportu 
towarowego oraz pasażerskiego, 
 
 
 
106 W ramach rewitalizacji sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej 

o znaczeniu regionalnym będą realizowane działania kompleksowe, 
skutkujące długotrwałą poprawą stanu technicznego oraz 
dostosowujące infrastrukturę do potrzeb rynku przewoźników (np. 
wzrost dopuszczalnych nacisków na oś, modernizacja peronów) oraz 
pasażerów (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych). 

 

Modernizacja128, rewitalizacja129 oraz rehabilitacja130 sieci kolejowej stanowią-
cej połączenie regionalnej sieci transportowej z siecią TEN-T zarówno na po-
trzeby transportu towarowego oraz pasażerskiego, 
 
 
128 Rozumianej  jako większe prace modyfikacyjne wykonywane w podsystemie lub w jego 
części, poprawiające całkowite osiągi podsystemu, zgodnie z art. 4 ustawy o transporcie 
kolejowym. 
 
129 Rozumianej jako proces, w wyniku którego następuje przywrócenie pierwotnych 
parametrów użytkowych istniejących obiektów infrastruktury kolejowej, co jednak skutkuje 
ich ulepszeniem (nie zalicza się do tej grupy remontów realizowanych w ramach procesu 
utrzymaniowego).  W ramach rewitalizacji sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej o znaczeniu 
regionalnym będą realizowane działania kompleksowe, skutkujące długotrwałą poprawą stanu 
technicznego oraz dostosowujące infrastrukturę do potrzeb rynku przewoźników (np. wzrost 
dopuszczalnych nacisków na oś, modernizacja peronów) oraz pasażerów (dostosowanie do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami). 

217/10  W ramach Działania możliwa jest także realizacja projektów polegających jedy-
nie na przygotowaniu dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej 
infrastruktury technicznej. 

Działanie 8.4 Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
223/18 Tryb pozakonkursowy 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w 
Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 

Tryb pozakonkursowy 
 
Nabór wniosków i przyjmowanie protestów: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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Ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lubli-
nie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz Gmina Lublin (reprezentująca Strony Porozumienia Gmin LOF). 
 

224/19 Przypis 110 
Poprzez „bezpośrednie połączenie” należy rozumieć 
drogi lokalne łączące się fizycznie bezpośrednio z 
istniejącą, budowaną lub planowaną do budowy w 
obecnej perspektywie finansowej siecią TEN-T. Dlatego 
też o spełnieniu tego warunku w przypadku drogowej 
sieci TEN-T można mówić, jeżeli budowany lub 
przebudowany odcinek drogi lokalnej fizycznie połączy 
się z węzłem autostrady lub drogi ekspresowej. W 
praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek 
drogi lokalnej został już przebudowany i spełnia 
wymagane parametry techniczne – w takim przypadku 
można realizować bezpośrednio przylegający do niego 
odcinek tej samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i 
numerze), jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu 
sieciowego – w żadnym przypadku jednak nie dalej niż 
do najbliższego skrzyżowania z drogą krajową lub 
wojewódzką. Takie same zasady mają zastosowanie do 
bezpośrednich połączeń dróg z: 1) innymi sieciami TEN-T: 
kolejowymi, portami lotniczymi, portami morskimi, 
portami rzecznymi; 2) przejściami granicznymi, portami 
lotniczymi,  morskimi, terminalami towarowymi, 
centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi 
poza siecią TEN-T; 3) istniejącymi lub nowymi terenami 
inwestycyjnymi (fizycznie istniejącymi, budowanymi lub 
planowanymi lub do budowy w obecnej perspektywie 
finansowej).  

Przypis 133 
Poprzez „bezpośrednie połączenie” należy rozumieć drogi lokalne łączące się 
fizycznie bezpośrednio z istniejącą, budowaną lub planowaną do budowy w 
obecnej perspektywie finansowej siecią TEN-T. Dlatego też o spełnieniu tego 
warunku w przypadku drogowej sieci TEN-T można mówić, jeżeli budowany lub 
przebudowany odcinek drogi lokalnej fizycznie połączy się z węzłem autostrady 
lub drogi ekspresowej. W praktyce może wystąpić przypadek, gdy taki odcinek 
drogi lokalnej został już przebudowany i spełnia wymagane parametry 
techniczne – w takim przypadku można realizować bezpośrednio przylegający 
do niego odcinek tej samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i numerze), 
jeżeli jest to niezbędne dla osiągnięcia efektu sieciowego – w żadnym 
przypadku jednak nie dalej niż do najbliższego skrzyżowania z drogą krajową 
lub wojewódzką. Takie same zasady mają zastosowanie do bezpośrednich 
połączeń dróg z: 1) innymi sieciami TEN-T: kolejowymi, portami lotniczymi, 
portami rzecznymi; 2) przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami 
towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza 
siecią TEN-T; 3) istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi (fizycznie 
istniejącymi, budowanymi lub planowanymi lub do budowy w obecnej 
perspektywie finansowej).  

224/19 4.(…) 
inwestycje w drogi lokalne, które zapewnią konieczne 
bezpośrednie połączenia z przejściami granicznymi, por-
tami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, 

4.(…) inwestycje w drogi lokalne, które zapewnią konieczne bezpośrednie połą-
czenia z przejściami granicznymi, portami lotniczymi,  terminalami towarowy-
mi, centrami lub platformami logistycznymi 
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centrami lub platformami logistycznymi 

II.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy  

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

Działania, pkt. 16 
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego 
wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego, 

 (…) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi 
Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

 (…) 

227/2 Cel szczegółowy 1: Zwiększenie zatrudnienia osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, 
osób niepełnosprawnych, osób długotrwale 
bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych) 
Cel szczegółowy 2: Poprawa szans na zatrudnienie osób 
odchodzących z rolnictwa 
Cel szczegółowy 3: Zwiększenie liczby nowych i trwałych 
miejsc pracy w regionie 
Cel szczegółowy 4: Zwiększenie poziomu zatrudnienia 
osób opiekujących się dziećmi do 3 lat 
 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym głównie osób starszych w 
wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób 
długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach) 
Cel szczegółowy 2: Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z 
rolnictwa oraz sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach 
krótkoterminowych, pracujących na umowach cywilno-prawnych i ubogich 
pracujących 
Cel szczegółowy 3: Zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w 
regionie 
Cel szczegółowy 4: Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się 
dziećmi do 3 lat 

227/4 Ogółem EFS: 197 944 462 Ogółem EFS: 225 794 843 
Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa 

227/7 Cele szczegółowe Priorytetu Inwestycyjnego 8i: 
1. Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym 
osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób nie-
pełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych 
oraz niskowykwalifikowanych). 

2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących  
z rolnictwa. 

 
Działanie ma na celu wsparcie poprzez skuteczną aktywi-
zację zawodową osób bezrobotnych oraz nieaktywnych 
zawodowo. Przedsięwzięcia będą się koncentrować na 

Cele szczegółowe Priorytetu Inwestycyjnego 8i: 
1. Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym głównie osób star-
szych w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, 
osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach). 

2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących  
z rolnictwa oraz sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach 
krótkoterminowych, pracujących na umowach cywilno-prawnych i ubo-
gich pracujących. 

 
Działanie ma na celu wsparcie poprzez skuteczną aktywizację zawodową. 
Przedsięwzięcia będą się koncentrować na wsparciu grup znajdujących się w 
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wsparciu grup znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych po 50 roku 
życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób dłu-
gotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych w 
celu aktywizacji zawodowej ułatwiającej im wejście lub 
powrót na rynek pracy. Osoby te wymagają szczególnego 
wsparcia z uwagi na okres bierności zawodowej, brak lub 
dezaktualizację posiadanych umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych, brak doświadczenia zawodowego czy też 
gorszą sytuację zatrudnieniową. Ze względu na wysoki 
poziom ukrytego bezrobocia, w tym głównie na obsza-
rach wiejskich, w ramach Działania została zaplanowana 
reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 
w celu podejmowania przez nich zatrudnienia poza rol-
nictwem. 

szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych w wieku 50 lat i 
więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobot-
nych oraz o niskich kwalifikacjach w celu aktywizacji zawodowej ułatwiającej 
im wejście lub powrót na rynek pracy. Osoby te wymagają szczególnego wspar-
cia z uwagi na okres bierności zawodowej, brak lub dezaktualizację posiada-
nych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, brak doświadczenia zawodowego 
czy też gorszą sytuację zatrudnieniową. Ze względu na wysoki poziom ukrytego 
bezrobocia, w tym głównie na obszarach wiejskich, w ramach Działania została 
zaplanowana reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w celu 
podejmowania przez nich zatrudnienia poza rolnictwem. Pomoc ukierunkowa-
na na wsparcie osób zatrudnionych przyczyni się do poprawy ich sytuacji na 
rynku pracy. Dzięki interwencji nastąpi zwiększenie zasobów wykwalifikowa-
nych pracowników w regionie. Ponadto interwencja będzie miała bezpośred-
ni wpływ na zwiększenie mobilności zawodowej odbiorców wsparcia, w tym 
w wymiarze geograficznym. 

228/8 

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek,  po opuszczeniu 
programu. 

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opusz-
czeniu programu. 

3. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolnicznym  
po opuszczeniu programu. 

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek,  po opuszczeniu programu. 

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
3. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolnicznym  

po opuszczeniu programu. 
4. Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu. 
5. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-

gramu. 
6. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifika-
cje, zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachu-
nek) po opuszczeniu programu. 

228/9 1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezro-
botnych, objętych wsparciem w programie. 
2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie. 
3. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie. 
4. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie. 
2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie. 
3. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie. 
4. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 
5. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie. 
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wsparciem w programie. 
5. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wspar-
ciem w programie. 
6. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wspar-
ciem w programie. 
7. Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych 
wsparciem w programie. 
 

6. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie. 
7. Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie. 
8. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, objętych wsparciem w programie. 
9. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  
10. Liczba osób powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi, lub bierne zawodowo i nie uczestniczą kształceniu lub szkole-
niu objętych wsparciem w programie. 
11. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 
wsparciem w programie. 
12. Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym obję-
tych wsparciem w programie. 
13. Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w programie. 
14. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, 
objętych wsparciem w programie. 
15. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
16. Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
17. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie. 
18. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 
wsparciem w programie.  
19. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań, objętych wsparciem w programie. 
20. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 

228/10 1f) wspieranie mobilności zawodowej poprzez  pokrycie 
kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodaro-
wania w nowym miejscu zamieszkania, w tym poprzez 
finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na 
zasiedlenie. 

1f) wspieranie mobilności zawodowej m.in. poprzez  pokrycie kosztów dojaz-
du do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, 
w tym poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasie-
dlenie. 

229/12 1. Osoby w wieku 30 lat i więcej bezrobotne oraz 1. Osoby w wieku 30 lat i więcej bezrobotne oraz bierne zawodowo z te-
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bierne zawodowo z terenu woj. lubelskiego, na-
leżące co najmniej do jednej z następujących 
grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b) kobiety, 
c) osoby z niepełnosprawnościami, 
d) osoby długotrwale bezrobotne, 
e) osoby o  niskich kwalifikacjach; 

 
 
 
 

2. rolnicy i członkowie ich rodzin121 w wieku 30 lat i 
więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby 
bezrobotne z terenu woj. lubelskiego należące co 
najmniej do jednej z następujących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b)  osoby długotrwale bezrobotne, 
c)  kobiety, 
d)  osoby z niepełnosprawnościami, 
e)  osoby o niskich kwalifikacjach 

prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wiel-
kości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnic-
twa. 
 
121 Tj. współmałżonek lub domownik. 

renu woj. lubelskiego, należące co najmniej do jednej z następujących 
grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b) kobiety, 
c) osoby z niepełnosprawnościami, 
d) osoby długotrwale bezrobotne, 
e) osoby o  niskich kwalifikacjach; 
f) osoby bezrobotne nie należące do grup wskazanych powyżej. 
Osoby wskazane w pkt a) do e) stanowią min. 60% uczestników projektu, 
osoby wskazane w pkt f) stanowią max. 20% ogólnej liczby bezrobotnych 
objętych wsparciem. 

 
2. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny144 w wieku 30 lat i więcej 

zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu woj. lubel-
skiego należące co najmniej do jednej z następujących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b)  osoby długotrwale bezrobotne, 
c)  kobiety, 
d)  osoby z niepełnosprawnościami, 
e)  osoby o niskich kwalifikacjach 

prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczenio-
wych, zamierzający odejść z rolnictwa. 
 
144 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny to osoby 
podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn.zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrud-
nienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie 
ustawy z dnia 13 października1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1778) (ZUS); 
 

3. Imigranci (w tym osoby pochodzenia polskiego), reemigranci, tzw. 
ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkotermino-
wych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych  
Liczba osób zaliczających się do grup 2 i 3 nie może przekraczać 40% 
ogółu uczestników projektów). 

230/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 

Nie dotyczy 
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innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

231/19 2.Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców 
wsparcia będą zgodne z zasadą efektywności zatrudnie-
niowej, tj. rezultat interwencji zostanie uzyskany w sytu-
acji, gdy odpowiedni odsetek uczestników projektów 
podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu. Mini-
malne poziomy kryterium efektywności zatrudnieniowej 
są ustalane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i 
podawane do publicznej wiadomości na stronie interne-
towej administrowanej przez MIiR: 
http://www.miir.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapo-
znaj się z prawem i dokumentami, nie później niż do koń-
ca października roku poprzedzającego rok jego obowią-
zywania. 
3.Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców w 
zakresie poprawy sytuacji osób na rynku pracy będą 
zgodne z zasadą efektywności zawodowej tj. zapewniając 
że projekt zakłada realizację minimalnego poziomu efek-
tywności zawodowej planowanego do spełnienia  w pro-
jekcie (odsetka osób, których sytuacja na rynku pracy 
ulegnie poprawie po zakończeniu udziału w projekcie). 
4.W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
urzędzie pracy - wsparcie skierowane będzie do osób 
bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy 
(tzw. bezrobotni aktywni lub tzw. wymagający wspar-
cia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. 
 

2.Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia, które w momen-
cie przystąpienia były osobami niepracującymi, będą zgodne z zasadą efek-
tywności zatrudnieniowej, tj. rezultat interwencji zostanie uzyskany w sytuacji, 
gdy odpowiedni odsetek uczestników projektów podejmie zatrudnienie po 
opuszczeniu programu. Minimalne poziomy kryterium efektywności zatrudnie-
niowej są ustalane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i podawane do pu-
blicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez MIiR: 
http://www.miir.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i do-
kumentami, nie później niż do końca października roku poprzedzającego rok 
jego obowiązywania. Projekty będą realizowane w oparciu o kryteria mini-
malnej efektywności zatrudnieniowej mierzone według metodologii nie-
uwzględniającej umów cywilno-prawnych. 
 
3.Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców w zakresie poprawy sytuacji 
osób na rynku pracy tj. osób, które w momencie rozpoczęcia udziału w pro-
jekcie były osobami pracującymi kwalifikującymi się do wsparcia (zgodnie z 
rozdziałem 3.3 Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020)  będą zgodne z zasadą efektywności zawodowej tj. zapewnia-
jąc że projekt zakłada realizację minimalnego poziomu efektywności zawodo-
wej planowanego do spełnienia  w projekcie (odsetka osób, których sytuacja na 
rynku pracy ulegnie poprawie po zakończeniu udziału w projekcie). 
4.W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy wspar-
cie w zakresie aktywizacji zawodowej przewiduje działania skierowane wy-
łącznie dla bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także 
na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie realizacji projektów 
finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyj-
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nych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 
2014-2020. 
 

232/19 8.Wsparcie w przypadku osób będących właścicielami 
lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieru-
chomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nie-
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub osób będących 
współmałżonkami tych osób, a także osób będących 
domownikami, podlegających ubezpieczeniom emery-
talnym i rentowym z tytułu stałej pracy w gospodar-
stwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprze-
kraczającej 2 ha przeliczeniowe, które posiadają status 
osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, jest ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia 
poza rolnictwem i ma na celu przejście z systemu ubez-
pieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu 
ubezpieczeń społecznych. 

 

8.Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin ma na celu podjęcie 
zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych 
rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych 
opartego na ZUS. 
 

Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP 
241/7 Cele szczegółowe Priorytetu Inwestycyjnego 8i: 

1. Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym 
osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób nie-
pełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych 
oraz niskowykwalifikowanych). 

2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących 
z rolnictwa. 

 
Działanie ma na celu wsparcie osób bezrobotnych, tj. ich 
skuteczną aktywizację zawodową. Przedsięwzięcia będą 
się koncentrować na wsparciu grup znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób star-
szych od 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawno-
ściami, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowy-

Cele szczegółowe Priorytetu Inwestycyjnego 8i: 
1. Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytu-

acji na rynku pracy (w tym osób głównie starszych w wieku 50 lat i wię-
cej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobot-
nych oraz o niskich kwalifikacjach). 

2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa. 
 
Działanie ma na celu wsparcie osób bezrobotnych, tj. ich skuteczną aktywizację 
zawodową. Przedsięwzięcia będą się koncentrować na wsparciu grup znajdują-
cych się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych w wie-
ku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale 
bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach w celu aktywizacji zawodowej uła-
twiającej im wejście lub powrót na rynek pracy. Osoby te wymagają  szczegól-
nego wsparcia z uwagi na okres bierności zawodowej, brak lub dezaktualizację 
posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, brak doświadczenia za-



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCLXVII/5223/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. 
Strona 77 z 218 

kwalifikowanych w celu aktywizacji zawodowej ułatwia-
jącej im wejście lub powrót na rynek pracy. Osoby te 
wymagają  szczególnego wsparcia z uwagi na okres bier-
ności zawodowej, brak lub dezaktualizację posiadanych 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych, brak doświad-
czenia zawodowego czy też gorszą sytuację zatrudnie-
niową. Ze względu na wysoki poziom ukrytego bezrobo-
cia, w tym głównie na obszarach wiejskich, w ramach 
Działania została zaplanowana reorientacja zawodowa 
osób odchodzących z rolnictwa w celu podejmowania 
przez nich zatrudnienia poza rolnictwem. 

wodowego czy też gorszą sytuację zatrudnieniową. Ze względu na wysoki po-
ziom ukrytego bezrobocia, w tym głównie na obszarach wiejskich, w ramach 
Działania została zaplanowana reorientacja zawodowa osób odchodzących z 
rolnictwa w celu podejmowania przez nich zatrudnienia poza rolnictwem. 

241/8 1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu progra-
mu.  
2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszcze-
niu programu. 
3. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolnicznym 
po opuszczeniu programu. 
 

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu.  
2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
3. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolnicznym po opuszczeniu pro-
gramu. 
4. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej . 
5. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-
gramu. 
6. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu. 

241/9 1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezro-
botnych, objętych wsparciem w programie. 
2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie. 
3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie. 
4. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wspar-
ciem w programie. 
5. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wspar-
ciem w programie. 
6. Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych 

1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie. 
2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie. 
3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 
4. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie. 
5. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie. 
6. Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie. 
7. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki 
na podjęcie działalności gospodarczej w programie . 
8. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie. 
9. Liczba osób powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale 
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wsparciem w programie. 
 

bezrobotnymi, lub bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu lub szko-
leniu objętych wsparciem w programie.  
10. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 
wsparciem w programie. 
11. Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym obję-
tych wsparciem w programie.  
12. Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w programie. 
13. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, 
objętych wsparciem w programie. 
14. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
15. Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
16. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie. 
17. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 
wsparciem w programie. 
18. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań, objętych wsparciem w programie. 
19. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich . 

242/12 1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w 
PUP/MUP jako osoby bezrobotne, dla których zo-
stał ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub  II 
(tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy, należą-
ce co najmniej do jednej z następujących grup: 
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b) osoby długotrwale bezrobotne, 
c) kobiety, 
d) osoby z niepełnosprawnościami, 
e) osoby o niskich kwalifikacjach. 

 
 

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP/MUP jako osoby 
bezrobotne, należące co najmniej do jednej z następujących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b) osoby długotrwale bezrobotne, 
c) kobiety, 
d) osoby z niepełnosprawnościami, 
e) osoby o niskich kwalifikacjach 
f) osoby bezrobotne nie należące do grup wskazanych powyżej. 

Osoby wskazane w pkt a) do e) stanowią min. 60% uczestników projektu, 
osoby wskazane w pkt f) stanowią max. 20% ogólnej liczby bezrobotnych 
objętych wsparciem. 
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2. Rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i 
więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby 
bezrobotne dla których został ustalony I (tzw. 
bezrobotni aktywni) lub  II (tzw. wymagający 
wsparcia) profil pomocy należące co najmniej do 
jednej z następujących grup: 

a)  osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b)  osoby długotrwale bezrobotne, 
c)  kobiety, 
d)  osoby z niepełnosprawnościami, 
e)  osoby o niskich kwalifikacjach 

prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wiel-
kości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rol-
nictwa. 

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w 
PUP/MUP jako osoby bezrobotne należące co najmniej do jednej z na-
stępujących grup: 

a)  osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b)  osoby długotrwale bezrobotne, 
c)  kobiety, 
d)  osoby z niepełnosprawnościami, 
e)  osoby o niskich kwalifikacjach 

zamierzający odejść z rolnictwa. 

243/18 Tryb pozakonkursowy zastosowany zostanie w przypad-
ku objęcia wszystkich powiatowych urzędów pracy, w 
przypadku braku takiej możliwości stosowany będzie 
tryb konkursowy. 

Tryb pozakonkursowy. 
 

244/19 5.Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców 
wsparcia będą zgodne z zasadą efektywności zatrudnie-
niowej, tj. rezultat interwencji zostanie uzyskany w sytu-
acji, gdy odpowiedni odsetek uczestników projektów 
podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu. Mini-
malne poziomy kryterium efektywności zatrudnieniowej 
są ustalane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i 
podawane do publicznej wiadomości na stronie interne-
towej administrowanej przez MIiR: 
http://www.miir.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapo-
znaj się z prawem i dokumentami, nie później niż do koń-
ca października roku poprzedzającego rok jego obowią-
zywania.  

5.Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia będą zgodne z 
zasadą efektywności zatrudnieniowej, tj. rezultat interwencji zostanie uzyskany 
w sytuacji, gdy odpowiedni odsetek uczestników projektów podejmie 
zatrudnienie po opuszczeniu programu. Minimalne poziomy kryterium 
efektywności zatrudnieniowej  są ustalane przez Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju i podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
administrowanej przez MIiR: http://www.miir.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i 
dokumentami, nie później niż do końca października roku poprzedzającego rok 
jego obowiązywania. Projekty będą realizowane w oparciu o kryteria 
minimalnej efektywności zatrudnieniowej mierzone według metodologii 
nieuwzględniającej umów cywilno-prawnych. 

 

244/19 7.Nie będą realizowane działania służące rozwojowi 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 

7.Realizowane będą działania służące rozwojowi przedsiębiorczości i samoza-
trudnienia. 
 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCLXVII/5223/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. 
Strona 80 z 218 

244/19 8.Wsparcie w przypadku osób będących właścicielami 
lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nierucho-
mości rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekra-
czającej 2 ha przeliczeniowe lub osób będących współ-
małżonkami tych osób, a także osób będących domowni-
kami, podlegających ubezpieczeniom emerytalnym i 
rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym 
o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha 
przeliczeniowe, które posiadają status osoby bezrobot-
nej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest ukierunko-
wane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i ma na 
celu przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolni-
ków do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych. 

8.Wsparcie w przypadku osób będących właścicielami lub posiadaczami samo-
istnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych 
nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub osób będących współmałżonkami 
tych osób, a także osób będących domownikami, podlegających ubezpiecze-
niom emerytalnym i rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o 
powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które 
posiadają status osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest ukierunkowane na podję-
cie zatrudnienia poza rolnictwem i ma na celu przejście z systemu ubezpieczeń 
społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń 
społecznych opartego na ZUS. 
 

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 
247/8 1.Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielo-

nych z EFS środków na podjęcie działalności gospodar-
czej. 
 

1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej. 
2. Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu. 
3. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-
gramu. 
4. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu. 
5. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu. 

247/9 1. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodar-
czej w programie. 

2. Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzysta-
ły z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie. 

 

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 instrumentów 
zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie. 
3. Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie . 
4. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie.  
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5. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie. 
6. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.  
7. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, objętych wsparciem w programie. 
8. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  
9. Liczba osób powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi, lub bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu lub szko-
leniu objętych wsparciem w programie.  
10. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 
wsparciem w programie. 
11.  Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym obję-
tych wsparciem w programie.  
12.  Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w pro-
gramie.  
13.  Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracują-
cych, objętych wsparciem w programie.  
14.  Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie. 
15.  Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
16.  Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie.  
17.  Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie  
18. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 
wsparciem w programie. 
19.  Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu  
do mieszkań, objętych wsparciem w programie. 
20. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 

248/10 1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodar-
czej obejmujące: 

a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i gru-
powe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umie-

1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej obejmujące: 

a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzy-
skanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej,  
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jętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej,  

b) przyznanie środków finansowych w postaci dota-
cji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej, 

c) wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finan-
sowe). 

 
2. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej obejmu-
jące: 

a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i gru-
powe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umie-
jętności niezbędnych do podjęcia i prowadze-
nia działalności gospodarczej, 

b) przyznanie środków finansowych na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej w postaci: 

i. instrumentów finansowych, 
ii. instrumentów finansowych połączonych z dota-
cją na spłatę odsetek, 

iii. instrumentów finansowych w połączeniu z do-
tacjami. 

b) przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

c) wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe). 
 

2. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności go-
spodarczej obejmujące przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w postaci instrumentów finansowych. 

248/12 Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lu-
belskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane 
w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpo-
cząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłącze-
niem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących 
działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym 
m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpie-
nia do projektu. Ww. osoby należą co najmniej do jed-
nej z następujących grup: 

a)  osoby w wieku powyżej 50 roku życia, 

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające 
bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z 
wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. 
działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy po-
przedzających dzień przystąpienia do projektu: 

a) osoby bezrobotne174 (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako 
bezrobotne), bierne zawodowo175, zwłaszcza te, które znajdują się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),  
bb) kobiety,  
cc) osoby z niepełnosprawnościami176,  
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b)  kobiety, 
c)  osoby z niepełnosprawnościami150, 
d)  osoby długotrwale bezrobotne151, 
e)  osoby o niskich kwalifikacjach152. 

 
Tylko ww. grupy priorytetowe mogą otrzymać wsparcie 
w postaci dotacji bezzwrotnych. 
 
W przypadku instrumentów finansowych dopuszcza się 
możliwość przeznaczenia maksymalnie 20% alokacji w 
ramach Działania 9.3  na wsparcie osób spoza grup 
priorytetowych, ale należących do grupy wyłącznie bez-
robotnych i biernych zawodowo 153. 
 
150Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 osoby z niepełnosprawnościami to osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
151 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 osoby długotrwale bezrobotne to - w przy-
padku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne 
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek 
uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i 
ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
152 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – 
EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020: osoby o niskich kwalifikacjach to 
osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie 
(Osobom, które ukończyły osiem klas szkoły podstawowej na po-
trzeby monitorowania projektów współfinansowanych z EFS w 
perspektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 
2 według klasyfikacji ISCED).  
ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie 
wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów 
wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia 

dd) osoby długotrwale bezrobotne177,  
ee) osoby o niskich kwalifikacjach178,  

przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od 
lit. aa do lit. ee,  

b) mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni sta-
nowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie 
ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) 
w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e) 179, 

c) imigranci180 (w tym osoby polskiego pochodzenia),  
d) reemigranci181,  
e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny182,  
f) osoby pracujące,  w tym tzw. ubogie pracujące183, osoby zatrudnione 

na umowach krótkoterminowych184 oraz pracujące w ramach umów 
cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień 
przystąpienia do projektu. 

 
Osoby wskazane w pkt c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestników 
projektu. 
 
W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – f) łączna liczba osób pracują-
cych nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej. 
 
174 Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani 
bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby 
bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, 
nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub 
rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń 
z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy 
np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie 
pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W 
związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną. 
175 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 
2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020: osoby bierne zawodowo należy interpretować zgodnie z 
definicją wskaźnika liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, tj. bierni 
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umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie 
przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 
rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 
lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej 
więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat. 
153Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – 
EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020: osoby bierne zawodowo należy 
interpretować zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób biernych 
zawodowo objętych wsparciem w programie, tj. bierni zawodowo 
to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej 
(tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 

 

zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i 
nie są bezrobotne). 
176 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby z 
niepełnosprawnościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020. 
177 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby długotrwale 
bezrobotne to - w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie 
przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na 
podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
178 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 
2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020: osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające 
wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (Osobom, które ukończyły osiem klas szkoły 
podstawowej na potrzeby monitorowania projektów współfinansowanych z EFS w 
perspektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 2 według klasyfikacji 
ISCED).  
ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i 
przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia 
umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym 
poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą 
się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), 
przy czym najczęściej jest to okres 12 lat. 
179 Wsparcie bezrobotnych mężczyzn w wieku 30 – 49 lat może być udzielone pod warunkiem, 
że będzie prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub 
utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów 
lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 
180 Imigranci - osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające 
przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i 
zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski. 
181 Reemigranci - obywateli polskich, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany 
okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na 
terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć 
podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są 
również repatrianci. 
182Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny – osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub 
inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
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1778) (ZUS). 
183Osoba uboga pracująca – osobę, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w 
gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem  transferów socjalnych 6 ), 
przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o 
próg interwencji socjalnej w miesiącu 
poprzedzającym przystąpienie do projektu. 
184 Umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy 
zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa 
nie dłużej niż 6 miesięcy. 

 

249/15 Region Słabiej Rozwinięty 
53 443 406 

Region Słabiej Rozwinięty 
81 293 787 

250/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

W ramach Działania realizowany będzie na terenie miast subregionalnych in-
strument terytorialny Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (tzw. Strate-
giczne Inwestycje Terytorialne) na podstawie art. 36 rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013). 

254/33 Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lu-
belskiego, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane 
w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpo-
cząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłącze-
niem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących 
działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym 
m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpie-
nia do projektu. Ww. osoby należą co najmniej do jed-
nej z następujących grup: 

a)  osoby w wieku powyżej 50 roku życia, 
b)  kobiety, 
c)  osoby z niepełnosprawnościami159, 
d)  osoby długotrwale bezrobotne160, 
e)  osoby o niskich kwalifikacjach161. 

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostające 
bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z 
wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. 
działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy po-
przedzających dzień przystąpienia do projektu: 

a) osoby bezrobotne194 (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako 
bezrobotne), bierne zawodowo195, zwłaszcza te, które znajdują się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),  
bb) kobiety,  
cc) osoby z niepełnosprawnościami196,  
dd) osoby długotrwale bezrobotne197,  
ee) osoby o niskich kwalifikacjach198,  

przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od 
lit. aa do lit. ee,  
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Tylko ww. grupy priorytetowe mogą otrzymać wsparcie 
w postaci dotacji bezzwrotnych. 
 
W przypadku instrumentów finansowych dopuszcza się 
możliwość przeznaczenia maksymalnie 20% alokacji w 
ramach Działania 9.3  na wsparcie osób spoza grup 
priorytetowych, ale należących do grupy wyłącznie bez-
robotnych i biernych zawodowo 162. 
 
159Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 osoby z niepełnosprawnościami to osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
160 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 osoby długotrwale bezrobotne to - w przy-
padku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne 
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek 
uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i 
ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
161 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – 
EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020: osoby o niskich kwalifikacjach to 
osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie 
(Osobom, które ukończyły osiem klas szkoły podstawowej na po-
trzeby monitorowania projektów współfinansowanych z EFS w 
perspektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 
2 według klasyfikacji ISCED).  
ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie 
wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów 
wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia 
umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie 
przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 
rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 
lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej 
więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat. 

b) mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni sta-
nowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie 
ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) 
w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e) 199, 

c) imigranci200 (w tym osoby polskiego pochodzenia),  
d) reemigranci201,  
e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny202,  
f) osoby pracujące,  w tym tzw. ubogie pracujące203, osoby zatrudnione 

na umowach krótkoterminowych204 oraz pracujące w ramach umów 
cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień 
przystąpienia do projektu. 

 
Osoby wskazane w pkt c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestników 
projektu. 
 
W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – f) łączna liczba osób pracują-
cych nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej. 
 
194 Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani 
bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby 
bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, 
nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub 
rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń 
z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy 
np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie 
pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W 
związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną. 
195 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 
2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020: osoby bierne zawodowo należy interpretować zgodnie z 
definicją wskaźnika liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, tj. bierni 
zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i 
nie są bezrobotne). 
196 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby z 
niepełnosprawnościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
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162Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – 
EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020: osoby bierne zawodowo należy 
interpretować zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób biernych 
zawodowo objętych wsparciem w programie, tj. bierni zawodowo 
to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej 
(tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 

 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020. 
197 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby długotrwale 
bezrobotne to - w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie 
przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na 
podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
198 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 
2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020: osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające 
wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (Osobom, które ukończyły osiem klas szkoły 
podstawowej na potrzeby monitorowania projektów współfinansowanych z EFS w 
perspektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 2 według klasyfikacji 
ISCED).  
ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i 
przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia 
umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym 
poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą 
się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), 
przy czym najczęściej jest to okres 12 lat. 
199 Wsparcie bezrobotnych mężczyzn w wieku 30 – 49 lat może być udzielone pod warunkiem, 
że będzie prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub 
utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów 
lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 
200 Imigranci - osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające 
przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i 
zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski. 
201 Reemigranci - obywateli polskich, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany 
okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na 
terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć 
podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są 
również repatrianci. 
202Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny – osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-
rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub 
inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1778) (ZUS). 
203Osoba uboga pracująca – osobę, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w 
gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem  transferów socjalnych 6 ), 
przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o 
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próg interwencji socjalnej w miesiącu 
poprzedzającym przystąpienie do projektu. 
204 Umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy 
zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa 
nie dłużej niż 6 miesięcy. 

 

Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 
255/8 1. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po prze-

rwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, 
po opuszczeniu programu. 

2. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu. 

 

1. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z uro-
dzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu. 
2. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują 
pracy po opuszczeniu programu. 
3. Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu. 
4. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-
gramu. 
5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
6. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu. 
7. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu. 

255/9 1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3. 

2. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem w programie. 

 

1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 
2. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wspar-ciem 
w programie. 
3. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie.  
4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 
5. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie. 
6. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, objętych wsparciem w programie.  
7. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, objętych wsparciem w programie.  
8. Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w programie.  
9. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  
10. Liczba osób powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale 
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bezrobotnymi, lub bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu lub szko-
leniu objętych wsparciem w programie.  
11.  Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 
wsparciem w programie. 
12.  Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym obję-
tych wsparciem w programie.  
13.  Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w pro-
gramie.  
14.  Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracują-
cych, objętych wsparciem w programie.  
15.  Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie. 
16.  Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
17.  Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie.  
18.  Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 
19.  Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 
wsparciem w programie.  
20.  Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu  
do mieszkań, objętych wsparciem w programie.  
21. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 

257/18 Tryb konkursowy 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lu-
blinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

Tryb konkursowy 
 
Dopuszcza się także zastosowanie trybu pozakonkursowego przeznaczonego 
dla projektów dotyczących przedsięwzięć zwiększających dostęp do opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowanych przez gminy tj. tworzenia insty-
tucjonalnych form opieki nad dziećmi do 3 roku życia (typ projektu nr 1 lit. a – 
c). Beneficjent: gminy z obszaru województwa lubelskiego. 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament 
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

257/19 2.Przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej 2.Przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej będą uwzględniały efek-
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będą uwzględniały efektywność zatrudnieniową. Mini-
malny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej  
jest ustalany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
i podawany do publicznej wiadomości na stronie interne-
towej administrowanej przez MIiR: 
http://www.miir.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapo-
znaj się z prawem i dokumentami, nie później niż do 
końca października roku poprzedzającego rok jego obo-
wiązywania.  

tywność zatrudnieniową. Minimalny poziom kryterium efektywności zatrud-
nieniowej  jest ustalany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  
i podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej admini-
strowanej przez MIiR: http://www.miir.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i do-
kumentami, nie później niż do końca października roku poprzedzającego rok 
jego obowiązywania. Projekty będą realizowane w oparciu o kryteria mini-
malnej efektywności zatrudnieniowej mierzone według metodologii nie-
uwzględniającej umów cywilno-prawnych . 

258/19 3.Działania w zakresie aktywizacji zawodowej będą reali-
zowane w odniesieniu do osób bezrobotnych i biernych 
zawodowo. (…) 

3.Działania w zakresie aktywizacji zawodowej będą realizowane w odniesieniu 
do osób bezrobotnych216 i biernych zawodowo. (…) 
 

216 Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 

zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do 
osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania 
Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia 
studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do 
urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie 
pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. Taka sytuacja ma miejsce w 
momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie 
pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, 
należy ją traktować jako osobę bezrobotną. 

Działanie 9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
263/7 Cele szczegółowe Priorytetu Inwestycyjnego 8i: 

1. Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się  
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w 
tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób 
niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobot-
nych oraz niskowykwalifikowanych). 

2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących  
z rolnictwa. 

 
Działanie ma na celu wsparcie poprzez skuteczną aktywi-
zację zawodową osób bezrobotnych oraz nieaktywnych 
zawodowo. Przedsięwzięcia będą się koncentrować na 
wsparciu grup znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych po 50 roku 

Cele szczegółowe Priorytetu Inwestycyjnego 8i: 
1. Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym głównie osób star-
szych w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, 
osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach). 

2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących  
z rolnictwa oraz sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach 
krótkoterminowych, pracujących na umowach cywilno-prawnych i ubo-
gich pracujących. 

 
Działanie ma na celu wsparcie poprzez skuteczną aktywizację zawodową. 
Przedsięwzięcia będą się koncentrować na wsparciu grup znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych w wieku 50 lat i 
więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobot-
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życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób dłu-
gotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych w 
celu aktywizacji zawodowej ułatwiającej im wejście lub 
powrót na rynek pracy. Osoby te wymagają szczególnego 
wsparcia z uwagi na okres bierności zawodowej, brak lub 
dezaktualizację posiadanych umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych, brak doświadczenia zawodowego czy też 
gorszą sytuację zatrudnieniową. Ze względu na wysoki 
poziom ukrytego bezrobocia, w tym głównie na obsza-
rach wiejskich, w ramach Działania została zaplanowana 
reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 
w celu podejmowania przez nich zatrudnienia poza rol-
nictwem. 

nych oraz o niskich kwalifikacjach w celu aktywizacji zawodowej ułatwiającej 
im wejście lub powrót na rynek pracy. Osoby te wymagają szczególnego wspar-
cia z uwagi na okres bierności zawodowej, brak lub dezaktualizację posiada-
nych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, brak doświadczenia zawodowego 
czy też gorszą sytuację zatrudnieniową. Ze względu na wysoki poziom ukrytego 
bezrobocia, w tym głównie na obszarach wiejskich, w ramach Działania została 
zaplanowana reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w celu 
podejmowania przez nich zatrudnienia poza rolnictwem. Pomoc ukierunkowa-
na na wsparcie osób zatrudnionych przyczyni się do poprawy ich sytuacji na 
rynku pracy. Dzięki interwencji nastąpi zwiększenie zasobów wykwalifikowa-
nych pracowników w regionie. Ponadto interwencja będzie miała bezpośred-
ni wpływ na zwiększenie mobilności zawodowej odbiorców wsparcia, w tym 
w wymiarze geograficznym. 

263/8 

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek,  po opuszczeniu 
programu. 

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opusz-
czeniu programu. 

3. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolnicznym  
po opuszczeniu programu. 

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek,  po opuszczeniu programu. 

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
3. Liczba osób pracujących w sektorze pozarolnicznym  

po opuszczeniu programu. 
4. Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu. 
5. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-

gramu. 
6. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifika-
cje, zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachu-
nek) po opuszczeniu programu. 

264/9 1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezro-
botnych, objętych wsparciem w programie. 
2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie. 
3. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie. 
4. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie. 
5. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wspar-

1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie. 
2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie. 
3. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem  
w programie. 
4. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 
5. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie. 
6. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie. 
7. Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie. 
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ciem w programie. 
6. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wspar-
ciem w programie. 
7. Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych 
wsparciem w programie. 
 

8. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, objętych wsparciem w programie. 
9. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  
10. Liczba osób powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi, lub bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu lub szko-
leniu objętych wsparciem w programie. 
11. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 
wsparciem w programie. 
12. Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym obję-
tych wsparciem w programie. 
13. Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w programie. 
14. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, 
objętych wsparciem w programie. 
15. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
16. Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
17. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie. 
18. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 
wsparciem w programie.  
19. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań, objętych wsparciem w programie. 
20. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 

264/10 1f) wspieranie mobilności zawodowej poprzez  pokrycie 
kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodaro-
wania w nowym miejscu zamieszkania, w tym poprzez 
finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na 
zasiedlenie. 

1f) wspieranie mobilności zawodowej m.in. poprzez  pokrycie kosztów dojaz-
du do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, 
w tym poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasie-
dlenie. 

265/12 1. Osoby w wieku 30 lat i więcej bezrobotne oraz 
bierne zawodowo z terenu Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, należące co najmniej do jednej 

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej bezrobotne oraz bierne zawodowo z te-
renu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, należące co najmniej do 
jednej z następujących grup: 
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z następujących grup: 
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b) kobiety, 
c) osoby z niepełnosprawnościami, 
d) osoby długotrwale bezrobotne, 
e) osoby o  niskich kwalifikacjach; 

 
 
 
 

2. rolnicy i członkowie ich rodzin121 w wieku 30 lat i 
więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby 
bezrobotne z terenu Lubelskiego Obszaru Funk-
cjonalnego należące co najmniej do jednej z na-
stępujących grup: 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b)  osoby długotrwale bezrobotne, 
c)  kobiety, 
d)  osoby z niepełnosprawnościami, 
e)  osoby o niskich kwalifikacjach 

prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wiel-
kości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnic-
twa. 
 
121 Tj. współmałżonek lub domownik. 

a) osoby w wieku 50 lat i więcej,   
b) kobiety, 
c) osoby z niepełnosprawnościami, 
d) osoby długotrwale bezrobotne, 
e) osoby o  niskich kwalifikacjach; 
f) osoby bezrobotne nie należące do grup wskazanych powyżej. 
Osoby wskazane w pkt a) do e) stanowią min. 60% uczestników projektu, 
osoby wskazane w pkt f) stanowią max. 20% ogólnej liczby bezrobotnych 
objętych wsparciem. 

 
2. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny228 w wieku 30 lat i więcej z 

terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego229. 
 

228 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby odchodzące z rolnic-
twa i ich rodziny to osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie 
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 
277, z późn.zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, 
objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 październi-
ka1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1778) (ZUS); 
 
229 Projekt jest skierowany do grup docelowych z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – 
terytorium opisanego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, obejmującego gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, 
Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, 
Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka  
(w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze LOF w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego). 
 

 
3. Imigranci (w tym osoby pochodzenia polskiego), reemigranci, tzw. 

ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkotermino-
wych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych z terenu Lu-
belskiego Obszaru Funkcjonalnego230. 
 

Liczba osób zaliczających się do grup 2 i 3 nie może przekraczać 40% ogółu 
uczestników projektów). 
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230 Projekt jest skierowany do grup docelowych z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – terytorium 
opisanego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
obejmującego gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, 
Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka 
(w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze LOF w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego). 

267/19 2.Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców 
wsparcia będą zgodne z zasadą efektywności zatrudnie-
niowej, tj. rezultat interwencji zostanie uzyskany w sytu-
acji, gdy odpowiedni odsetek uczestników projektów 
podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu. Mini-
malne poziomy kryterium efektywności zatrudnieniowej 
są ustalane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i 
podawane do publicznej wiadomości na stronie interne-
towej administrowanej przez MIiR: 
http://www.miir.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapo-
znaj się z prawem i dokumentami, nie później niż do koń-
ca października roku poprzedzającego rok jego obowią-
zywania. 
3.Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców w 
zakresie poprawy sytuacji osób na rynku pracy będą 
zgodne z zasadą efektywności zawodowej tj. zapewniając 
że projekt zakłada realizację minimalnego poziomu efek-
tywności zawodowej planowanego do spełnienia  w pro-
jekcie (odsetka osób, których sytuacja na rynku pracy 
ulegnie poprawie po zakończeniu udziału w projekcie). 
4.W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w 
urzędzie pracy - wsparcie skierowane będzie do osób 
bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy 
(tzw. bezrobotni aktywni lub tzw. wymagający wspar-
cia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. 
 

2.Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia, które w momen-
cie przystąpienia były osobami niepracującymi, będą zgodne z zasadą efek-
tywności zatrudnieniowej, tj. rezultat interwencji zostanie uzyskany w sytuacji, 
gdy odpowiedni odsetek uczestników projektów podejmie zatrudnienie po 
opuszczeniu programu. Minimalne poziomy kryterium efektywności zatrudnie-
niowej są ustalane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i podawane do pu-
blicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez MIiR: 
http://www.miir.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i do-
kumentami, nie później niż do końca października roku poprzedzającego rok 
jego obowiązywania. 
 
 
 
3.Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców w zakresie poprawy sytuacji 
osób na rynku pracy tj. osób, które w momencie rozpoczęcia udziału w pro-
jekcie były osobami pracującymi kwalifikującymi się do wsparcia (zgodnie z 
rozdziałem 3.3 Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020)  będą zgodne z zasadą efektywności zawodowej tj. zapewnia-
jąc że projekt zakłada realizację minimalnego poziomu efektywności zawodo-
wej planowanego do spełnienia  w projekcie (odsetka osób, których sytuacja na 
rynku pracy ulegnie poprawie po zakończeniu udziału w projekcie). 
4.W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy - wspar-
cie w zakresie aktywizacji zawodowej przewiduje działania skierowane wy-
łącznie dla bezrobotnych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także 
na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie realizacji projektów 
finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyj-
nych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 
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2014-2020. 
 

268/19 8.Wsparcie w przypadku osób będących właścicielami 
lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieru-
chomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nie-
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub osób będących 
współmałżonkami tych osób, a także osób będących 
domownikami, podlegających ubezpieczeniom emery-
talnym i rentowym z tytułu stałej pracy w gospodar-
stwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprze-
kraczającej 2 ha przeliczeniowe, które posiadają status 
osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, jest ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia 
poza rolnictwem i ma na celu przejście z systemu ubez-
pieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu 
ubezpieczeń społecznych. 

8.Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin ma na celu podjęcie 
zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych 
rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych 
opartego na ZUS. 
 

Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
276/8 1.Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielo-

nych z EFS środków na podjęcie działalności gospodar-
czej. 
 

1. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej. 
2. Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu. 
3. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-
gramu. 
4. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu. 
5. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu. 

276/9 1. Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzyma-
ły bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospo-
darczej w programie. 

2. Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzysta-
ły z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności 

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 instrumentów 
zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie. 
3. Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
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gospodarczej w programie. 
 

działalności gospodarczej w programie . 
4. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie.  
5. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie. 
6. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.  
7. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, objętych wsparciem w programie. 
8. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  
9. Liczba osób powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi, lub bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu lub szko-
leniu objętych wsparciem w programie.  
10. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 
wsparciem w programie. 
11.  Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym obję-
tych wsparciem w programie.  
12.  Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w pro-
gramie.  
13.  Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracują-
cych, objętych wsparciem w programie.  
14.  Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie. 
15.  Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
16.  Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie.  
17.  Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie  
18. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 
wsparciem w programie. 
19.  Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu  
do mieszkań, objętych wsparciem w programie. 
20. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 

276/10 1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodar-

1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej obejmujące: 
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czej obejmujące: 
a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i gru-

powe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umie-
jętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej,  

b) przyznanie środków finansowych w postaci dota-
cji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej, 

c) wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finan-
sowe). 

 
2. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej obejmu-
jące: 

a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i gru-
powe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umie-
jętności niezbędnych do podjęcia i prowadze-
nia działalności gospodarczej, 

b) przyznanie środków finansowych na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej w postaci: 

i. instrumentów finansowych, 
ii. instrumentów finansowych połączonych z dota-
cją na spłatę odsetek, 

iii. instrumentów finansowych w połączeniu z do-
tacjami. 

a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzy-
skanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia 
działalności gospodarczej,  

b) przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

c) wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe). 
 

2. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności go-
spodarczej obejmujące przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w postaci instrumentów finansowych. 

277/12 Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu Lubel-
skiego Obszaru Funkcjonalnego, pozostające bez pracy 
(w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezro-
botne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako 
przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym, Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych 
przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorni-
czą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzają-

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego, pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działal-
ności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy 
w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych prze-
pisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okre-
sie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu: 

a) osoby bezrobotne256 (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako 
bezrobotne), bierne zawodowo257, zwłaszcza te, które znajdują się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 
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cych dzień przystąpienia do projektu. Ww. osoby należą 
co najmniej do jednej z następujących grup: 

a)  osoby w wieku powyżej 50 roku życia, 
b)  kobiety, 
c)  osoby z niepełnosprawnościami203, 
d)  osoby długotrwale bezrobotne204, 
e)  osoby o niskich kwalifikacjach205. 

 
Tylko ww. grupy priorytetowe mogą otrzymać wsparcie 
w postaci dotacji bezzwrotnych. 
 
203Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 osoby z niepełnosprawnościami to osoby 
niepełnosprawne w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
204 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 osoby długotrwale bezrobotne to - w przy-
padku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne 
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek 
uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i 
ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
205 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – 
EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020: osoby o niskich kwalifikacjach to 
osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie 
(Osobom, które ukończyły osiem klas szkoły podstawowej na po-
trzeby monitorowania projektów współfinansowanych z EFS w 
perspektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 
2 według klasyfikacji ISCED).  
ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie 
wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów 
wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia 
umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie 
przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 
rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 
lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej 

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),  
bb) kobiety,  
cc) osoby z niepełnosprawnościami258,  
dd) osoby długotrwale bezrobotne259,  
ee) osoby o niskich kwalifikacjach260,  

przy czym co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby z ww. grup od 
lit. aa do lit. ee,  

b) mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni sta-
nowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie 
ogółu uczestników, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) 
w lit. cc – ee oraz w pkt c) i pkt e) 261, 

c) imigranci262 (w tym osoby polskiego pochodzenia),  
d) reemigranci263,  
e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny264,  
f) osoby pracujące,  w tym tzw. ubogie pracujące265, osoby zatrudnione 

na umowach krótkoterminowych266 oraz pracujące w ramach umów 
cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień 
przystąpienia do projektu. 

 
Osoby wskazane w pkt c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestników 
projektu. 
 
W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – f) łączna liczba osób pracują-
cych nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej. 
 
256 Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani 
bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby 
bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, 
nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub 
rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń 
z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy 
np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie 
pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W 
związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną. 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCLXVII/5223/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. 
Strona 99 z 218 

więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat. 

 

257 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 
2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020: osoby bierne zawodowo należy interpretować zgodnie z 
definicją wskaźnika liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie, tj. bierni 
zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i 
nie są bezrobotne). 
258 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby z 
niepełnosprawnościami to osoby niepełnosprawne w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020. 
259 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby długotrwale 
bezrobotne to - w przypadku dorosłych (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie 
przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na 
podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
260 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 
2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020: osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające 
wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (Osobom, które ukończyły osiem klas szkoły 
podstawowej na potrzeby monitorowania projektów współfinansowanych z EFS w 
perspektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 2 według klasyfikacji 
ISCED).  
ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i 
przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia 
umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym 
poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą 
się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), 
przy czym najczęściej jest to okres 12 lat. 
261 Wsparcie bezrobotnych mężczyzn w wieku 30 – 49 lat może być udzielone pod warunkiem, 
że będzie prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub 
utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestników projektów 
lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 
262 Imigranci - osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające 
przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i 
zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski. 
263 Reemigranci - obywateli polskich, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany 
okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na 
terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć 
podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są 
również repatrianci. 
264Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny – osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-
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rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277, z późn. zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub 
inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1778) (ZUS). 
265Osoba uboga pracująca – osobę, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej 
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w 
gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem  transferów socjalnych 6 ), 
przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o 
próg interwencji socjalnej w miesiącu 
poprzedzającym przystąpienie do projektu. 
266 Umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy 
zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa 
nie dłużej niż 6 miesięcy. 

 

Działanie 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
283/8 1. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po prze-

rwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu. 
2. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu. 
 

1. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z uro-
dzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu. 
2. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują 
pracy po opuszczeniu programu. 
3. Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu. 
4. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-
gramu. 
5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
6. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu.7. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji 
społecznej poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
zdobywających kwalifikacje, zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działal-
ność na własny rachunek) po opuszczeniu programu. 

283/9 1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 
3. 
2. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wspar-ciem w programie. 

1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 
2. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wspar-ciem 
w programie. 
3. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie.  
4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 
5. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie. 
6. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 
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szkoleniu, objętych wsparciem w programie.  
7. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, objętych wsparciem w programie.  
8. Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w programie.  
9. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  
10. Liczba osób powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi, lub bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu lub szko-
leniu objętych wsparciem w programie.  
11.  Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 
wsparciem w programie. 
12.  Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym obję-
tych wsparciem w programie.  
13.  Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w pro-
gramie.  
14.  Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracują-
cych, objętych wsparciem w programie.  
15.  Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie. 
16.  Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
17.  Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie.  
18.  Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 
19.  Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 
wsparciem w programie.  
20.  Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań, objętych wsparciem w programie.  
21. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 

285/18 Tryb konkursowy 
 
Nabór wniosków i przyjmowanie protestów: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Depar-
tament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Tryb konkursowy 
 
Dopuszcza się także zastosowanie trybu pozakonkursowego przeznaczonego 
dla projektów dotyczących przedsięwzięć zwiększających dostęp do opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowanych przez gminy tj. tworzenia insty-
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Ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego oraz Gmina Lublin (re-
prezentująca Strony Porozumienia Gmin LOF). 
 

tucjonalnych form opieki nad dziećmi do 3 roku życia (typ projektu nr 1 lit. a – 
c). Beneficjent: gminy z obszaru ZIT LOF. 
 
Nabór wniosków i przyjmowanie protestów: Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
Ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Gmina 
Lublin (reprezentująca Strony Porozumienia Gmin LOF). 
 

285/19 2.Przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej 
będą uwzględniały efektywność zatrudnieniową. Mini-
malny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej 
jest ustalany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i 
podawany do publicznej wiadomości na stronie interne-
towej administrowanej przez MIiR: 
http://www.miir.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapo-
znaj się z prawem i dokumentami, nie później niż do koń-
ca października roku poprzedzającego rok jego obowią-
zywania.  
 

2.Przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej będą uwzględniały efek-
tywność zatrudnieniową. Minimalny poziom kryterium efektywności zatrud-
nieniowej jest ustalany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i podawany do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez MIiR: 
http://www.miir.gov.pl oraz na portalu: 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i do-
kumentami, nie później niż do końca października roku poprzedzającego rok 
jego obowiązywania. Projekty w ramach priorytetu inwestycyjnego będą rea-
lizowane w oparciu o kryteria minimalnej efektywności zatrudnieniowej mie-
rzone według metodologii nieuwzględniającej umów cywilno-prawnych. 
 

285/19 Działania w zakresie aktywizacji zawodowej będą reali-
zowane w odniesieniu do osób bezrobotnych i biernych 
zawodowo. (…) 

Działania w zakresie aktywizacji zawodowej będą realizowane w odniesieniu do 
osób bezrobotnych278  i biernych zawodowo. (…) 
 
278 Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 
zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do 
osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne  
w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. 
Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby 
kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne  
w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobot-
nymi. Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w 
związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskie-
go lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną. 

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

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
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Wszystkie 
Działania, pkt. 16 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego 
wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego, 

 (…) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi 
Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

 (…) 

291/2 Cel szczegółowy 1: Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora 
MŚP, które skorzystały z usług rozwojowych 

Cel szczegółowy 1: Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MMŚP, które 
skorzystały z usług rozwojowych 

291/4 Ogółem EFS: 55 943 406 Ogółem EFS: 48 093 025 
Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP 

Nazwa Działania Usługi rozwojowe dla MŚP Usługi rozwojowe dla MMŚP 
291/7 Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 8v: 

Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MŚP, które sko-
rzystały z usług rozwojowych. 
 
Działanie ma na celu poprawę konkurencyjności przed-
siębiorstw sektora MŚP oraz przystosowanie pracodaw-
ców i pracowników do koniecznych zmian związanych z 
globalnymi trendami, np. upowszechnianiem nowocze-
snych technologii, starzeniem się społeczeństwa i innymi 
kwestiami demograficznymi. Trwała zmiana w zakresie 
poziomu zatrudnienia i rozwoju kompetencji pracowni-
ków wymaga działań mających na celu poprawę jakości 
zarządzania przedsiębiorstwami. Wsparcie w ramach 
Działania przyczyni się do poprawy adaptacyjności przed-
siębiorstw sektora MŚP i ich pracowników. 

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 8v: 
Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MMŚP, które skorzystały z usług rozwo-
jowych. 
 
Działanie ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw sektora 
MMŚP oraz przystosowanie pracodawców i pracowników do koniecznych 
zmian związanych z globalnymi trendami, np. upowszechnianiem nowocze-
snych technologii, starzeniem się społeczeństwa i innymi kwestiami demogra-
ficznymi. Trwała zmiana w zakresie poziomu zatrudnienia i rozwoju kompeten-
cji pracowników wymaga działań mających na celu poprawę jakości zarządzania 
przedsiębiorstwami. Wsparcie w ramach Działania przyczyni się do poprawy 
adaptacyjności przedsiębiorstw sektora MMŚP i ich pracowników. 

291/8 1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu. 
2. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w 
programie. 
 

1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opusz-
czeniu programu. 
2. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój 
cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie. 
3. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-
gramu. 
4. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
5. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu. 
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6. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu. 

292/9 1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w 
programie.  
2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek,  w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie. 
3. Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach obję-
tych wsparciem w programie. 
4. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 
objętych usługami rozwojowymi w programie. 
 

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, objętych wsparciem w programie.  
2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek,  w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie. 
3. Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie. 
4. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwo-
jowymi w programie. 
5. Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w programie.  
6. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  
7. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 
wsparciem w programie. 
8. Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym ob-
jętych wsparciem w programie.  
9. Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w programie.  
10. Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
11.  Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie. 
12.  Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie  
13. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 
wsparciem w programie. 
14. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu  
do mieszkań, objętych wsparciem w programie.  
15. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich.  
16. Liczba objętych wsparciem w programie mikro-, małych i średnich przed-
siębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw ekonomii 
społecznej). 

292/10 Usługi rozwojowe adekwatne do potrzeb oraz możliwo- Usługi rozwojowe adekwatne do potrzeb oraz możliwości rozwojowych firm 
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ści rozwojowych firm sektora MŚP, w tym m. in.: 
(…) 

sektora MMŚP, w tym m. in.: 
(…) 

292/12 1. Przedsiębiorcy sektora MŚP prowadzący działalność 
gospodarczą na terenie województwa lubelskiego 
oraz ich pracownicy/kadra zarządzająca,  

2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
na terenie województwa lubelskiego. 

1. Przedsiębiorcy sektora MMŚP prowadzący działalność gospodarczą na 
terenie województwa lubelskiego oraz ich pracownicy/kadra zarządza-
jąca,  

2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie woje-
wództwa lubelskiego. 

293/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

Nie dotyczy 

Działanie 10.2 Programy typu outplacement 
299/8 1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 

pracę lub kontynuowały zatrudnienie. 
2. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielo-

nych z EFS środków na podjęcie działalności gospo-
darczej. 

 

1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub konty-
nuowały zatrudnienie. 
2. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej . 
3. Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu. 
4. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-
gramu. 
5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
6. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu. 
7. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu. 

299/9 1. Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pra-
cy oraz osób zwol-nionych z przyczyn dotyczących zakła-
du pracy objętych wsparciem w programie. 
2. Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrot-
nych na podjęcie działalności gospodarczej w programie . 

1. Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwol-
nionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w progra-
mie. 
2. Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej w programie . 
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 3. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie.  
4. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.  
5. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, objętych wsparciem w programie.  
6. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, objętych wsparciem w programie.  
7. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  
8. Liczba osób powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi, lub bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu lub szko-
leniu objętych wsparciem w programie.  
9. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 
wsparciem w programie. 
10. Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym obję-
tych wsparciem w programie.  
11. Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w programie.  
12. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, 
objętych wsparciem w programie.  
13. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie. 
14. Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
15. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie.  
16. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.  
17. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 
wsparciem w programie. 
18. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu  
do mieszkań, objętych wsparciem w programie.  
19. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich.  
20. Liczba objętych wsparciem w programie mikro-, małych i średnich przed-
siębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw ekonomii 
społecznej). 
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301/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

Nie dotyczy 

Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej 
306/8 1. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się 

na badanie profilaktyczne. 
2. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie. 
 

1. Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profi-
laktyczne. 
2. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub konty-
nuowały zatrudnienie. 
3. Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu. 
4. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-
gramu. 
5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
6. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu. 

306/9 1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki 
EFS. 
2. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istot-
nych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w 
tym pracodawców. 
 

1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS. 
2. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia 
potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców. 
3. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie.  
4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie. 
5. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.  
6. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, objętych wsparciem w programie.  
7. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, objętych wsparciem w programie.  
8. Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w programie.  
9. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  
10. Liczba osób powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale 
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bezrobotnymi, lub bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu lub szko-
leniu objętych wsparciem w programie.  
11. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 
wsparciem w programie. 
12. Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym ob-
jętych wsparciem w programie.  
13. Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w programie.  
14. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, 
objętych wsparciem w programie.  
15. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących,  
z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w pro-gramie. 
16. Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
17. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie.  
18. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.  
19. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 
wsparciem w programie. 
20. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań, objętych wsparciem w programie.  
21. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich.  
22. Liczba objętych wsparciem w programie mikro-, małych i średnich przed-
siębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw ekonomii 
społecznej). 

307/10 1.Realizacja programów zdrowotnych242 opracowanych 
na poziomie krajowym: 

a) programy profilaktyczne w zakresie nowotworów: 
rak szyjki macicy, rak piersi i rak jelita grubego 
oraz dotyczące grup jednostek chorobowych 
wymienionych w Umowie Partnerstwa243, w tym 
działania zwiększające zgłaszalność na badania 
profilaktyczne, 

b) programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabili-

1.Realizacja programów zdrowotnych304 opracowanych na poziomie krajowym: 
a) programy profilaktyczne w zakresie nowotworów: rak szyjki macicy, rak 

piersi i rak jelita grubego. 
 
304 Określenie program zdrowotny używane w  SZOOP RPO WL 2014-2020, należy rozumieć jako program 

zdrowotny, o którym mowa w art. 5 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, albo jako program polityki zdrowotnej – program polityki 
zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 29a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku ww. programów finansowanych ze 
środków EFS, wybór realizatora programu polityki zdrowotnej następuje z zastosowaniem przepisów 
rozdziału 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
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tacji medycznej, dotyczące grup jednostek cho-
robowych wymienionych w Umowie Partner-
stwa244. 

 
242 Określenie program zdrowotny używane w  SZOOP RPO WL 2014-
2020, należy rozumieć jako program zdrowotny, o którym mowa w 
art. 5 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, albo jako pro-
gram polityki zdrowotnej – program polityki zdrowotnej, o którym 
mowa w art. 5 pkt 29a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 
przypadku ww. programów finansowanych ze środków EFS, wybór 
realizatora programu polityki zdrowotnej następuje z zastosowaniem 
przepisów rozdziału 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020. 
 
243 Tj. chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób 
(zaburzeń) psychicznych, chorób układu kostno – stawowo - mię-
śniowego oraz chorób układu oddechowego. 
244 J. w. 
 

 
2.Opracowanie i realizacja regionalnych programów 
zdrowotnych245: 

a) regionalne programy zdrowotne246 (w tym two-
rzone i realizowane we współpracy z pracodawcą) 
obejmujące także działania zwiększające zgłaszal-
ność na badania profilaktyczne, 

b) programy zdrowotne ukierunkowane na elimino-
wanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu 
pracy (w tym działania szkoleniowe) 247. 

 

245 Regionalny program zdrowotny (RPZ) - program polityki zdrowotnej (o 
którym mowa w art. 5 pkt 29a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) realizowany 
w ramach RPO WL 2014-2020. 
 
246 Regionalne programy zdrowotne obejmują działania w zakresie profilaktyki, 
diagnostyki, jak i rehabilitacji medycznej. Będą one dotyczyć chorób będących 
istotnym problemem zdrowotnym regionu, tj. chorób układu nerwowego oraz 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Możliwa jest realizacja na poziomie regionalnym 
innych programów krajowych (np. opracowanych w ramach POWER zaopiniowanych przez AOTMiT) lub 
innych regionalnych programów zdrowotnych (opracowanych przez inne regiony, zaopiniowanych przez 
AOTMiT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Opracowanie i realizacja regionalnych programów zdrowotnych307: 

a) regionalne programy zdrowotne 308 309 (w tym tworzone i realizowane 
we współpracy z pracodawcą) obejmujące także działania zwiększające 
zgłaszalność na badania profilaktyczne, 

programy zdrowotne ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników 
ryzyka w miejscu pracy (w tym działania szkoleniowe). 
 
 
 
 
307 Regionalny program zdrowotny (RPZ) - program polityki zdrowotnej (o którym mowa w art. 5 pkt 29a 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) 
realizowany w ramach RPO WL 2014-2020. Możliwa jest realizacja na poziomie regionalnym innych 
programów krajowych (np. opracowanych w ramach POWER zaopiniowanych przez AOTMiT) lub innych 
regionalnych programów zdrowotnych (opracowanych przez inne regiony, zaopiniowanych przez AOTMiT). 
 
308 Regionalne programy zdrowotne obejmują działania w zakresie profilaktyki, diagnostyki, jak i rehabilitacji 
medycznej. Regionalne programy zdrowotne będą dotyczyć chorób, które są istotnym problemem 
zdrowotnym regionu oraz grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie Partnerstwa, tj. chorób 
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chorób zakaźnych na podstawie Programu Strategicznego Ochrony Zdrowia 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób (zaburzeń) psychicznych, chorób układu kostno – 
stawowo - mięśniowego oraz chorób układu oddechowego . 
 
309 Regionalne programy zdrowotne obejmują działania w zakresie profilaktyki, diagnostyki, jak i 
rehabilitacji medycznej. Będą one dotyczyć chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, tj. 
chorób układu nerwowego oraz chorób zakaźnych na podstawie Programu Strategicznego Ochrony 
Zdrowia Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

307/12  3.Personel służb świadczących usługi zdrowotne. 
308/15 Region Słabiej Rozwinięty 

18 647 802 
Region Słabiej Rozwinięty 
10 797 421 

308/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

Nie dotyczy 

309/19 3.Przedsięwzięcia będą realizowane z zachowaniem po-
działu, że 85% alokacji na Działanie 10.3 zostanie prze-
znaczone na programy opracowane na poziomie krajo-
wym, a pozostałe 15% alokacji zostanie prze-znaczone na 
specyficzne programy regionalne, w tym tworzone i rea-
lizowane we współpracy z pracodawcą. 

 

313/19 8e) 

 działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące 
edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym po-
legające na zachęcaniu kobiet do badań profilak-
tycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić je-
dynego działania w ramach projektu. Prowadzenie 
działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe 
jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekar-
skim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez ab-
solwentów kierunku zdrowie publiczne.  

(…) 

7e) 

 działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej 
o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilak-
tycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w ra-
mach projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej 
możliwe jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim, pielę-
gniarskim lub położniczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie pu-
bliczne. Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki mogą być również 
kierowane do kadr POZ (tj. lekarzy POZ oraz osób współpracujących z 
placówką POZ lub osób pracujących na rzecz placówki POZ) i kadr medy-
cyny pracy; 

(…) 
314/19 9e) 

 działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące 

8e) 

 działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej 
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edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym po-
legające na zachęcaniu kobiet do badań profilak-
tycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić je-
dynego działania w ramach projektu. Prowadzenie 
działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe 
jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekar-
skim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez ab-
solwentów kierunku zdrowie publiczne.  

(…) 

o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilak-
tycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w ra-
mach projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej 
możliwe jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim, pielę-
gniarskim lub położniczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie pu-
bliczne. Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki mogą być również 
kierowane do kadr POZ (tj. lekarzy POZ oraz osób współpracujących z 
placówką POZ lub osób pracujących na rzecz placówki POZ) i kadr medy-
cyny pracy; 

(…) 
316/19 12.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone 

w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 
Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis. 
(…) 
 

11.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim 
jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z ryn-
kiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do po-
mocy de minimis. 
W przypadku, gdy środki trwałe zakupione w ramach projektu lub wy-datki 
objete cross-financingiem będą wykorzystywane częściowo lub w całości do 
działalności komercyjnej (w okresie realizacji projektu i/lub po jego zakoń-
czeniu), wówczas tego typu wsparcie powinno zostać zweryfikowane pod 
kątem wystąpienia pomocy publicznej. 
(…) 

Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
318/8 1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 

pracę lub kontynuowały zatrudnienie. 
 

1. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub konty-
nuowały zatrudnienie. 
2. Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu. 
3. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-
gramu. 
4. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
5. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu. 
6. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
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zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu. 

318/9 1. Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pra-
cy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie. 
 

1. Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwol-
nionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w progra-
mie. 
2. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie.  
3. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.  
4. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, objętych wsparciem w programie.  
5. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, objętych wsparciem w programie.  
6. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  
7. Liczba osób powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi, lub bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu lub szko-
leniu objętych wsparciem w programie.  
8. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 
wsparciem w programie. 
9. Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym obję-
tych wsparciem w programie.  
10. Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w programie.  
11. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, 
objętych wsparciem w programie.  
12. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracują-cych, 
z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie. 
13. Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
14. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie.  
15. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.  
16. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 
wsparciem w programie. 
17. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu  
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do mieszkań, objętych wsparciem w programie.  
18. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich.  
19. Liczba objętych wsparciem w programie mikro-, małych i średnich przed-
siębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw ekonomii 
społecznej). 

319/11 W pozostałych formach wsparcia: dotacji bezzwrot-
nych, szkoleń/ doradztwa/mentoringu w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej: 
1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne, w szczególności urzędy pracy 
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadają-
ce osobowości prawnej, w szczególności organizacje 
pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, 
3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. 

1. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szcze-
gólności urzędy pracy 

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości praw-
nej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-
gospodarczy, 

3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na pod-
stawie przepisów odrębnych. 

321/19 8.Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalno-
ści gospodarczej, o którym mowa w typie projektu w lit. 
h, jest skierowane w pierwszej kolejności do osób, które 
utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 mie-
sięcy przed przystąpieniem do projektu, a także pracow-
ników znajdujących się w okresie wypowiedzenia sto-
sunku pracy lub stosunku służbowego lub osób odcho-
dzących z rolnictwa. 

 

322/19 10. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działal-
ności gospodarczej, o którym mowa w typie projektu w 
lit. h, obejmuje w szczególności: 
a) wsparcie zwrotne, którego maksymalna kwota jest 
określana na podstawie badania luki finansowej wyko-
nanego przez IZ PO;  
b) wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota 
wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego wyna-
grodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy obowiązującego w dniu 
przyznania wsparcia; 
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i jest przyznawane analogicznie do warunków określo-
nych w podrozdziale 4.2 i 4.3 Wytycznych Ministra Roz-
woju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

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

Działania, pkt. 16 
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego 
wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego, 

 (…) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi 
Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

 (…) 

325/4 Ogółem EFS: 180 510 722 Ogółem EFS: 150 510 722 
Działanie 11.1 Aktywne włączenie 

326/8 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje  po opuszczeniu programu. 
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu. 
3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek). 
 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje  po opuszczeniu programu. 
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszu-
kujących pracy po opuszczeniu programu. 
3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracu-
jących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek). 
4. Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu. 
5. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-
gramu. 
6. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
7. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu. 
8. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu. 

326/9 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym objętych wsparciem w programie. 
2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obję-
tych wsparciem w programie. 
2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 
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wsparciem w programie. 
  

3. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie.  
4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie. 
5. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.  
6. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, objętych wsparciem w programie.  
7. Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w programie.  
8. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  
9. Liczba osób powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi, lub bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu lub szko-
leniu objętych wsparciem w programie.  
10. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 
wsparciem w programie. 
11. Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym obję-
tych wsparciem w programie.  
12. Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w programie  
13. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, 
objętych wsparciem w programie.  
14. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie. 
15. Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
16. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie.  
17. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 
wsparciem w programie.  
18. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu  
do mieszkań, objętych wsparciem w programie.  
19. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich.   

326/10 1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin wyklu-
czonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację 
oraz reintegrację społeczno-zawodową, w tym: 

1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację 
oraz reintegrację społeczno-zawodową, w których elementem jest co 
najmniej jeden z wymienionych poniżej: 
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a) programy na rzecz społeczności marginalizo-
wanych oraz zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym na obszarach objętych działaniami 
rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów 
aktywności lokalnej, 

b) programy integracji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych, 

c) kompleksowe działania aktywizacji i integracji 
społecznej i zawodowej bezrobotnych klien-
tów ośrodków pomocy społecznej (Program 
Aktywizacja i Integracja – PAI) oraz uzupełnia-
jąco działania aktywizacji i integracji społecz-
no-zawodowej pozostałych klientów ośrod-
ków pomocy społecznej, 

d) programy wychodzenia z bezdomności, 
e) programy aktywizacji społecznej i zawodowej 

wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo – 
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych i socjoterapeutycznych, za-
kładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, 
podopiecznych jednostek o charakterze opie-
kuńczo - wychowawczym prowadzonych przez 
Ochotnicze Hufce Pracy, 

f) programy usamodzielniania wychowanków 
opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne 
formy pieczy zastępczej, w tym działania profi-
laktyczne przeciwdziałające wykluczeniu 
mieszkaniowemu  
i bezdomności; 

2.Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji spo-
łeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady 
Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, 
w tym m.in. rozwój i upowszechnianie zatrudnienia 
wspieranego oraz prac społecznie użytecznych. 

a) programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewita-
lizacyjnymi, w tym realizacja programów aktywności lokalnej, 

b) programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnospraw-
nościami, 

c) kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawo-
dowej klientów pomocy społecznej, 

d) programy wychodzenia z bezdomności, 
e) programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, placó-

wek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wy-
chowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i 
schronisk dla nieletnich, podopiecznych jednostek o charakterze 
opiekuńczo - wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce 
Pracy, 

f) programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytu-
cjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej, w tym działania pro-
filaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu  
i bezdomności; 

2.Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej rea-
lizowane głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Za-
jęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej. 
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327/11 (…) 
Typ projektu nr 1 lit. c:  
1.Jednostki pomocy społecznej z terenu województwa 
lubelskiego (tj. ośrodki pomocy społecznej) we współ-
pracy z powiatowymi urzędami pracy. 

(…) 
Typ projektu nr 1 lit. c:  
1. Jednostki pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego (tj. 
OPS/PCPR) we współpracy z powiatowymi urzędami pracy. 

327/12 Osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub 
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym z terenu woj. lubelskiego, w tym w szczególności: 

a) osoby pozostające bez zatrudnienia,  
b) osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do 

trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby 
oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy, 

(…) 

Osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego, w tym w szcze-
gólności: 

a) osoby bierne zawodowo,  
b) osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki 

inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie in-
strumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje ko-
nieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integra-
cji o charakterze społecznym, 

(…) 
328/15 Region Słabiej Rozwinięty 

111 135 449 
Region Słabiej Rozwinięty 
81 135 449 

329/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

Nie dotyczy 

329/18 Tryb konkursowy - typy projektów nr 1 lit. a-b, d-f oraz nr 
2 
 
Tryb pozakonkursowy - typ projektu nr 1 lit. c: tryb po-
zakonkursowy zastosowany zostanie w przypadku ob-
jęcia wszystkich jednostek pomocy społecznej danego 
typu, w przypadku braku takiej możliwości stosowany 
będzie tryb konkursowy - jednostki pomocy społecznej 
z terenu województwa lubelskiego (tj. ośrodki pomocy 
społecznej) we współpracy z powiatowymi urzędami 
pracy. 

Tryb konkursowy - typy projektów nr 1 lit. a-b, d-f oraz nr 2 
 
Tryb pozakonkursowy - typ projektu nr 1 lit. c: Tryb pozakonkursowy zastoso-
wany zostanie w przypadku jednostek pomocy społecznej (OPS/PCPR) reali-
zujących kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej  
i zawodowej klientów ośrodków pomocy społecznej (zgodnie ze schematem 
określonym w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego  
w zakresie włączenia społecznego). 
 
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie prote-
stów: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 
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Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie protestów: Wojewódzki Urząd Pracy 
w Lublinie 

330/19 3.Działania w ramach projektów będą adekwatne do 
zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grup docelo-
wych, m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych pla-
nów działania (ścieżek reintegracji) sporządzonych dla 
każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem 
diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, 
predyspozycji, potrzeb. W ramach ścieżki reintegracji, 
obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane 
usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej, o 
ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i 
kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny 
czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktyw-
nej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane 
na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług spo-
łecznych świadczonych w społeczności lokalnej. Usługi 
aktywnej integracji mogą mieć charakter wsparcia indy-
widualnego (adresowanego do osoby), rodzinnego (ad-
resowanego do rodziny) oraz środowiskowego (adreso-
wanego do określonego środowiska). 
 

3.Działania w ramach projektów będą adekwatne do zdiagnozowanych specy-
ficznych potrzeb grup docelowych, i odbywać się będą na podstawie ścieżek 
reintegracji sporządzonych dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji 
problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. W ramach ścieżki 
reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi spo-
łeczne świadczone w społeczności lokalnej, o ile jest to niezbędne dla zapew-
nienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodzi-
ny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy 
czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwi-
janiu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. Usługi aktywnej 
integracji mogą mieć charakter wsparcia indywidualnego (adresowanego do 
osoby), rodzinnego (adresowanego do rodziny) oraz środowiskowego (adreso-
wanego do określonego środowiska) 342. 
 
342 Projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18. roku życia), z 
wyłączeniem projektów przeznaczonych dla osób: 

a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

b) przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa 
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej; 

c) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoraliza-
cji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 
sprawach nieletnich; 

d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których 
mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

331/19 9c) na zasadach określonych w umowie o dofinansowa-
nie zlecanie realizacji określonych zadań w ramach pro-
jektu odbywa się z wy-korzystaniem mechanizmu zleca-
nia realizacji zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
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wolontariacie, 
333/19 18.Usługi aktywnej integracji mogą mieć charakter 

wsparcia indywidualnego (adresowanego do osoby), 
rodzinnego (adresowanego do rodziny) oraz środowi-
skowego (adresowanego do określonego środowiska)282. 

 

334/19 21.Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w 
oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie 
dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem 
diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, 
predyspozycji, potrzeb. 
22.W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej 
integracji, mogą być realizowane usługi społeczne świad-
czone w społeczności lokalnej, o ile jest to niezbędne dla 
zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia 
dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia 
się do realizacji celów usług aktywnej integracji, przy 
czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej po-
trzebach, a nie na rozwijaniu usług społecznych świad-
czonych w społeczności lokalnej. 

 

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 
338/7 (…) 

Celem Działania jest wzrost dostępności usług społecz-
nych i zdrowotnych. 
(…) 

(…) 
Celem Działania jest wzrost dostępności usług społecznych  
i zdrowotnych350. 
(…) 
350 Dopuszcza się możliwość realizacji zintegrowanych usług zdrowotnych i społecznych 

339/8 1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu. 
2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projek-
tu. 
3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących 
w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, ist-
niejących po zakończeniu projektu. 
2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, ist-
niejących po zakończeniu projektu. 
3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym po-
szukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających 
kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachu-
nek) po opuszczeniu programu. 
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pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na wła-
sny rachunek) po opuszczeniu programu. 
4. Liczba osób, u których po opuszczeniu programu 
zostały zdiagnozowane i/lub ograniczone problemy 
zdrowotne. 
5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną 
na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności 
lokalnej w programie. 
6. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakoń-
czeniu projektu. 
7. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych ist-
niejących po zakończeniu projektu. 
8. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących 
po zakończeniu projektu. 
 

4. Liczba osób, u których po opuszczeniu programu zostały zdiagnozowane 
i/lub ograniczone problemy zdrowotne. 
5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w 
społeczności lokalnej w programie. 
6. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i 
opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu. 
7. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach 
wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu. 
8. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania ro-
dziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu. 
9. Liczba zdeinstytujonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, 
które zostały utworzone w ramach programu. 
10. Odsetek osób korzystających z usług dziennego domu opieki medycznej 
pozytywnie oceniających funkcjonowanie domu opieki medycznej  ( na pod-
stawie badania satysfakcji pacjentów lub członków ich rodzin ). 
11. Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu. 
12. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-
gramu. 
13. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
14. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu. 
15. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu. 

340/9 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym objętych usługami społecznymi świad-
czonymi w interesie ogólnym w programie. 
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w 
programie. 
3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie. 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ob-
jętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie. 
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ob-
jętych usługami zdrowotnymi w programie. 
3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 
4. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 
5. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS. 
6. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCLXVII/5223/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. 
Strona 121 z 218 

4. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 
5. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki 
EFS. 
6. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istot-
nych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w 
tym pracodawców. 
7. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym objętych usługami asystenckimi i opie-
kuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w pro-
gramie. 
8. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań 
chronionych i wspomaganych w programie. 
9. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i 
pieczy zastępczej w programie. 
  

potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców. 
7. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ob-
jętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności 
lokalnej w programie. 
8. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ob-
jętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie. 
9. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ob-
jętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie. 
10. Liczba utworzonych DDOM w ramach programu. 
11. Liczba pacjentów, którzy zostaną objęci opieka i ukończyli leczenie w 
ramach projektu. 
12. Liczba podmiotów leczniczych, które zostały objęte narzędziami dein-
stytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi . 
13. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie.  
14. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem  
w programie. 
15. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie. 
16. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, objętych wsparciem w programie.  
17. Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w programie.  
18. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  
19. Liczba osób powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi, lub bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu lub szko-
leniu objętych wsparciem w programie.  
20. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 
wsparciem w programie. 
21. Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym obję-
tych wsparciem w programie.  
22. Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem  
w programie.  
23. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, 
objętych wsparciem w programie.  
24. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem  
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w programie. 
25. Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
26. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem w pro-
gramie.  
27. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 
wsparciem w programie.  
28. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań, objętych wsparciem w programie.   

341/10 10.Realizacja programów wczesnego wykrywania wad 
rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełno-
sprawnością i niepełnosprawnych298. 
11.Realizacja działań na rzecz dzieci dotkniętych proble-
mem nadwagi, otyłości, wad postawy oraz zaburzeniami 
rozwoju układu ruchu. 
 
 
298 Realizacja programów odbywa się w formule regionalnych programów 
zdrowotnych (RPZ), tj. programów polityki zdrowotnej realizowanych w 
ramach RPO WL 2014-2020. Program polityki zdrowotnej - program polityki 
zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 29a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 
przypadku ww. programów finansowanych ze środków EFS, wybór realizatora 
programu polityki zdrowotnej następuje z zastosowaniem przepisów rozdziału 
13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.   

10.Realizacja programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabili-
tacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami363. 
11.Realizacja działań na rzecz dzieci dotkniętych problemem nadwagi, otyłości, 
wad postawy oraz zaburzeniami rozwoju układu ruchu. 
12.Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem, w tym m.in. opieka w okresie 
ciąży i okołoporodowym,  w zakresie szczepień oraz wykrywania, leczenia i 
rehabilitacji wad rozwojowych dzieci 365 366.  
 
363 Realizacja programów odbywa się w formule regionalnych programów zdrowotnych (RPZ), tj. progra-

mów polityki zdrowotnej realizowanych w ramach RPO WL 2014-2020. Program polityki zdrowotnej - pro-
gram polityki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 29a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku ww. programów finansowanych ze 
środków EFS, wybór realizatora programu polityki zdrowotnej następuje z zastosowaniem przepisów rozdzia-
łu 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowa-
nych w perspektywie finansowej 2014-2020.  Dotyczy to również regionalnych programów zdrowotnych 
opracowanych przez inne regiony, zaopiniowanych przez AOTMiT. 
 
365 J.w. 
366 Wsparcie ma na celu poprawę zdrowia i związaną z nim poprawę jakości życia oraz 
zmniejszenie nierówności w dostępie do wysokiej jakości usług zdrowotnych w okresie ciąży i 
okołoporodowym.  Ponadto możliwa będzie realizacja działań obejmujących m.in. diagnostykę, 
leczenie i re-habilitację wad rozwojowych dzieci. Działania powinny obejmować również m.in. 
finansowanie szczepień, które nie są finansowane ze środków publicznych w celu 
zniwelowania bariery w dostępie do tej usługi. Dla zapewnienia kompleksowości wsparcia oraz 
jego wysokiej efektywności przewiduje się również możliwość objęcia wsparciem personelu 
służb świadczących usługi zdrowotne w celu podniesienia lub aktualizacji ich kompetencji. 

342/12 (…) 
4.Dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym 

(…) 
4.Dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym. 
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oraz dzieci w odniesieniu do działań w zakresie ochrony 
zdrowia. 
5.Podmioty/osoby świadczące usługi społeczne użytecz-
ności publicznej 
 
z terenu woj. lubelskiego. 

5.Noworodki / niemowlęta i dzieci w odniesieniu do działań w zakresie 
ochrony zdrowia.  
6.Kobiety w ciąży i połogu.  
7.Personel służb świadczących usługi zdrowotne.  
8.Podmioty/osoby świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej 
 
z terenu woj. lubelskiego. 

343/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

W ramach Działania realizowany będzie na terenie miast subregionalnych in-
strument terytorialny Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (tzw. Strate-
giczne Inwestycje Terytorialne) na podstawie art. 36 rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013). 

345/19 2. Demarkacja usług - usługi społeczne to usługi reali-
zowane przez pod-mioty prowadzące w swojej działalno-
ści statutowej usługi społeczne lub przez podmioty pro-
wadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie 
usługi społeczne i zdrowotne. W przypadku realizacji w 
ramach jednego projektu zintegrowanych usług społecz-
nych i zdrowotnych, Beneficjent gwarantuje odrębne 
monitorowanie usług społecznych i zdrowotnych. 

Demarkacja usług - usługi społeczne to usługi realizowane przez podmioty pro-
wadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty 
prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i 
zdrowotne. W przypadku realizacji w ramach jednego projektu zintegrowanych 
usług społecznych i zdrowotnych374, Beneficjent gwarantuje odrębne monito-
rowanie usług społecznych i zdrowotnych. 
(…) 
 
374 Usługi zdrowotne w projekcie mogą być świadczone wyłącznie przez podmioty lub osoby uprawnione 

do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, przy czym usługi zdrowotne w projekcie 
stanowią wyłącznie uzupełnienie wsparcia oferowanego w ramach usług społecznych.   

346/19 5.Warunki realizacji usług opiekuńczych: 
(…) 
h)w ramach działań wspierających opiekunów faktycz-
nych w opiece nad osobami niesamodzielnymi możliwe 
jest: 
-tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastęp-
stwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu cało-
dobowego lub dziennego, zgodnie z lit. c; 
-sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej 
w celu umożliwienia opiekunom  faktycznym  funkcjo-
nowania  społecznego,  zawodowego  lub edukacyjnego. 

5.Warunki realizacji usług opiekuńczych: 
(…) 

h)w ramach działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad 
osobami niesamodzielnymi możliwe jest: 

 kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę 
doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększa-
jących ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamo-
dzielnymi; 

 poradnictwo, w  tym  psychologiczne  oraz  pomoc  w  uzyskaniu  
informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach 
wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania 
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wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych; 

 tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za 
opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub 
dziennego, zgodnie z lit. c; 

 sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu 
umożliwienia opiekunom  faktycznym  funkcjonowania  społecz-
nego,  zawodowego  lub edukacyjnego. 

i)Szkolenia i kursy personelu, w zakresie realizacji usług asystenckich 
lub opiekuńczych, wskazane w załączniku nr 1 do Wytycznych w za-
kresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 
2014 – 2020, mogą być przeprowadzone i sfinansowane w ramach 
kompleksowych projektów dotyczących rozwoju usług opiekuńczych 
lub asystenckich. 

349/19  17.W projektach dotyczących rozwoju mieszkań wspomaganych możliwe jest 
przeprowadzenie i sfinansowanie 80 – godzinnego szkolenia przygotowującego 
do pełnienia funkcji opiekuna mieszkania wspomaganego. 

350/19 20.Beneficjent projektu realizującego cel szczegółowy nr 
1 jest zobowiązany:  
a) do informowania właściwych terytorialnie OPS i PCPR 
o realizowanych projektach i formach wsparcia otrzy-
mywanych przez uczestników, w przypadku projektów, w 
których Beneficjentem jest podmiot inny niż OPS, z 
uczestnikami tego projektu podpisywana jest umowa 
na wzór kontraktu socjalnego,  
b) do poinformowania właściwych terytorialnie ośrod-
ków pomocy społecznej oraz organizacji partnerskich 
regionalnych i lokalnych, o których mowa w PO PŻ, o 
prowadzonej rekrutacji do projektów realizowanych w 
ramach PI 9i i PI 9iv, a także do nie-powielania wsparcia, 
które osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym uzyskuje w ramach działań towa-
rzyszących w PO PŻ. 

21.Beneficjent projektu realizującego cel szczegółowy nr 1 jest zobowiązany:  
a) do informowania właściwych terytorialnie OPS i PCPR o realizowa-

nych projektach i formach wsparcia otrzymywanych przez uczestni-
ków, w przypadku projektów, w których Beneficjentem jest pod-
miot inny niż OPS,  

b) do poinformowania właściwych terytorialnie ośrodków pomocy 
społecznej oraz organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, o 
których mowa w PO PŻ, o prowadzonej rekrutacji do projektów rea-
lizowanych w ramach PI 9i i PI 9iv, a także do niepowielania wspar-
cia, które osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym uzyskuje w ramach działań towarzyszących w PO 
PŻ. 

 

353/19 25.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone 
w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 

26.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim 
jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z 
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Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis .  
W przypadku, gdy środki trwałe zakupione w ramach 
projektu lub wy-datki objęte cross-financingiem będą 
wykorzystywane częściowo lub w całości do działalności 
komercyjnej (w okresie realizacji projektu i/lub po jego 
zakończeniu), wówczas tego typu wsparcie powinno 
zostać zweryfikowane pod kątem wystąpienia pomocy 
publicznej. 
(…) 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z ryn-
kiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do po-
mocy de minimis .  
 (…) 

Działanie 11.3 Ekonomia społeczna 
356/8 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-

niem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek). 
2. Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębior-
stwach społecznych. 
3. Liczba działających regionalnych sieci współpracy 
OWES po zakończeniu realizacji projektu.  
4. Liczba działających regionalnych sieci podmiotów 
ekonomii społecznej po zakończeniu realizacji projektu.  
5. Liczba działających regionalnych sieci kooperacji 
podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reinte-
gracyjnym po zakończeniu realizacji projektu.  
6. Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii spo-
łecznej, które kontynuują współpracę na poziomie regio-
nalnym po zakończeniu realizacji projektu.  
7. Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii spo-
łecznej, które kontynuują przedsięwzięcia służące zwięk-
szeniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej na 
poziomie regionalnym po zakończeniu realizacji projektu.  

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracu-
jących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek). 
2. Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych. 
3. Liczba działających regionalnych sieci współpracy OWES po zakończeniu 
realizacji projektu.  
4. Liczba działających regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej po 
zakończeniu realizacji projektu.  
5. Liczba działających regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii 
społecznej o charakterze reintegracyjnym po zakończeniu realizacji projektu.  
6. Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii społecznej, które kontynu-
ują współpracę na poziomie regionalnym po zakończeniu realizacji projektu.  
7. Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii społecznej, które kontynu-
ują przedsięwzięcia służące zwiększeniu widoczności podmiotów ekonomii 
społecznej na poziomie regionalnym po zakończeniu realizacji projektu.  
8. Liczba wdrożonych lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej po za-
kończeniu realizacji projektu.  
9. Liczba funkcjonujących regionalnych komitetów do spraw ekonomii spo-
łecznej po zakończeniu realizacji projektu.  
10. Liczba wdrożonych regionalnych wieloletnich planów rozwoju ekonomii 
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8. Liczba wdrożonych lokalnych planów rozwoju eko-
nomii społecznej po zakończeniu realizacji projektu.  
9. Liczba funkcjonujących regionalnych komitetów do 
spraw ekonomii społecznej po zakończeniu realizacji 
projektu.  
10. Liczba wdrożonych regionalnych wieloletnich planów 
rozwoju ekonomii społecznej po zakończeniu realizacji 
projektu.  
 

społecznej po zakończeniu realizacji projektu.  
11. Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu. 
12. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-
gramu. 
13. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
14. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu. 
15. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu. 

357/9 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym objętych wsparciem w programie. 
2. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych 
wsparciem. 
3. Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii spo-
łecznej objętych wsparciem.   
4. Liczba utworzonych regionalnych komitetów do 
spraw ekonomii społecznej.  
5. Liczba zaktualizowanych regionalnych wieloletnich 
planów rozwoju ekonomii społecznej.   
 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obję-
tych wsparciem w programie. 
2. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. 
3. Liczba podmiotów, w tym podmiotów ekonomii społecznej objętych 
wsparciem.   
4. Liczba utworzonych regionalnych komitetów do spraw ekonomii spo-
łecznej.  
5. Liczba zaktualizowanych regionalnych wieloletnich planów rozwoju eko-
nomii społecznej.   
6. Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowa-
nych ze środków EFS. 
7. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie.  
8. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem  
w programie. 
9. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.  
10. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, objętych wsparciem w programie.  
11. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, objętych wsparciem w programie.  
12. Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w programie.  
13. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  
14. Liczba osób powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale 
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bezrobotnymi, lub bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu lub szko-
leniu objętych wsparciem w programie.  
15. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 
wsparciem w programie. 
16. Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym obję-
tych wsparciem w programie.  
17. Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem  
w programie.  
18. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, 
objętych wsparciem w programie.  
19. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie. 
20. Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
21. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem w pro-
gramie.  
22. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem  
w programie.  
23. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 
wsparciem w programie.  
24. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań, objętych wsparciem w programie.  
25. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 
26. Liczba objętych wsparciem w programie mikro-, małych i średnich przed-
siębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw ekonomii 
społecznej). 

361/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

Nie dotyczy 
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Działanie 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
371/8 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-

niem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opusz-
czeniu programu. 
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu. 
3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek). 
 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje  po opuszczeniu programu. 
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszu-
kujących pracy po opuszczeniu programu. 
3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracu-
jących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek). 
4. Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu. 
5. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-
gramu. 
6. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
7. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu. 
8. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu. 

371/9 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym objętych wsparciem w programie. 
2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie. 
 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ob-
jętych wsparciem w programie. 
2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 
3. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie.  
4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie. 
5. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.  
6. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, objętych wsparciem w programie.  
7. Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w programie.  
8. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  
9. Liczba osób powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi, lub bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu lub szko-
leniu objętych wsparciem w programie.  
10. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym obję-tych 
wsparciem w programie. 
11. Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym ob-
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jętych wsparciem w programie.  
12. Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w programie.  
13. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, 
objętych wsparciem w programie.  
14. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie. 
15. Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
16. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie.  
17. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 
wsparciem w programie.  
18. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań, objętych wsparciem w programie.  
19. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 

 371/10 1.Programy  na rzecz integracji osób i rodzin wykluczo-
nych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reinte-
grację społeczno-zawodową, w tym: 
a) programy na rzecz społeczności marginalizowanych 
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obsza-
rach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym reali-
zacja programów aktywności lokalnej , 
b) programy integracji społecznej i zawodowej osób  
niepełnosprawnych, 
(…) 

1.Programy  na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz 
reintegrację społeczno-zawodową, w których elementem jest co najmniej 
jeden z wymienionych poniżej tym: 
a) programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w 
tym realizacja programów aktywności lokalnej , 
b) programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełno-
sprawnościami, 
(…) 

372/12 Osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub 
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w 
tym w szczególności: 

a) osoby pozostające bez zatrudnienia,  
b) osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do 

trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby 

Osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego, w tym w szczególności: 

a) osoby bierne zawodowo,  
b) osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki in-

ne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instru-
mentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność 
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oddalone od rynku pracy w rozumieniu art. 33 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy, 

 

zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charak-
terze społecznym, 

(…) 
 

375/19 3.Działania w ramach projektów będą adekwatne do 
zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grup docelo-
wych, m.in. poprzez zastosowanie indywidualnych pla-
nów działania (ścieżek reintegracji) sporządzonych dla 
każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem 
diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, 
predyspozycji, potrzeb. W ramach ścieżki reintegracji, 
obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane 
usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej, o 
ile jest to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i 
kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny 
czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktyw-
nej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane 
na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług spo-
łecznych świadczonych w społeczności lokalnej. Usługi 
aktywnej integracji mogą mieć charakter wsparcia indy-
widualnego (adresowanego do osoby), rodzinnego (ad-
resowanego do rodziny) oraz środowiskowego (adreso-
wanego do określonego środowiska). 
 

3.Działania w ramach projektów będą adekwatne do zdiagnozowanych specy-
ficznych potrzeb grup docelowych, i odbywać się będą na podstawie ścieżek 
reintegracji sporządzonych dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji 
problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. W ramach ścieżki 
reintegracji, obok usług aktywnej integracji, mogą być realizowane usługi spo-
łeczne świadczone w społeczności lokalnej, o ile jest to niezbędne dla zapew-
nienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodzi-
ny czy środowiska i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy 
czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwi-
janiu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. Usługi aktywnej 
integracji mogą mieć charakter wsparcia indywidualnego (adresowanego do 
osoby), rodzinnego (adresowanego do rodziny) oraz środowiskowego (adreso-
wanego do określonego środowiska) 421. 
 
421 Projekty nie mogą być skoncentrowane na wsparciu dzieci (osoby poniżej 18. roku życia), z 
wyłączeniem projektów przeznaczonych dla osób: 

a) wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

b) przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa 
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej; 

c) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoraliza-
cji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w 
sprawach nieletnich; 

d) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których 
mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

376/19 9c) na zasadach określonych w umowie o dofinansowa-
nie zlecanie realizacji określonych zadań w ramach pro-
jektu odbywa się z wy-korzystaniem mechanizmu zleca-
nia realizacji zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
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wolontariacie, 
379/19 18.Usługi aktywnej integracji mogą mieć charakter 

wsparcia indywidualnego (adresowanego do osoby), 
rodzinnego (adresowanego do rodziny) oraz środowi-
skowego (adresowanego do określonego środowiska)357. 

 

379/19 21.Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w 
oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie 
dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem 
diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, 
predyspozycji, potrzeb. 
22.W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej 
integracji, mogą być realizowane usługi społeczne świad-
czone w społeczności lokalnej, o ile jest to niezbędne dla 
zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia 
dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczynia 
się do realizacji celów usług aktywnej integracji, przy 
czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej po-
trzebach, a nie na rozwijaniu usług społecznych świad-
czonych w społeczności lokalnej. 

 

Działanie 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
383/7 (…) 

Celem Działania jest wzrost dostępności usług społecz-
nych i zdrowotnych. 
(…) 

(…) 
Celem Działania jest wzrost dostępności usług społecznych  
i zdrowotnych430. 
(…) 
430 Dopuszcza się możliwość realizacji zintegrowanych usług zdrowotnych i społecznych 

384/8 1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu. 
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących 
w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na wła-
sny rachunek) po opuszczeniu programu. 
3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, ist-
niejących po zakończeniu projektu. 
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym po-
szukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających 
kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachu-
nek) po opuszczeniu programu. 
3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w 
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niem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną 
na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności 
lokalnej w programie. 
4. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakoń-
czeniu projektu. 
5. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych ist-
niejących po zakończeniu projektu. 
6. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących 
po zakończeniu projektu. 
 

społeczności lokalnej w programie. 
4. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i 
opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu. 
5. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach 
wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu. 
6. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania ro-
dziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu. 
7. Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu. 
8. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-
gramu. 
9. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
10. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, po opuszczeniu programu. 
11. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu. 

385/9 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym objętych usługami społecznymi świad-
czonymi w interesie ogólnym w programie. 
2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie. 
3. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 
4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym objętych usługami asystenckimi i opie-
kuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w pro-
gramie. 
5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań 
chronionych i wspomaganych w programie. 
6. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i 
pieczy zastępczej w programie. 
 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ob-
jętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie. 
2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 
3. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 
4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ob-
jętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności 
lokalnej w programie. 
5. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ob-
jętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie. 
6. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ob-
jętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie. 
7. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie.  
8. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie. 
9. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie. 
10. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, objętych wsparciem w programie.  
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11. Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w programie.  
12. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  
13. Liczba osób powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi, lub bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu lub szko-
leniu objętych wsparciem w programie.  
14. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 
wsparciem w programie. 
15. Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym ob-
jętych wsparciem w programie.  
16. Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w progra-
mie.  
17. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracują-
cych, objętych wsparciem w programie.  
18. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie. 
19. Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
20. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie.  
21. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 
wsparciem w programie.  
22. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań, objętych wsparciem w programie. 

387/12 4.Dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym 
oraz dzieci w odniesieniu do działań w zakresie ochrony 
zdrowia. 

4.Dzieci i młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym. 

389/19 2. Demarkacja usług - usługi społeczne to usługi reali-
zowane przez pod-mioty prowadzące w swojej działalno-
ści statutowej usługi społeczne lub przez podmioty pro-
wadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie 
usługi społeczne i zdrowotne. W przypadku realizacji w 
ramach jednego projektu zintegrowanych usług społecz-
nych i zdrowotnych, Beneficjent gwarantuje odrębne 

Demarkacja usług - usługi społeczne to usługi realizowane przez podmioty pro-
wadzące w swojej działalności statutowej usługi społeczne lub przez podmioty 
prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne i 
zdrowotne. W przypadku realizacji w ramach jednego projektu zintegrowanych 
usług społecznych i zdrowotnych447, Beneficjent gwarantuje odrębne monito-
rowanie usług społecznych i zdrowotnych. 
(…) 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCLXVII/5223/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. 
Strona 134 z 218 

monitorowanie usług społecznych i zdrowotnych.  
447 Usługi zdrowotne w projekcie mogą być świadczone wyłącznie przez podmioty lub osoby uprawnione 

do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, przy czym usługi zdrowotne w projekcie 
stanowią wyłącznie uzupełnienie wsparcia oferowanego w ramach usług społecznych.   

391/19 5.Warunki realizacji usług opiekuńczych: 
(…) 
h)w ramach działań wspierających opiekunów faktycz-
nych w opiece nad osobami niesamodzielnymi możliwe 
jest: 
-tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastęp-
stwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu cało-
dobowego lub dziennego, zgodnie z lit. c; 
-sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej 
w celu umożliwienia opiekunom  faktycznym  funkcjo-
nowania  społecznego,  zawodowego  lub edukacyjnego. 

5.Warunki realizacji usług opiekuńczych: 
(…) 

h)w ramach działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad 
osobami niesamodzielnymi możliwe jest: 

 kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę 
doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększa-
jących ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamo-
dzielnymi; 

 poradnictwo, w  tym  psychologiczne  oraz  pomoc  w  uzyskaniu  
informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach 
wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania 
wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych; 

 tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za 
opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub 
dziennego, zgodnie z lit. c; 

 sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu 
umożliwienia opiekunom  faktycznym  funkcjonowania  społecz-
nego,  zawodowego  lub edukacyjnego. 

i)Szkolenia i kursy personelu, w zakresie realizacji usług asystenckich 
lub opiekuńczych, wskazane w załączniku nr 1 do Wytycznych w za-
kresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 
2014 – 2020, mogą być przeprowadzone i sfinansowane w ramach 
kompleksowych projektów dotyczących rozwoju usług opiekuńczych 
lub asystenckich. 

394/19  17.W projektach dotyczących rozwoju mieszkań wspomaganych możliwe jest 
przeprowadzenie i sfinansowanie 80 – godzinnego szkolenia przygotowującego 
do pełnienia funkcji opiekuna mieszkania wspomaganego. 

395/19 20.Beneficjent projektu realizującego cel szczegółowy nr 
1 jest zobowiązany:  
a) do informowania właściwych terytorialnie OPS i PCPR 

21.Beneficjent projektu realizującego cel szczegółowy nr 1 jest zobowiązany:  
c) do informowania właściwych terytorialnie OPS i PCPR o realizowa-

nych projektach i formach wsparcia otrzymywanych przez uczest-
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o realizowanych projektach  
b) do poinformowania właściwych terytorialnie ośrod-
ków pomocy społecznej oraz organizacji partnerskich 
regionalnych i lokalnych, o których mowa w PO PŻ, o 
prowadzonej rekrutacji do projektów realizowanych w 
ramach PI 9i i PI 9iv, a także do nie-powielania wsparcia, 
które osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym uzyskuje w ramach działań towa-
rzyszących w PO PŻ. 

ników, w przypadku projektów, w których Beneficjentem jest 
podmiot inny niż OPS,  

d) do poinformowania właściwych terytorialnie ośrodków pomocy 
społecznej oraz organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, o 
których mowa w PO PŻ, o prowadzonej rekrutacji do projektów rea-
lizowanych w ramach PI 9i i PI 9iv, a także do niepowielania wspar-
cia, które osoba lub rodzina zagrożona ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym uzyskuje w ramach działań towarzyszących w PO 
PŻ. 

 
395/19 22.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone 

w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 
Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis .  
W przypadku, gdy środki trwałe zakupione w ramach 
projektu lub wy-datki objęte cross-financingiem będą 
wykorzystywane częściowo lub w całości do działalności 
komercyjnej (w okresie realizacji projektu i/lub po jego 
zakończeniu), wówczas tego typu wsparcie powinno 
zostać zweryfikowane pod kątem wystąpienia pomocy 
publicznej. 
 

23.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim 
jest wykluczone w art. 1 ust. 2 - 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z ryn-
kiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do po-
mocy de minimis .  
 (…) 

Działanie 11.6 Ekonomia społeczna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
398/8 1.Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu 
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracu-

jących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny ra-
chunek). 

2. Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych. 
3. Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu. 
4. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-
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gramu. 
5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
6. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu. 
7. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) 
po opuszczeniu programu. 

398/9 1. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych 
wsparciem. 

2. Liczba pracowników podmiotów ekonomii społecz-
nej objętych wsparciem w programie. 

 

1. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem. 
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym obję-

tych wsparciem w programie. 
3. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie.  
4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie. 
5. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.  
6. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, objętych wsparciem w programie.  
7. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, objętych wsparciem w programie. 
8. Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w programie. 
9. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  
10. Liczba osób powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi, lub bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu lub 
szkoleniu objętych wsparciem w programie.  

11. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 
wsparciem w programie. 

12. Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym obję-
tych wsparciem w programie.  

13. Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w progra-
mie.  

14. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracują-
cych, objętych wsparciem w programie.  

15. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, 
z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w progra-
mie. 
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16. Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 

17. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie.  

18. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.  
19. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 

wsparciem w programie.  
20. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu  

do mieszkań, objętych wsparciem w programie. 
21. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich . 
22. Liczba objętych wsparciem w programie mikro-, małych i średnich przed-

siębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw eko-
nomii społecznej). 

II.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

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

Działania, pkt. 16 
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego 
wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego, 

 (…) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi 
Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

 (…) 

Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna 
404/2 Cel szczegółowy 4: Zwiększenie szans na zatrudnienie 

uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektyw-
ności kształcenia zawodowego w regionie 

Cel szczegółowy 4: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez popra-
wę efektywności kształcenia zawodowego w regionie 

404/7 Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 10i: 
Zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w 
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 
 
Celem Działania jest wzrost poziomu upowszechniania 
usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesie-
nie jej jakości. W ramach Działania zakłada się zwiększe-
nie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 10i: 
Zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej. 
 
Celem Działania jest wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie eduka-
cji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości. W ramach Działania zakłada się 
zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. Wsparcie w ramach Działania ma przygotować organy prowa-
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w wieku 3-4 lat, tj. dla dzieci które zostaną objęte pra-
wem do korzystania z wychowania przedszkolnego w 
przedszkolu bądź innej formie wychowania przedszkol-
nego. Wsparcie w ramach Działania ma przygotować 
organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego 
(OWP) do zapewnienia warunków realizacji tego prawa, 
a tym samym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych 
dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym. 

dzące ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP) do zapewnienia warunków 
realizacji tego prawa, a tym samym umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych 
dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym. 

405/9  1. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej. 

2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w pro-
gramie. 

3.  Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.  
4. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na wła-

sny rachunek, objętych wsparciem w programie.  
5. Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w programie.  
6.  Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w pro-

gramie. 
7. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracują-

cych, objętych wsparciem w programie. 
8. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracują-

cych, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 

9. Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 

10. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie.  

11. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w progra-
mie  

12. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, obję-
tych wsparciem w programie.  

13. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu  
do mieszkań, objętych wsparciem w programie.  
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14. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich.  
405/10 1.Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

dla dzieci w wieku 3 – 4 lata. 
1.Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

406/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

Nie dotyczy 

Działanie 12.2 Kształcenie ogólne 
414/7 (…) 

Celem działania jest zwiększenie dostępu do dobrej jako-
ści kształcenia ogólnego, w szczególności poprzez organi-
zację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji 
kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw 
(kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), 
jak również tworzenie w szkołach warunków do naucza-
nia eksperymentalnego i indywidualizację pracy z 
uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
(…) 

(…) 
Celem działania jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólne-
go, w szczególności poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju 
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych tzw. transversal 
skills niezbędnych na rynku pracy, jak również tworzenie w szkołach warun-
ków do nauczania eksperymentalnego i indywidualizację pracy z uczniem o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
(…) 

 414/8 1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 
po opuszczeniu programu. 

2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu. 

3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystu-
jących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyj-
nych. 

4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe 
wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. 

5. Liczba uczniów, którzy zrealizowali swoje cele rozwo-
jowe po opuszczeniu programu. 

  

1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy  po opuszczeniu programu. 

2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu. 

3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposaże-
nie do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

5. Liczba uczniów, którzy zrealizowali swoje cele rozwojowe po opuszczeniu 
programu. 

6. Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu. 

7. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-
gramu. 
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8. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) 
po opuszczeniu programu. 

415/9 1. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwi-
jania kompetencji kluczowych w programie. 

2. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie. 
3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażo-

nych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadze-
nia zajęć edukacyjnych. 

4. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zosta-
ły doposażone w programie. 

5. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK 
w programie. 

6. Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w 
programie. 

 

1. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w 
programie. 

2. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie. 
3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach progra-

mu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 
4. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone  

w programie. 
5. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie. 
6. Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie. 
7. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.  

8. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, objętych wsparciem w programie.  

9. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, objętych wsparciem w programie.  

10. Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w programie. 

11. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  

12. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 

wsparciem w programie. 

13. Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym 

objętych wsparciem w programie.  

14. Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem  

w programie.  

15. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, 

objętych wsparciem w programie.  

16. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z 

dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem  
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w programie. 

17. Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 

dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  

w programie. 

18. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym 

społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem 

w programie.  

19. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.  

20. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 

wsparciem w programie.  

21. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu  

do mieszkań, objętych wsparciem w programie.  

22. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich.  

415/10 1.Projekty w zakresie: 
a) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju 

kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT400, 
matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z 
uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw 
(kreatywność, innowacyjność oraz praca zespo-
łowa)401 402, 

b) podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nau-
czycieli wszystkich przedmiotów403 w zakresie 
korzystania z nowoczesnych metod404, technolo-
gii i sprzętu, 

 
400 TIK (ang. ICT) – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 
401 W tym tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego 
i indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
402 Wsparcie w ramach typu projektu nr 1 lit. a może objąć w szczególności: 
a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu 
oświaty objętych wsparciem zgodnie z następującymi warunkami: 

 zakres tematyczny projektu edukacyjnego finansowanego ze 
środków EFS może wykraczać poza treści nauczania określone w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

 projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być 
realizowany jako projekt interdyscyplinarny, łączący wiadomości i 

1.Projekty w zakresie: 
a) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczo-

wych i umiejętności uniwersalnych, tzw. transversal skills, niezbęd-
nych na rynku pracy (w tym nauczanie eksperymentalne i indywidua-
lizacja pracy z uczniem), tj. zajęć w zakresie umiejętności matema-
tyczno - przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami ob-
cymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do 
Polski oraz ich rodzin), ICT471, umiejętności rozumienia (ang. literacy),  
kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego my-
ślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejęt-
ności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy 472, 

b) podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich 
przedmiotów476 w zakresie korzystania z nowoczesnych metod477, 
technologii i sprzętu, 

(…) 
 
471 TIK (ang. ICT) – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 
472 Wsparcie w ramach typu projektu nr 1 lit. a może objąć w szczególności: 
a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty, 
b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji 
edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu 
wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu 
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umiejętności z różnych dziedzin, 
b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących 
wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla 
uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu wymagań 
edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla danego etapu edukacyjnego; 
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia; 
d) wdrożenie nowych form i programów nauczania w szkołach lub 
placówkach systemu oświaty; 
e) tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach 
programowych, organizacyjnych lub metodycznych w szkołach lub 
placówkach systemu oświaty; 
f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów 
lub słuchaczy; 
g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym szkoły 
lub placówki systemu oświaty w celu osiągnięcia założonych celów 
edukacyjnych; 
h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach 
projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
i) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą. 
403 Realizowanych w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
404 Wsparcie obejmuje: 

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 
w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i  
rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku  pracy  oraz  właściwych  
postaw/umiejętności (kreatywności,  innowacyjności  oraz pracy 
zespołowej), 

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub 
matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu, 

c) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu 
indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania 
potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy 
dydaktycznych w pracy. 

 

edukacyjnego; 
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia uczniów lub słuchaczy; 
d) wdrożenie nowych form i programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty; 
e) tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub 
metodycznych w szkołach lub placówkach systemu oświaty; 
f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy; 
g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty 
w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych; 
h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie 
zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
i) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą. 
476 Realizowanych w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
477 Wsparcie obejmuje: 
a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz 
form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji 
kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy; 
b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli 
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego 
na metodzie eksperymentu; 
c) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania 
z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do 
nauczania; 
d) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w 
pracy. 

 
 

416/12 Typ projektu nr 1: 
1.Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek 
oświatowych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłą-
czeniem szkół dla dorosłych). 
 

Typ projektu nr 1: 
1.Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych prowa-
dzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)481. 
481Z wyłączeniem szkół zawodowych i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe. 
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(…) 
 
Grupa docelowa obejmuje podmioty wskazane w odnie-
sieniu do typu projektu nr 1 i 2 z terenu woj. lubelskie-
go412. 
 
412Jeżeli wsparcie EFS kierowane było do szkół gimnazjalnych, to w okresie 
przejściowym (1.09.2017-31.08.2019), ze wsparcia w ramach EFS mogą 
korzystać: 
a) szkoły gimnazjalne, które nie zostały przekształcone/włączone w strukturę 
innych szkół, ich uczniowie oraz nauczyciele; 
b) szkoły powstałe w wyniku przekształcenia gimnazjum, w których 
funkcjonują klasy gimnazjalne, uczniowie tych klas oraz nauczyciele; 
c) oddziały gimnazjalne (powstałe w wyniku włączenia gimnazjów do innych 
szkół), ich uczniowie oraz nauczyciele; 
d) uczniowie, którzy zamiast w gimnazjum będą kontynuowali edukację w 
ośmioletniej szkole podstawowej; 
e) nauczyciele w klasach VII-VIII szkół podstawowych, do których będą 
uczęszczali uczniowie, o których mowa w lit. d. 

(…) 
Grupa docelowa obejmuje podmioty wskazane w odniesieniu do typu projektu 
nr 1 i 2 z terenu woj. lubelskiego 486. 
 

486 Jeżeli wsparcie EFS kierowane było do szkół gimnazjalnych, to w okresie przejściowym 
(1.09.2017-31.08.2019), ze wsparcia w ramach EFS mogą korzystać: 
a) uczniowie szkół gimnazjalnych, które nie zostały przekształcone/włączone w strukturę in-
nych szkół; 
b) szkoły powstałe w wyniku przekształcenia gimnazjum, w których funkcjonują klasy gimnazjal-
ne, uczniowie tych klas oraz nauczyciele; 
c) oddziały gimnazjalne (powstałe w wyniku włączenia gimnazjów do innych szkół), ich uczniowie 
oraz nauczyciele; 
d) uczniowie, którzy zamiast w gimnazjum będą kontynuowali edukację w ośmioletniej szkole 
podstawowej; 
e) nauczyciele w klasach VII-VIII szkół podstawowych, do których będą uczęszczali uczniowie, o 
których mowa w lit. d. 

418/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

Nie dotyczy 

418/19 2.Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiąz-
kowego finansowania krajowego przewidzianego w kra-
jowych przepisach prawnych. Przedsięwzięcia finanso-
wane ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu 
przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu 
przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady 
środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w 
stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych 
przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 
miesięcy poprzedzających  złożenie wniosku o dofinan-
sowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie 

2.Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiązkowego finansowania 
krajowego przewidzianego w krajowych przepisach prawnych. Przedsięwzięcia 
finansowane ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań prowadzonych 
przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 
oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu 
przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) 
nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzo-
nych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających  złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). 
Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach programów rządowych. 
W przypadku nowych projektów obejmujących gimnazja przewidziane do 
likwidacji lub wygaszania w związku z reformą edukacji, wsparcie będzie skie-
rowane jedynie do uczniów tych szkół, bez możliwości zakupu sprzętu / wy-
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dotyczy działań zrealizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 albo progra-
mów rządowych.  

posażenia  lub wsparcia nauczycieli (warunek ten nie ma zastosowania do 
gimnazjów przekształcanych w szkołę podstawową lub oddziałów gimnazjal-
nych w ramach szkół podstawowych).  

420/19 10.Warunki dotyczące realizacji projektów w zakresie 
nauczania opartego na metodzie eksperymentu: 
a) Projekt obejmuje łącznie co najmniej 2 z następują-

cych form wsparcia:  

 wsparcie polegające na kształtowaniu i rozwijaniu 
kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie 
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;  

 doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifi-
kacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli 
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, nie-
zbędnych do prowadzenia procesu nauczania opar-
tego na metodzie eksperymentu; 

 wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nau-
czania przedmiotów przyrodniczych lub matematy-
ki413 . 

Wymóg sformułowany w lit. a nie ma zastosowania, o 
ile beneficjent zapewni realizację jednego ze wskaza-
nych w nim działań poza projektem. 

b) Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach 
wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów 
przyrodniczych obejmuje414: 

 podstawowe wyposażenie pracowni 
(wagi, szafy laboratoryjne itp.);  

 sprzęt niezbędny do przeprowadzania 
doświadczeń, eksperymentów, obser-
wacji (przyrządy pomiarowe, przyrządy 
optyczne, szkło laboratoryjne, szkiełka 
mikroskopowe itp.), w tym narzędzia 
TIK415 wraz z odpowiednimi aplikacjami 
tematycznymi; 

 odczynniki lub substancje chemiczne; 

 środki czystości; 

10.Warunki dotyczące realizacji projektów w zakresie nauczania opartego na 
metodzie eksperymentu: 
Projekt obejmuje łącznie co najmniej 2 z następujących form wsparcia487:  

 wsparcie polegające na kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji matema-
tyczno-przyrodniczych uczniów lub słuchaczy;  

 doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nau-
czycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, 
niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu; 

 wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych488 . Wyposażenie szkolnych pracowni do 
nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych odpowiada po-
trzebom konkretnej jednostki oświatowej. Przykładowy katalog wypo-
sażenia szkolnych pracowni przyrodniczych został opracowany przez 
MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej admi-
nistrowanej przez MEN489.  Dopuszcza się sfinansowanie w ramach pro-
jektów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomiesz-
czeń (rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków) na potrzeby pracowni szkolnych, wynikających m. in. z ko-
nieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania 
bezpiecznego ich użytkowania. 

 
487 Wymóg nie ma zastosowania, o ile beneficjent zapewni realizację jednego ze wskazanych działań poza 

projektem. 
488 Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki powinno być dostosowane 

do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności. Zakupione wyposażenie powinno 
być dostosowane do odpowiedniego etapu edukacyjnego i, w przypadku szkół ponadgimnazjalnych oraz 
ponadpodstawowych,  zakresu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół (podstawowego lub rozszerzonego).  
489http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-
srodkoweuropejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/ 
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 pomoce dydaktyczne (środki trwałe, 
mapy, atlasy, roczniki statystyczne itp.). 

  
413 Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matema-

tyki powinno być dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikają-
cych z niepełnosprawności. Zakupione wyposażenie powinno być dostosowa-
ne do odpowiedniego etapu edukacyjnego i zakresu realizacji podstawy pro-
gramowej kształcenia  ogólnego w poszczególnych typach szkół (podstawowe-
go lub rozszerzonego). Standard wyposażenia szkolnych pracowni matema-
tycznych określa IZ RPO.  
 
414 Liczba zestawów laboratoryjnych (doświadczalnych) zakupionych w 

ramach wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych jest 
zależna od wielkości szkoły lub placówki systemu oświaty, mierzonej liczbą 
uczniów, a także liczby grup zadaniowych, które będą realizowały 
doświadczenia. Co do zasady, jeden zestaw laboratoryjny jest przewidziany 
dla grupy zadaniowej liczącej od 2 do 5 osób. 
Szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów 
przyrodniczych został opracowany przez MEN i jest udostępniany za 
pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez MEN:  
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-
przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-
obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/  . Realizacja projektu przedmiotowego 
powinna być zgodna z przedmiotowym katalogiem. Dopuszcza się 
możliwość: 
-  zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu 
celem realizacji programu nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu; 
-  sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem 
lub adaptacją pomieszczeń (rozumianą zgodnie z Wytycznymi  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020) na potrzeby pracowni szkolnych, wynikających 
m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz 
zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. 
415  Ang. ICT – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 

421/19 11.Wymogi dotyczące realizacji projektów uwzględniają-
cych wsparcie na rzecz rozwoju kompetencji w zakresie 
ICT (wykorzystania technologii informacyjno - komunika-
cyjnych (TIK))416:  
416 Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK, na zakup 
których udziela się wsparcia finansowego został określony przez MEN i jest 
udostępniany za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez 
MEN: http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-
przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-
obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/. . Realizacja projektu w ww. zakresie 

11.Wymogi dotyczące realizacji projektów uwzględniających wsparcie na rzecz 
rozwoju kompetencji w zakresie ICT (wykorzystania technologii informacyjno - 
komunikacyjnych (TIK)): 
 
 
 
 
 

http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
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musi być zgodna z przedmiotowym katalogiem. Dopuszcza się możliwość: 
- zakupu w ramach projektów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
komputerów stacjonarnych; 
- zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu celem 
realizacji programu nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu;  
 - sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem 
lub adaptacją pomieszczeń (rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020) na potrzeby pracowni szkolnych, wynikających m. in. z 
konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania 
bezpiecznego ich użytkowania. 

(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)Dopuszcza się możliwość dodatkowego sfinansowania 
w ramach RPO utworzenia wewnątrzszkolnych sieci 
komputerowych lub bezprzewodowych, który może ob-
jąć418: 

 opracowanie projektów technicznych dla każdej ze 
szkół lub placówek systemu oświaty uczestniczą-
cych w projekcie w zakresie instalacji sieci i urzą-
dzeń niezbędnych do stworzenia wewnątrzszkol-
nych sieci komputerowych lub bezprzewodowych; 

 zakup urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-
usługowej i wykonanie instalacji sieci zgodnie z 
opracowaną dokumentacją; 

 sfinansowanie usług administrowania zakupionym w 
ramach projektu sprzętem i urządzeniami przez 
okres nie dłuższy niż okres trwania projektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(…) 
b)Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK odpowiada 
potrzebom konkretnej jednostki oświatowej. Przykładowy katalog wyposa-
żenia szkolnych pracowni przyrodniczych został opracowany przez MEN i jest 
udostępniany za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez 
MEN493. Dopuszcza się sfinansowanie w ramach projektów kosztów związa-
nych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń (rozumianą zgodnie z Wy-
tycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków) na potrzeby pracowni 
szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposa-
żenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. 
493 http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkoweuropejskiego-

funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/ 
 
(…) 
e) Dopuszcza się możliwość dodatkowego sfinansowania w ramach RPO utwo-
rzenia wewnątrzszkolnych sieci komputerowych lub bezprzewodowych, który 
może objąć: 

 opracowanie projektów technicznych dla każdej ze szkół lub placó-
wek systemu oświaty uczestniczących w projekcie w zakresie instala-
cji sieci i urządzeń niezbędnych do stworzenia wewnątrzszkolnych 
sieci komputerowych lub bezprzewodowych; 

 zakup urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej i wyko-
nanie instalacji sieci zgodnie z opracowaną dokumentacją; 

 sfinansowanie usług administrowania zakupionym w ramach projektu 
sprzętem i urządzeniami przez okres nie dłuższy niż okres trwania 
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418 Szczegółowy wykaz urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-

usługowej, na zakup których udziela się wsparcia finansowego, został okre-
ślony przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej 
administrowanej przez MEN:  http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-
w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-
funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/. . Realizacja 
projektu przedmiotowego ww. zakresie jest zgodna z przedmiotowym kata-
logiem. 

projektu. 
Zakup urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej odpowiada po-
trzebom konkretnej jednostki oświatowej. Wykaz urządzeń w ramach infra-
struktury sieciowo-usługowej, na zakup których udziela się wsparcia finan-
sowego został opracowany przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem 
strony internetowej administrowanej przez MEN496. 
 
496http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-

srodkoweuropejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/ 
423/19 12.Wymogi dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: 

a) Inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ra-
mach cross-financingu na zasadach, o których mo-
wa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wy-
datków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

b) Wydatki na inwestycje infrastrukturalne, o których 
mowa w lit. a, są kwalifikowalne, gdy spełnione są 
łącznie następujące warunki: nie jest możliwe lub 
nie jest racjonalne kosztowo wykorzystanie istnieją-
cej infrastruktury;  

 potrzeba wydatkowania środków została po-
twierdzona analizą potrzeb; 

 infrastruktura została zaprojektowana zgodnie 
z koncepcją uniwersalnego projektowania, o 
której mowa w Wytycznych w zakresie realiza-
cji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawno-
ściami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 
2014-2020  

12.Wymogi dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: 
a) Inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ramach cross-financingu 

na zasadach, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowal-
ności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020.  

b) Wydatki na inwestycje infrastrukturalne, o których mowa w lit. a, są kwali-
fikowalne, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: nie jest możliwe 
lub nie jest racjonalne kosztowo wykorzystanie istniejącej infrastruktury;  

 potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą po-
trzeb; 

 infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwer-
salnego projektowania, o której mowa w Wytycznych w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub - w 
przypadku braku możliwości jej zastosowania - wykorzystano me-
chanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określo-
nymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji…. 

 

423/19 13.Wymogi dotyczące projektów w zakresie indywiduali-
zacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego: 
 

13.Wymogi dotyczące projektów w zakresie prowadzenia efektywnej edukacji 
włączającej oraz  indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego497: 
 

http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
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a) Wsparcie jest realizowane w ramach zajęć uzupeł-
niających ofertę  pomocy psychologiczno - peda-
gogicznej zgodnych z zakresem określonym w typie 
projektu nr 1 lit. a oraz lit. c, w szczególności w 
formie: 

 zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu 
stymulowania rozwoju poznawczego i zmniej-
szania trudności w opanowaniu wiadomości i 
umiejętności szkolnych przez uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyjno–
kompensacyjnych, logopedycznych, socjotera-
peutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych 
zajęć o charakterze terapeutycznym; 

 zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, organizo-
wanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mają-
cych trudności w spełnianiu wymagań edukacyj-
nych wynikających z podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla danego etapu eduka-
cyjnego; 

 warsztatów; 

 porad i konsultacji; 
b) Wsparcie uczniów zdolnych może odbywać się wy-

łącznie w celu kształtowania i rozwijania ich kompe-
tencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (ma-
tematyczno–przyrodniczych, TIK, językowych) oraz 

497 Wsparcie jest realizowane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub 

placówek systemu oświaty, które – oprócz kwestii wskazanych w pkt 3 – powinno uwzględniać 
dodatkowo: 
a) rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, 
b) wnioski z udzielanej pomocy-psychologiczno-pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 
oraz prowadzonych działań i zajęć o charakterze rewalidacyjnym, socjoterapeutycznym i resocjalizacyjnym, 
dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania uczniów i włączenie społeczne, 
c) potrzeby dzieci i uczniów określone w indywidualnych programach dzieci i uczniów (edukacyjno-
terapeutycznych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci) oraz 
orzeczeniach i opiniach. 
 
a) Wsparcie jest realizowane w ramach zajęć uzupełniających ofertę  pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej zgodnych z zakresem określonym w typie 
projektu nr 1 lit. a oraz lit. c, w szczególności w formie: 

 zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju 
poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i 
umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyj-
no–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psy-
choedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

 zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, organizowanych dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, 
mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikają-
cych z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu 
edukacyjnego; 

 warsztatów; 

 porad i konsultacji; 
 
 
 
 
 
 
b) Wsparcie uczniów zdolnych może odbywać się wyłącznie w celu kształto-

wania i rozwijania ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersal-
nych niezbędnych na rynku pracy. Wsparcie uczniów zdolnych powinno 
być realizowane na zasadach określonych w Podrozdziale 3.2 Wytycznych 
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postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjno-
ści oraz pracy zespołowej). Wsparcie uczniów zdol-
nych powinno być realizowane na zasadach określo-
nych w Podrozdziale 3.2 Wytycznych w zakresie rea-
lizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji 
na lata 2014-2020.  

c) Realizacja wsparcia odbywa się z wykorzystaniem 
lokalnych zasobów specjalistycznych placówek 
specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, mło-
dzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków re-
walidacyjno-wychowawczych, poradni psycholo-
giczno-pedagogicznych. 

d) Wsparcie  uwzględnia współpracę z rodzicami.  
e) Do realizacji form wsparcia wymienionych w lit. a i 

b jest rekomendowane wykorzystanie narzędzi, 
metod lub form pracy wypracowanych w ramach 
projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych pro-
duktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych 
w latach 2007-2013 w ramach PO KL.   

f) W celu upowszechnienia edukacji wśród uczniów z 
niepełnosprawnością, zgodnie z Wytycznymi w za-
kresie realizacji zasady równości szans i niedy-
skryminacji, jest możliwe finansowanie mechani-
zmu racjonalnych usprawnień, w tym np. zatrud-
nienie asystenta ucznia, dostosowania posiłków z 
uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywienio-
wych wynikających z niepełnosprawności ucznia, 
zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do 
specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z 
niepełnosprawności w oparciu o indywidualnie 
przeprowadzoną w szkole lub placówce systemu 
oświaty diagnozę potrzeb w tym zakresie. Łączny 
koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczest-

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

 

 

 

c) Realizacja wsparcia odbywa się z wykorzystaniem lokalnych zasobów spe-
cjalistycznych placówek specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków so-
cjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psycholo-
giczno-pedagogicznych. 

 

d) Wsparcie  uwzględnia współpracę z rodzicami.  

e) Do realizacji form wsparcia wymienionych w lit. a i b jest rekomendowane 
wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach 
projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów in-
nowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.   

f) W celu upowszechnienia edukacji wśród uczniów z niepełnosprawnością, 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedy-
skryminacji, jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych 
usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta ucznia, dostosowania po-
siłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikają-
cych z niepełnosprawności ucznia, zakup pomocy dydaktycznych ade-
kwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełno-
sprawności w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną w szkole lub pla-
cówce systemu oświaty diagnozę potrzeb w tym zakresie. Łączny koszt ra-
cjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może prze-
kroczyć 12 tys. PLN. 
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nika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. PLN. 

g) Beneficjent zapewnia realizację kompleksowych 
programów wspomagających szkołę lub placówkę 
systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy 
z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi 
i edukacyjnymi, obejmujących co najmniej:  

- doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty 
w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt 
do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyj-
nych i możliwości psychofizycznych oraz wspoma-
gania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także pod-
ręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostoso-
wane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, 
ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, 
sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uni-
wersalnego projektowania419;  

419 Doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty 

obejmuje zakup m.in.: 
a) specjalistycznego oprogramowania, 
b) materiałów do diagnozy, wspomagania rozwoju i korygowania 

deficytów takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, 
zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej, 

c) materiałów do diagnozy i terapii specyficznych trudności w 
uczeniu się, również takich, które wynikają z potrzeb ucznia 
młodszego, 

d) sprzętu specjalistycznego, wspierającego funkcjonowanie uczniów z 
niepełnosprawnością w szkole lub placówce, 

e) podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych 
dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. 

 
 
 
 
 
- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia proce-
su indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia 

 

g) Beneficjent zapewnia realizację kompleksowych programów wspomagają-
cych szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji 
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, 
obejmujących co najmniej:  

 doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydak-
tyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwo-
jowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz 
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dy-
daktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, 
ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, któ-
re są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania498 lub - w 
przypadku braku możliwości jej zastosowania - wykorzystano me-
chanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określo-
nymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji;  

498 Doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty obejmuje zakup m.in.: 
a) specjalistycznego oprogramowania, 
b) materiałów do prowadzenia diagnozy oraz działań ukierunkowanych na wspieranie edukacji 

włączającej, rozwijanie potencjału rozwojowego uczniów oraz poprawę funkcjonowania 
uczniów, w szczególności w zakresie komunikowania się z innymi, uczenia się oraz kompetencji 
emocjonalno-społecznych; 

c) sprzętu specjalistycznego, wspierającego funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością w szkole 
lub placówce, 

d) podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb uczniów z 
niepełnosprawnością. 

Dopuszcza się sfinansowanie w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją 
pomieszczeń (rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków), wynikających m. 
in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich 
użytkowania. 

 
 

 przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji 
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego 
stosowania pomocy dydaktycznych w pracy499;  
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młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 
uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydak-
tycznych w pracy;  
 
 
 
 
 
 
 

 
- wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami roz-
wojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młod-
szych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły 
lub placówki systemu oświaty.  

Programy wspomagające, o których mowa powyżej, 
obejmują II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły podsta-
wowej) oraz III etap edukacyjny (gimnazjum). Programy 
wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w 
procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełno-
sprawnością mogą być realizowane na wszystkich eta-
pach edukacyjnych, natomiast ucznia młodszego - do 
etapu gimnazjum włącznie421.  
 
421 Uczeń młodszy to każdy uczeń (w tym szczególnie uczeń, który rozpoczął 

naukę jako sześciolatek) przekraczający kolejny próg edukacyjny, a tym 
samym rozpoczynający kolejny/nowy etap edukacyjny:  
a) I etap edukacyjny - obejmuje uczniów klasy I szkoły podstawowej;  
b) II etap edukacyjny - obejmuje uczniów klasy IV szkoły podstawowej;  
c) III etap edukacyjny - obejmuje uczniów klasy I gimnazjum.  
Uczeń/dziecko z niepełnosprawnością to uczeń albo dziecko w wieku przed-
szkolnym posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyda-
ne ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież 
posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głę-
bokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający działający w pu-
blicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycz-
nej. 

499 Działania, o których mowa w tirecie, mogą być realizowane niezależnie od etapu 
edukacyjnego, na którym znajduje się uczeń. Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO na 
rzecz przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego i efektywnego 
stosowania pomocy dydaktycznych w pracy, dotyczy w szczególności rozpoznawania i 
zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawania 
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych, 
wpływających na jego funkcjonowanie. Wsparcie to służy tworzeniu w placówkach 
ogólnodostępnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, w tym uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

 

 wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i eduka-
cyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających 
ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.  
 

Programy wspomagające, o których mowa powyżej, obejmują klasy IV-VIII 
szkoły podstawowej. Powyższy warunek nie ma zastosowania do programów 
wspomagających proces indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawno-
ścią, które obejmować mogą klasy I-VIII.. 
Beneficjant zapewnia realizację kompleksowych programów wspomagają-
cych szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z 
uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, obejmują-
cych co najmniej działania wymienione w lit. g tiret pierwszy do trzeciego. 
Rezygnacja ze stosowania powyższego wymogu jest możliwa pod warunkiem, 
że beneficjent zapewni realizację co najmniej jednego z tych działań poza 
projektem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) Beneficjent zapewnia, że zakupione pomoce, sprzęt specjalistyczny lub 
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h) Beneficjent zapewnia, że zakupione pomoce, sprzęt 

specjalistyczny lub podręczniki, a także wiedza i 
umiejętności przeszkolonych nauczycieli będą wyko-
rzystywane w ramach działań prowadzonych przez 
szkoły lub placówki systemu oświaty, odpowiednio 
do: 

 organizowania i udzielania przez szkoły i 
placówki systemu oświaty pomocy psycho-
logiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej 
pracy z uczniem oraz w formach wymienio-
nych w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 
sprawie zasad udzielania i organizacji po-
mocy psychologiczno – pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i pla-
cówkach, 

 opracowania i realizacji w trakcie bieżącej 
pracy z uczniem indywidualnych progra-
mów edukacyjno – terapeutycznych dla 
uczniów posiadających orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia  24 lipca 2015 r. w 
sprawie warunków organizowania kształce-
nia, wychowania i opieki dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnych, niedostosowa-
nych społecznie i zagrożonych niedostoso-
waniem społecznym, 

 opracowania i realizacji w trakcie bieżącej 
pracy z uczniem indywidualnych progra-
mów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych 
dla dzieci i młodzieży posiadających orze-
czenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – 
wychowawczych zgodnie z przepisami roz-

podręczniki, a także wiedza i umiejętności przeszkolonych nauczycieli bę-
dą wykorzystywane w ramach działań prowadzonych przez szkoły lub pla-
cówki systemu oświaty, odpowiednio do: 

 organizowania i udzielania przez szkoły i placówki systemu oświaty 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z 
uczniem oraz w formach wymienionych w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzie-
lania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicz-
nych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w rozporządzeniu 
MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 opracowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywidu-
alnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów posia-
dających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  24 
lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wy-
chowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedo-
stosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecz-
nym oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lip-
ca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wycho-
wania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedosto-
sowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

 opracowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywidu-
alnych programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i 
młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – 
wychowawczych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i 
sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 
dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, 

 opracowania i realizacji indywidualnego programu wczesnego 
wspomagania rozwoju zgodnie z przepisami rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wcze-
snego wspomagania rozwoju. 
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porządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warun-
ków i sposobu organizowania zajęć rewali-
dacyjno – wychowawczych dla dzieci i mło-
dzieży z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu głębokim.  

426/19 14.Wsparcie, o którym mowa w typie projektu nr 1 lit. 
b, może obejmować w szczególności: 
a) kursy  i  szkolenia  doskonalące  (teoretyczne  i  

praktyczne),  w  tym z  wykorzystaniem trenerów 
przeszkolonych w ramach PO WER, studia pody-
plomowe422; 

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i mode-
rowanie sieci  współpracy i samokształcenia nauczy-
cieli; 

c) realizację w szkole lub placówce systemu oświaty 
programów wspomagania423; 

d) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współ-
pracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki 
systemu oświaty; 

e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np.: 
szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełno-
sprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolno-
wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami  wy-
chowawczymi,  młodzieżowymi  ośrodkami  socjote-
rapii, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

f) wykorzystanie  narzędzi, metod lub form  pracy  
wypracowanych  w  ramach  projektów, w  tym po-
zytywnie zwalidowanych produktów projektów in-
nowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w 
ramach PO KL. 
 

422 W przypadku studiów podyplomowych z zakresu programowania 
służących podnoszeniu kompetencji cyfrowych nauczycieli, ramowy program 
studiów podyplomowych zostanie opracowany przez MEN i udostępniony za 
pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez MEN: 
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-

14.Wsparcie, o którym mowa w typie projektu nr 1 lit. b, może obejmować w 
szczególności: 
a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wyko-

rzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia pody-
plomowe; 

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współ-
pracy i samokształcenia nauczycieli; 

c) realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspoma-
gania; 

d) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z 
otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty albo instytucjami wspo-
magającymi przedszkola, szkoły i placówki; 

e) współpracę ze specjalistycznymi jednostkami, np.: szkołami lub ośrod-
kami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjal-
nymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami 
wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi; 

f) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ra-
mach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projek-
tów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO 
KL. 

Program wspomagania, o którym mowa w lit. c, jest formą doskonalenia 
nauczycieli związaną z bezpośrednim wsparciem OWP, szkół lub placówek 
systemu oświaty, realizowaną zgodnie ze wszystkimi wskazanymi poniżej 
warunkami: 
a) program wspomagania powinien służyć pomocą szkole lub placówce sys-

temu oświaty w wykonywaniu przez nią zadań na rzecz kształtowania i 
rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy kom-
petencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na 
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przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-
obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/.   
423 Program wspomagania jest formą doskonalenia nauczycieli związaną z 
bezpośrednim wsparciem szkół lub placówek systemu oświaty. Beneficjent 
zapewnia zgodność interwencji w zakresie realizacji programów 
wspomagania ze wszystkimi wskazanymi poniżej warunkami: 
a) program wspomagania powinien służyć pomocą szkole lub placówce 

systemu oświaty w wykonywaniu przez nią zadań na rzecz kształtowania 
i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności 
(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); 

b) zakres wspomagania wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły lub 
placówki systemu oświaty i odpowiada na specyficzne potrzeby tych 
podmiotów; 

c) realizacja programów wspomagania obejmuje następujące etapy: 
i. przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych związanych z 

realizacją przez szkołę lub placówkę systemu oświaty zadań z zakresu 
kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 
postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy 
zespołowej); 

ii. prowadzenie procesu wspomagania w oparciu o ofertę doskonalenia 
nauczycieli przygotowaną zgodnie z potrzebami danej szkoły lub 
placówki systemu oświaty, z możliwością wykorzystania ofert 
doskonalenia funkcjonujących na rynku, m. in. udostępnianych przez 
centralne i wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli; 

monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wykorzystaniem m. in. 
ewaluacji wewnętrznej szkoły lub placówki systemu oświaty 

rynku pracy; 
b) zakres wspomagania wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły lub 

placówki systemu oświaty i odpowiada na specyficzne potrzeby tych 
podmiotów w zakresie wskazanym w podrozdziale; 

c) realizacja programów wspomagania obejmuje następujące etapy: 
i. przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych związanych 

z realizacją przez OWP, szkołę lub placówkę systemu oświaty 
zadań z zakresu kształtowania i rozwijania u dzieci w wieku 
przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych 
oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy; 

ii. prowadzenie procesu wspomagania w oparciu o ofertę 
doskonalenia nauczycieli przygotowaną zgodnie z potrzebami 
danego OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty, z 
możliwością wykorzystania ofert doskonalenia funkcjonujących 
na rynku, m. in. udostępnianych przez centralne i wojewódzkie 
placówki doskonalenia nauczycieli; 

iii. monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wykorzystaniem 
m. in. ewaluacji wewnętrznej OWP, szkoły lub placówki systemu 
oświaty. 

 
Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji/ kompetencji nauczycieli po-
winno obejmować w szczególności kształtowanie systemu wartości i postaw 
zawodowych, przygotowujących do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi. Dotyczy to w szczególności rozpoznawania i 
zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 
oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i 
czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie. Wspar-
cie to służy tworzeniu w placówkach ogólnodostępnych warunków do eduka-
cji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych 
429/8 1. Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu. 

2. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały 

1. Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu. 

2. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu. 
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kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu. 

3. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu. 

 

3. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu. 

4. Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu. 

5. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-
gramu. 

6. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
7. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu. 
8. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) 
po opuszczeniu programu. 

429/9 1. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wspar-
ciem w programie. 

2. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wspar-
ciem w programie. 

3. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wspar-
ciem w programie. 

 

4. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie. 
5. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie. 
6. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie. 
7. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie.  
8. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w progra-

mie. 
9. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.  
10. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, objętych wsparciem w programie.  
11. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, objętych wsparciem w programie.  
12. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  
13. Liczba osób powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi, lub bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu lub 
szkoleniu objętych wsparciem w programie.  

14. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 
wsparciem w programie. 

15. Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym obję-
tych wsparciem w programie  

16. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracują-
cych, objętych wsparciem w programie.  
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17. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, 
z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 

18. Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 

19. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie.  

20. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.  
21. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 

wsparciem w programie.  
22. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu  

do mieszkań, objętych wsparciem w programie.  
23. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich.   

430/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

Nie dotyczy 

432/19 11.Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, któ-
re powinni osiągnąć uczestnicy projektu został określo-
ny w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realiza-
cji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. IZ RPO zapewnia zamieszczenie tego stan-
dardu w regulaminie konkursu. Każdy projekt powinien 
obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramo-
we wskazane w ramach Standardu w obszarach Infor-
macja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym 
poziomie zaawansowania. Powyższy warunek nie ma 
zastosowania do kwalifikacji cyfrowych, a także do pro-
jektów realizowanych z wykorzystaniem podejścia po-

11.Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które powinni osiągnąć 
uczestnicy projektu został określony w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakre-
sie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. IZ RPO zamieszcza ten stan-
dard w regulaminie konkursu. Każdy projekt powinien obejmować co najmniej 
wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach 
Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie zaawanso-
wania. Powyższy warunek nie ma zastosowania do kwalifikacji cyfrowych, a 
także do projektów realizowanych z wykorzystaniem podejścia popytowego.  
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pytowego.  
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 

435/7 Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 10iv 
1. Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół za-

wodowych poprzez poprawę efektywności kształce-
nia zawodowego w regionie. 

2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 
osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regional-
nego i krajowego rynku pracy. 

 
Celem Działania jest z jednej strony podniesienie jakości i 
atrakcyjności kształcenia zawodowego, z drugiej zaś 
strony – zwiększenie upowszechnienia uczestnictwa w 
zawodowym kształceniu ustawicznym i nabywaniu kwali-
fikacji zawodowych przez osoby dorosłe. Działanie prze-
widuje m.in. inicjowanie i wspieranie współpracy szkół i 
placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawo-
dowe z ich otoczeniem społeczno – gospodarczym (w 
szczególności z pracodawcami i szkołami wyższymi). 
Osoby dorosłe uzyskają zaś możliwość nabywania lub 
uzupełniania kwalifikacji zawodowych w formach po-
zaszkolnych, w elastycznym systemie kształcenia usta-
wicznego wpisanego w system oświaty i ściśle powią-
zanego ze szkolnictwem zawodowym. 

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego 10iv 
1. Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez poprawę efektyw-

ności kształcenia zawodowego w regionie. 
2. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, 

adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy. 
 
Celem Działania jest z jednej strony podniesienie jakości i atrakcyjności kształ-
cenia zawodowego, z drugiej zaś strony – zwiększenie upowszechnienia uczest-
nictwa w zawodowym kształceniu ustawicznym i nabywaniu kwalifikacji zawo-
dowych przez osoby dorosłe. Działanie przewiduje m.in. inicjowanie i wspiera-
nie współpracy szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawo-
dowe z ich otoczeniem społeczno – gospodarczym (w szczególności z praco-
dawcami i szkołami wyższymi). Osoby dorosłe uzyskają zaś możliwość nabywa-
nia lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. 

435/8 1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz in-
struktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu. 

2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wy-
korzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS. 

3. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach 
pozaszkolnych form kształcenia. 

4. Liczba uczniów, którzy zrealizowali swoje cele rozwo-
jowe po opuszczeniu programu. 

 

1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu. 

2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposa-
żenie zakupione dzięki EFS. 

3. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje  kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu. 

4. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form 
kształcenia. 

5. Liczba uczniów, którzy zrealizowali swoje cele rozwojowe po opuszczeniu 
programu. 
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6. Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu. 

7. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-
gramu. 

8. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
9. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu. 
10. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) 
po opuszczeniu programu. 

435/9 1. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych 
formach kształcenia  
w programie. 

2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie. 

3. Liczba szkól i placówek kształcenia zawodowego 
doposażonych w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego. 

4. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia za-
wodowego uczestniczących w stażach i prakty-
kach u pracodawcy. 

5. Liczba uczniów objętych wsparciem stypendial-
nym w programie. 

 

1. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia  
w programie. 

2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu objętych wsparciem w programie. 

3. Liczba szkól i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w progra-
mie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego. 

4. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w 
stażach i praktykach u pracodawcy. 

5. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 
w programie. 

6. Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie. 
7. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie.  
8. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie. 
9. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.  
10. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, objętych wsparciem w programie.  
11. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, objętych wsparciem w programie.  
12. Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w programie.  
13. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  
14. Liczba osób powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale 
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bezrobotnymi, lub bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu lub 
szkoleniu objętych wsparciem w programie. 

15. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 
wsparciem w programie. 

16. Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym obję-
tych wsparciem w programie.  

17. Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w programie.  
18. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, 

objętych wsparciem w programie.  
19. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z 

dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie. 
20. Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby do-

rosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 

21. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społecz-
ności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie.  

22. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.  
23. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 

wsparciem w programie.  
24. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu  

do mieszkań, objętych wsparciem w programie.  
Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 

435/10 1. Projekty w zakresie: 
a) zwiększenia współpracy szkół i placówek kształ-

cenia zawodowego z pracodawcami m. in. po-
przez realizację działań ukierunkowanych na 
wspólne przygotowywanie programów naucza-
nia, organizację wysokiej jakości zajęć praktycz-
nych, praktyk zawodowych i staży zarówno dla 
uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawo-
dowego oraz instruktorów praktycznej nauki za-
wodu,  

b) współpracy szkół i placówek kształcenia zawo-
dowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększe-

1. Projekty w zakresie: 
a) zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego  

z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na 
wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej 
jakości zajęć praktycznych, kształcenie praktyczne w miejscu pracy, 
praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli 
kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,  

 
 
 

b) współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyż-
szymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowocze-
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nia dostępu uczniów i nauczycieli do nowocze-
snych technik i technologii, nabycia możliwości 
uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w 
szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryj-
nych, kołach i obozach naukowych,  

c) aktualizowania przez nauczycieli zawodu432 swo-
jej wiedzy433,  

 
432 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycz-
nej nauki zawodu. 
 
433 Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO w zakresie 
aktualizowania wiedzy przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu może objąć w szczególności: 
a) kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym 
organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia 
nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER; 
b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-
gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe,  w tym przede wszystkim w 
przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na 
którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty; 
c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu 
nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem 
tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, 
specjalistyczne); 
d) wspieranie istniejących, budowanie nowych lub moderowanie sieci 
współpracy i samokształcenia; 
e) realizację programów wspomagania; 
f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji 
niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom 
praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw; 
g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w 
ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów 
projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w 
ramach PO KL. 

 
 
 

snych technik i technologii, nabycia możliwości uczestniczenia w zaję-
ciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryj-
nych, kołach i obozach naukowych,  

 
 

c) aktualizowania przez nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu oraz in-
struktorów praktycznej nauki zawodu swojej wiedzy 513 514,  

513 Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO w zakresie aktualizowania wiedzy przez nauczy-

cieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 
może objąć w szczególności: 
a) kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym organizowane i prowadzone 
przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER; 
b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,  w tym przede wszystkim w przedsiębior-
stwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub 
placówka systemu oświaty; 
c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów 
zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, 
specjalistyczne); 
d) wspieranie istniejących, budowanie nowych lub moderowanie sieci współpracy i samokształ-
cenia; 
e) realizację programów wspomagania. Program wspomagania jest formą doskonalenia nauczy-
cieli związaną z bezpośrednim wsparciem szkół lub placówek systemu oświaty; 
f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dy-
daktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie 
instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw; 
g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym 
pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-
2013 w ramach PO KL. 
Programy wspomagania, o których mowa w lit. e, są realizowane z uwzględnieniem następują-
cych wszystkich poniższych warunków: 
a) program wspomagania powinien służyć pomocą szkole lub placówce systemu oświaty w 
wykonywaniu przez nią zadań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy 
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy; 
b) zakres wspomagania wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły lub placówki systemu 
oświaty i odpowiada na specyficzne potrzeby tych podmiotów w zakresie wskazanym w Dzia-
łaniu; 
c) realizacja programów wspomagania obejmuje następujące etapy: 
i) przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych związanych z realizacją przez szkołę lub 
placówkę systemu oświaty zadań z zakresu kształtowania i rozwijania u dzieci w wieku przed-
szkolnym, uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 
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d) wdrażania nowych, innowacyjnych form naucza-
nia zawodowego, 

e) dodatkowych zajęć specjalistycznych, umożliwia-
jących uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wie-
dzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, 

f) wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodat-
kowych uprawnień zwiększających ich szanse na 
rynku pracy, 

g) wyposażenia pracowni przedmiotów zawodo-
wych, 

h) programów pomocy stypendialnej dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmio-
tów zawodowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

niezbędnych na rynku pracy; 
ii) prowadzenie procesu wspomagania w oparciu o ofertę doskonalenia nauczycieli przygoto-
waną zgodnie z potrzebami danej szkoły lub placówki systemu oświaty, z możliwością wyko-
rzystania ofert doskonalenia funkcjonujących na rynku, m. in. udostępnianych przez centralne i 
wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli; 
iii) monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wykorzystaniem m. in. ewaluacji we-
wnętrznej szkoły lub placówki systemu oświaty 
 

 514 Wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 
nauczycieli może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych na rzecz 
wsparcia kształcenia zawodowego w typie projektu nr 1 lit. a-g. 

 
d) wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, 
e) dodatkowych zajęć specjalistycznych, umożliwiających uczniom uzyski-

wanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodo-
wych, 

 
 
 

f) wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień 
zwiększających ich szanse na rynku pracy, 
 

g) wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych, 
 

h) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji klu-
czowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbęd-
nych na rynku pracy (w tym nauczanie eksperymentalne i indywidua-
lizacja pracy z uczniem), tj. zajęć w zakresie umiejętności matema-
tyczno - przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami ob-
cymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do 
Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia (ang. literacy),  
kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego my-
ślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejęt-
ności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy517, 

 
517 Wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 

uczniów może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych na rzecz 
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2. Organizacja i prowadzenie dla osób dorosłych: 
a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
b) kursów umiejętności zawodowych. 

 
 

 
3.Możliwość potwierdzania kwalifikacji w zawodzie po-
przez odpowiednie egzaminy. 

wsparcia kształcenia zawodowego w typie projektu nr 1 lit. a-g. 

Wsparcie w ramach typu nr 1 lit. h może objąć w szczególności: 
a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty; 
b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu 
dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów lub słuchaczy mających 
trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego; 
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia uczniów lub słuchaczy; 
d) wdrożenie nowych form i programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu 
oświaty; 
e) tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, 
organizacyjnych lub metodycznych w szkołach lub placówkach systemu oświaty; 
f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy; 
g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym szkoły lub placówki 
systemu oświaty w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych; 
h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym 
pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 
2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
i) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą. 

 
i) organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-zawodowego518  

oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
 
518 Wsparcie w ramach organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno – zawodowego obejmuje: 

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu 
doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego 
zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych, realizujących zadania z zakresu 
doradztwa edukacyjno -zawodowego w szkołach; 
b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK); 
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno - zawodowego. 
 

j) programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnio-
nych. 
 

2. Organizacja i prowadzenie dla osób dorosłych: 
a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
b) kursów umiejętności zawodowych, 
c) innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
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3.Możliwość potwierdzania kwalifikacji w zawodzie poprzez odpowiednie eg-
zaminy. 

436/11 Typ projektu nr 1 lit. a-g: 
1. Podmioty, które mogą realizować kształcenie zawo-

dowe: 
a) szkoły i placówki oświatowe realizujące kształce-

nie zawodowe436, 
 
436  W tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy, jeżeli cel 
interwencji odpowiada zakresowi określonemu w Działaniu 12.4. 

 
b) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia 

ustawicznego, kształcenia praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowe-
go, 

c) Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania 
systemu oświaty poprzez aktywizację zawodową 
młodzieży i podejmowania działań zmierzających 
do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub 
przekwalifikowania w zakresie nieobjętym inter-
wencją PO WER; 

oraz  
2. ich organy prowadzące  
lub  
3. inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą 
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>) 
we współpracy z ww. 

 
Typ projektu nr 1 lit. h: 
Instytucja Zarządzająca RPO WL – Departament Kultury, 
Edukacji i Sportu. 
 
Typ projektu nr 2-3: 
1. Podmioty, które mogą organizować i prowadzić kwa-

lifikacyjne kursy zawodowe, zgodnie z ustawą  Prawo 

Typ projektu nr 1 lit. a-i: 
1. Podmioty, które mogą realizować kształcenie zawodowe: 

a) szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie zawodowe, w tym 
szkoły specjalne przysposabiające do pracy, 

 
 
 
 

b) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, kształcenia 
praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

c) Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu oświaty po-
przez aktywizację zawodową młodzieży i podejmowania działań zmierza-
jących do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania 
w zakresie nieobjętym interwencją PO WER; 

 
 
 
 
 
oraz  

2. ich organy prowadzące  
lub  
3. inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowa-

dzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych>) we współpracy z ww. 

 
 
Typ projektu nr 1 lit. j: 
Instytucja Zarządzająca RPO WL – Departament Kultury, Edukacji i Sportu. 
 
 
Typ projektu nr 2 lit. a -b oraz 3: 

1. Podmioty, które mogą organizować i prowadzić kwalifikacyjne kursy 
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oświatowe: 
a) publiczne szkoły prowadzące kształcenie za-

wodowe w zakresie zawodów, w których 
kształcą, 

b) niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia 
szkół publicznych, prowadzące kształcenie 
zawodowe w zakresie zawodów, w których 
kształcą, 

c) publicznych i niepublicznych placówkach 
kształcenia ustawicznego, placówkach 
kształcenia praktycznego, ośrodkach do-
kształcania i doskonalenia zawodowego, 

d) instytucje rynku pracy, o których mowa w 
ustawie o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy, prowadzące działalność 
edukacyjno-szkoleniową, 

e) podmioty prowadzące działalność oświato-
wą, tj. osoby prawne i fizyczne prowadzące 
działalność oświatową, nieobejmującą pro-
wadzenia szkół, placówek lub zespołu, po-
dejmowaną na zasadach określonych w 
przepisach ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej; 

oraz  
2. ich organy prowadzące lub  
inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie do-
tyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie przepisów odrębnych>) we 
współpracy z ww. 

zawodowe, zgodnie z ustawą  Prawo oświatowe: 
a) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie za-

wodów, w których kształcą, 
b) niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowa-

dzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, 
c) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, pla-

cówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskona-
lenia zawodowego, 

d) instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-
szkoleniową, 

e) podmioty prowadzące działalność oświatową, tj. osoby prawne i fizycz-
ne prowadzące działalność oświatową, nieobejmującą prowadzenia 
szkół, placówek lub zespołu, podejmowaną na zasadach określonych w 
przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 

oraz  
2. ich organy prowadzące lub  
3. inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowa-

dzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych>) we współpracy z ww. 

 
Typ projektu nr 2 lit. c: 
Podmioty uprawnione do organizowania i prowadzenia innych kursów umoż-
liwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych. 

437/12 Typ projektu nr 1 lit. a-g: 
1. Uczniowie, wychowankowie i słuchacze publicznych i 

niepublicznych ponadgimnazjalnych lub ponadpod-
stawowych szkół i placówek prowadzących kształce-
nie zawodowe438 (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). 
 

Typ projektu nr 1 lit. a-i: 
1. Uczniowie, wychowankowie i słuchacze publicznych i niepublicznych po-

nadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), w tym szkół 
przysposabiających do pracy. 
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438 W tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy, jeżeli cel 
interwencji odpowiada zakresowi określonemu w Działaniu 12.4. 

 
2. Młodociani pracownicy. 
3. Nauczyciele zawodu. 
4. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 
5. Pracodawcy. 
 
Typ projektu nr 1 lit. h: 
Uczniowie, wychowankowie i słuchacze publicznych i 
niepublicznych ponadgimnazjalnych lub ponadpodsta-
wowych szkół i placówek prowadzących kształcenie za-
wodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) szczególnie 
uzdolnieni w zakresie przedmiotów zawodowych, speł-
niający warunki udziału w programie stypendialnym 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
 
Typ projektu nr 2-3: 
1. Słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 

kursów umiejętności zawodowych oraz innych kur-
sów umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wie-
dzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

2. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu 
zawodowego. 

 
z terenu woj. lubelskiego. 

 
 
2. Młodociani pracownicy. 
3. Nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego. 
4. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 
5. Pracodawcy. 
 
 
Typ projektu nr 1 lit. j: 
Uczniowie, wychowankowie i słuchacze publicznych i niepublicznych ponad-
gimnazjalnych lub ponadpodstawowych szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)523, spełniający 
warunki udziału w programie stypendialnym zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
 

523 Jeżeli wsparcie EFS kierowane jest do ponadgimnazjalnych szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe, to ze wsparcia mogą korzystać: 
a) w okresie 1.09.2017 – 31.01.2020 również klasy dotychczasowych zasadniczych szkół 
zawodowych prowadzone w branżowych szkołach I stopnia oraz ich uczniowie i nauczyciele; 
b) w okresie 1.09.2017-31.08.2023 również 4-letnie technika oraz klasy 4-letniego technikum 
prowadzone w 5-letnim technikum oraz ich uczniowie i nauczyciele. 

 
 
Typ projektu nr 2-3: 
1. Osoby dorosłe, z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, podnie-

sieniem bądź uzupełnieniem kwalifikacji. 
2. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu zawodowego. 
 
z terenu woj. lubelskiego. 

439/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-

W ramach Działania realizowany będzie na terenie miast subregionalnych in-
strument terytorialny Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (tzw. Strate-
giczne Inwestycje Terytorialne) na podstawie art. 36 rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013). 
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skiego. 

439/18 Tryb konkursowy – typ projektu nr 1 lit. a-g oraz typ pro-
jektu nr 2-3 
Tryb pozakonkursowy – typ projektu nr 1 lit. h - Instytu-
cja Zarządzająca RPO WL – Departament Kultury, Eduka-
cji i Sportu. 
 
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie protestów: Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament 
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

Tryb konkursowy – typ projektu nr 1 lit. a-i oraz typ projektu nr 2-3 
Tryb pozakonkursowy – typ projektu nr 1 lit. j – Beneficjent: Instytucja Zarzą-
dzająca RPO WL – Departament Kultury, Edukacji i Sportu. 
 
Dopuszcza się także zastosowanie trybu pozakonkursowego przeznaczonego 
dla projektów dotyczących kształcenia zawodowego w formach szkolnych 
(typ projektu nr 1, z wyłączeniem programu pomocy stypendialnej). Benefi-
cjent: organy prowadzące szkół i placówek realizujących kształcenie zawodo-
we. 
 
Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie prote-
stów: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departa-
ment Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

439/19 2.Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiąz-
kowego finansowania krajowego przewidzianego w kra-
jowych przepisach prawnych. Przedsięwzięcia finanso-
wane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie dzia-
łań prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 
oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczę-
ciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki syste-
mu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ule-
gnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) 
prowadzonych szkoły lub placówki systemu oświaty w 
okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o 
dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek 
nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach progra-
mów rządowych. W przypadku staży zawodowych obej-
mujących realizację kształcenia zawodowego praktycz-
nego wsparcie kierowane jest do tych szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 
w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest 
realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze 
względu na brak możliwości sfinansowania kosztów ta-
kiego kształcenia.  

2.Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiązkowego finansowania 
krajowego przewidzianego w krajowych przepisach prawnych. Przedsięwzięcia 
finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzo-
nych przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań prowadzonych 
przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 
oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosun-
ku do skali działań (nakładów) prowadzonych szkoły lub placówki systemu 
oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinanso-
wanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań zrealizowa-
nych w ramach programów rządowych. W przypadku staży zawodowych obej-
mujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego wsparcie kierowane 
jest do tych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u 
pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowa-
nia kosztów takiego kształcenia. W przypadku projektów obejmujących zasad-
nicze szkoły zawodowe, przewidziane do likwidacji lub wygaszenia, wsparcie 
w ramach projektu może zostać skierowane jedynie do uczniów, bez możli-
wości zakupu sprzętu / wyposażenia  lub wsparcia nauczycieli (warunek ten 
nie ma zastosowania do zasadniczych szkół zawodowych przekształcanych w 
szkoły branżowe bez zmiany profilu kształcenia). 
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441/19 10.Warunki dotyczące realizacji praktyk zawodowych i 
staży zawodowych dla uczniów  
(…) 

10.Warunki dotyczące realizacji praktyk zawodowych i staży zawodowych dla 
uczniów w ramach typu projektu nr 1 lit. a: 
(…) 

445/19 13.Warunki dotyczące wsparcia dla nauczycieli zawodu i 
instruktorów praktycznej nauki zawodu: 
(…) 

13.Warunki dotyczące wsparcia dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki 
zawodu (typ projektu nr 1 lit. c): 
(…) 

446/19 14.Warunki realizacji programów pomocy stypendialnej, 
o których mowa w typie projektu nr 1 lit.  h: 
(…) 

14.Warunki realizacji programów pomocy stypendialnej, o których mowa w 
typie projektu nr 1 lit.  j: 
(…) 

447/19  16.Warunki realizacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy w ramach 
typu projektu nr 1 lit. a: 

a) programy kształcenia w miejscu pracy obejmują działania polegające na 
zwiększeniu udziału pracodawców/przedsiębiorców w organizacji i rea-
lizacji kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy; 

b) programy powinny być realizowane we współpracy szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawca-
mi/przedsiębiorcami; 

c) w realizację programów mogą być również zaangażowane CKP, CKU lub 
CKZiU. Do głównych zadań tych podmiotów należy w szczególności: 

• pośrednictwo pomiędzy środowiskiem szkolnym a pracodawca-
mi/przedsiębiorcami, w tym pełnienie funkcji punktów kontaktowych 
dla tych podmiotów; 

• podejmowanie działań związanych z zachęcaniem szkół oraz praco-
dawców/przedsiębiorców do współpracy oraz inicjowanie tej współ-
pracy; 

• świadczenie usług doradczych dla szkół, placówek systemu oświaty i 
przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia kształcenia praktycznego w 
miejscu pracy;  

• realizacja usług wspierających prowadzenie kształcenia w miejscu 
pracy, w tym przygotowanie uczniów szkół i placówek systemu oświa-
ty prowadzących kształcenie zawodowe do udziału w stażach u pra-
codawców/przedsiębiorców. 

 
17.Warunki realizacji zajęć w ramach typu projektu nr 1 lit. h: 

a) Działania w projekcie są prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych 
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potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów lub słuchaczy objętych wsparciem. 

b) Działania w ramach projektu, w szczególności w zakresie wyposaże-
nia/doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 
będą uzależnione od diagnozy zapotrzebowania odbiorców wsparcia na 
tego typu działania. Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie 
indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek 
systemu w tym zakresie. Diagnoza powinna być przygotowana i prze-
prowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot 
prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym 
oraz zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną 
do podejmowania decyzji. Podmiot przeprowadzający diagnozę powi-
nien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu 
wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, po-
radni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Wnioski 
z diagnozy powinny stanowić element wniosku o dofinansowanie pro-
jektu. Diagnoza powinna dodatkowo obejmować wnioski z przeprowa-
dzonego spisu inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego 
wyposażenia. 

c) Warunki dotyczące realizacji projektów w zakresie nauczania oparte-
go na metodzie eksperymentu: 

Projekt obejmuje łącznie co najmniej 2 z następujących form wsparcia528:  
 

528 Wymóg nie ma zastosowania, o ile beneficjent zapewni realizację jednego ze wskazanych działań poza 
projektem. 

 

• wsparcie polegające na kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych uczniów lub słuchaczy;  

• doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodo-
wych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 
lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu. 

d) Wymogi dotyczące projektów w zakresie indywidualizacji pracy z 
uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi529: 

 
529 Wsparcie jest realizowane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub 
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placówek systemu oświaty, które – oprócz kwestii wskazanych w pkt 3 – powinno uwzględniać dodatkowo: 
a) rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, 
b) wnioski z udzielanej pomocy-psychologiczno-pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz 
prowadzonych działań i zajęć o charakterze rewalidacyjnym, socjoterapeutycznym i resocjalizacyjnym, 
dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania uczniów i włączenie społeczne, 
c) potrzeby dzieci i uczniów określone w indywidualnych programach dzieci i uczniów (edukacyjno-
terapeutycznych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci) oraz 
orzeczeniach i opiniach. 

 
- Wsparcie jest realizowane w ramach zajęć uzupełniających ofertę  pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej zgodnych z zakresem określonym w typie 
projektu nr 1 lit. a oraz lit. c, w szczególności w formie: 

• zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwo-
ju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomo-
ści i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć ko-
rekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych 
i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycz-
nym; 

• zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, organizowanych dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młod-
szych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
danego etapu edukacyjnego; 

• warsztatów; 

• porad i konsultacji. 
 

- Wsparcie uczniów zdolnych może odbywać się wyłącznie w celu kształtowania 
i rozwijania ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy. Wsparcie uczniów zdolnych powinno być 
realizowane na zasadach określonych w Podrozdziale 3.2 Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

- Realizacja wsparcia odbywa się z wykorzystaniem lokalnych zasobów 
specjalistycznych placówek specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
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socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni 
psychologiczno-pedagogicznych. 

- Wsparcie  uwzględnia współpracę z rodzicami.  

- Do realizacji wsparcia jest rekomendowane wykorzystanie narzędzi, metod 
lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie 
zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 
2007-2013 w ramach PO KL.   

- W celu upowszechnienia edukacji wśród uczniów z niepełnosprawnością, 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych 
usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta ucznia, dostosowania posiłków z 
uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z 
niepełnosprawności ucznia, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do 
specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności w 
oparciu o indywidualnie przeprowadzoną w szkole lub placówce systemu 
oświaty diagnozę potrzeb w tym zakresie. Łączny koszt racjonalnych 
usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może przekroczyć 12 tys. 
PLN. 
- Beneficjent zapewnia, że zakupione pomoce, sprzęt specjalistyczny lub 
podręczniki, a także wiedza i umiejętności przeszkolonych nauczycieli będą 
wykorzystywane w ramach działań prowadzonych przez szkoły lub placówki 
systemu oświaty, odpowiednio do: 

• organizowania i udzielania przez szkoły i placówki systemu oświaty 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z 
uczniem oraz w formach wymienionych w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w rozporzą-
dzeniu MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

• opracowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywi-
dualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgod-
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nie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, nie-
dostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem spo-
łecznym oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 
lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wy-
chowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedo-
stosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecz-
nym, 

• opracowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywi-
dualnych programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 
dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewa-
lidacyjno – wychowawczych zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wycho-
wawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu głębokim. 

 
18. Warunki realizacji zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa 
edukacyjno-zawodowego w ramach typu projektu nr 1 lit. i: 

a) program zewnętrznego wsparcia powinien przyczynić się do zwiększe-
nia dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego opartych na 
rzetelnej informacji edukacyjno-zawodowej; 

b) zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej może 
obejmować tworzenie regionalnych systemów informacji edukacyjno-
zawodowej, w tym dostępnej on-line; 

c) zakres wsparcia wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły lub pla-
cówki systemu oświaty i odpowiada na jej specyficzne potrzeby; 

d) realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradz-
twa edukacyjno-zawodowego na poziomie regionalnym obejmuje na-
stępujące etapy: 

• współpracę z ORE w zakresie doskonalenia kadry systemu doskona-
lenia zawodowego nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-
zawodowego, w tym m.in. wykorzystania zasobów doradztwa na 
potrzeby regionu, gromadzenia i udostępniania informacji eduka-
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cyjno-zawodowej; 

• współpracę z instytucjami wojewódzkimi na rzecz rozwoju doradz-
twa edukacyjnozawodowego w regionie, w tym tworzenie i rozwój 
wojewódzkiej sieci współpracy doradców i instytucji; 

• zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej na po-
ziomie regionu, w tym dostępnej online; 

• doskonalenie kadry doradców-konsultantów w oparciu o programy 
szkoleń przygotowane przez ORE; 

• koordynowanie i monitorowanie działań z zakresu doradztwa za-
wodowego podejmowanych na poziomie lokalnym; 

• współorganizowanie we współpracy z doradcami-konsultantami, in-
stytucjami tworzącymi sieć wsparcia doradztwa zawodowego, re-
gionalnymi/lokalnymi pracodawcami lub przedsiębiorcami przed-
sięwzięć na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego, np. 
targi edukacyjne, targi pracy, festiwale zawodów, 

e) osobą realizującą program zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie do-
radztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie regionalnym jest kon-
sultant wojewódzki. Konsultant wojewódzki jest to specjalista ze-
wnętrzny (spoza szkoły) bezpośrednio współpracujący z doradcami-
konsultantami w realizacji zewnętrznego wsparcia na poziomie powia-
tu. Konsultant wojewódzki to osoba zatrudniona w wojewódzkim 
ośrodku doskonalenia nauczycieli lub w centrum kształcenia zawodo-
wego; 

f) realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradz-
twa edukacyjno-zawodowego na poziomie lokalnym obejmuje nastę-
pujące etapy: 
• przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-
zawodowego w szkole, w celu identyfikacji potrzeb szkoły w zakresie 
doradztwa edukacyjnozawodowego; 
• opracowanie planu zewnętrznego wsparcia szkoły w zakresie doradz-
twa edukacyjno-zawodowego przez doradców-konsultantów; 
• wdrożenie i realizacja planu wsparcia szkoły w zakresie doradztwa 
edukacyjnozawodowego; 
• tworzenie i rozwój sieci doradców edukacyjno – zawodowych oraz 
sieci instytucji; 
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• monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w zakresie doradz-
twa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświa-
ty; 

g) osobą realizującą program zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie do-
radztwa edukacyjno-zawodowego jest doradca-konsultant. Doradca–
konsultant jest to specjalista zewnętrzny (spoza szkoły) bezpośrednio 
współpracujący z placówką w realizacji zewnętrznego wsparcia na po-
ziomie powiatu. Doradca–konsultant to osoba zatrudniona w poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, powiatowej placówce doskonalenia 
nauczycieli, w centrum kształcenia praktycznego lub centrum kształce-
nia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego; 

h) do zadań doradcy-konsultanta należy pomoc w diagnozie potrzeb szko-
ły oraz dostosowanie oferty doskonalenia do zdiagnozowanych po-
trzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu planu wspomagania i jego 
realizacji; 

i) na podstawie wyników diagnozy doradca – konsultant, we współpracy 
ze szkołą lub placówką systemu oświaty, opracowuje plan wparcia ww. 
podmiotów. Plan powinien zawierać propozycję działań i rozwiązań 
ukierunkowanych na podniesienie jakości usług świadczonych w szkole 
lub placówce systemu oświaty z zakresu doradztwa edukacyjnozawo-
dowego, czyli tzw. formy doskonalenia doradztwa edukacyjno-
zawodowego; 

j) plan wsparcia szkoły powinien uwzględniać konieczność wykorzystania 
potencjału i zasobów szkoły. Wśród realizatorów zadań określonych w 
planie wsparcia szkoły wyróżnić należy: kadrę szkoły, doradców-
konsultantów oraz instytucje zewnętrzne wspierające szkolne doradz-
two zawodowe (w tym poradnie psychologiczno– pedagogiczne, 
Ochotnicze Hufce Pracy, powiatowe urzędy pracy); 

k) katalog działań możliwych do zrealizowania w ramach planu wsparcia 
szkoły obejmuje: 

• udzielanie pomocy doradcom edukacyjno - zawodowym w organi-
zowaniu szkolnych spotkań, konkursów itp. poświęconych doradz-
twu edukacyjno – zawodowemu; 

• współpracę przy organizacji spotkań poświęconych doradztwu edu-
kacyjnozawodowemu z uczniami, rodzicami, radami pedagogiczny-
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mi, zespołami wychowawców oraz przedstawicielami pracodawców 
lub przedsiębiorców; 

• inicjowanie współpracy z zewnętrznymi instytucjami wspierającymi 
szkolne doradztwo edukacyjno – zawodowe; 

• udostępnianie informacji, np. o instytucjach zewnętrznych wspiera-
jących doradztwo edukacyjno – zawodowe, opisanych w mapie lo-
kalnej sieci doradztwa edukacyjno - zawodowego lub możliwościach 
pozyskania materiałów z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego; 

• inicjowanie i koordynowanie konkursów, konferencji i innych przed-
sięwzięć z dziedziny doradztwa edukacyjno - zawodowego o zasięgu 
lokalnym; 

• wspieranie aktywności szkoły w środowisku lokalnym poprzez udział 
w targach szkolnych, organizacji lub udziale w tzw. drzwiach otwar-
tych; 

• organizację wspólnych warsztatów, spotkań oraz konferencji z 
udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się doradztwem w 
powiecie, władz lokalnych, przedstawicieli pracodawców lub przed-
siębiorców czy szkół wyższych; 

l) działania związane z tworzeniem i rozwojem sieci doradców edukacyj-
no – zawodowych i instytucji mają na celu: 

•  identyfikację osób zajmujących się problematyką doradztwa edu-
kacyjno -zawodowego w szkołach, placówkach systemu oświaty i 
instytucjach danego powiatu; 

• inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć umożliwiających wy-
mianę doświadczeń osobom zainteresowanym doradztwem edu-
kacyjno – zawodowym (dyrektorom, doradcom zawodowym, pe-
dagogom, psychologom, nauczycielom); 

• podejmowanie działań integrujących środowisko osób zajmują-
cych się w szkołach i innych instytucjach problematyką doradczą; 

• budowanie współpracy osób odpowiedzialnych za doradztwo 
edukacyjno-zawodowe w powiecie; 

organizację warsztatów dla członków sieci doradców edukacyjno – zawodo-
wych z terenu powiatu, z uwzględnieniem problematyki doradztwa edukacyj-
no-zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymia-
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nę informacji, np. o wydarzeniach powiatowych dotyczących doradztwa, infor-
macji z regionalnego rynku pracy, oferty edukacyjnej szkół, badań i analiz doty-
czących lokalnego rynku pracy i dobrych praktyk, propagowanie działań dorad-
czych. 

447/21 20% alokacji na cały PI 10iv (włączając cross – financing) - 
co oznacza 20% wartości projektu (włączając cross – 
financing), o ile inny limit nie został wskazany w załączni-
ku Nr 4 do SZOOP 

30% alokacji na cały PI 10iv (włączając cross – financing) - co oznacza 30% war-
tości projektu (włączając cross – financing), o ile inny limit nie został wskazany 
w załączniku Nr 4 do SZOOP 

Działanie 12.5 Edukacja przedszkolna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
450/7 W ramach Działania zakłada się zwiększenie liczby miejsc 

wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat, 
tj. dla dzieci które zostaną objęte prawem do korzysta-
nia z wychowania przedszkolnego w przedszkolu bądź 
innej formie wychowania przedszkolnego. 

(…) 
W ramach Działania zakłada się zwiększenie liczby miejsc wychowania przed-
szkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
(…) 

450/9 1. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatko-
wymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w 
edukacji przedszkolnej. 
2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinan-
sowanych w programie. 
 

1. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwięk-
szającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej. 
2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie. 
3. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.  
4. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, objętych wsparciem w programie.  
5. Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w programie.  
6.  Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w progra-
mie.  
7. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, 
objętych wsparciem w programie.  
8. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
9. Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 
10. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym spo-
łeczności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie.  
11. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.  
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12. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 
wsparciem w programie.  
13. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu  
do mieszkań, objętych wsparciem w programie.  
14. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich . 

450/10 1.Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego  
dla dzieci w wieku 3 – 4 lata. 
(…) 

1.Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. 
(…) 

Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
459/7 (…) 

Celem działania jest zwiększenie dostępu do dobrej jako-
ści kształcenia ogólnego, w szczególności poprzez organi-
zację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji 
kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw 
(kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), 
jak również tworzenie w szkołach warunków do naucza-
nia eksperymentalnego i indywidualizację pracy z 
uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
(…) 

(…) 
Celem działania jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólne-
go, w szczególności poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju 
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych tzw. transversal 
skills niezbędnych na rynku pracy, jak również tworzenie w szkołach warun-
ków do nauczania eksperymentalnego i indywidualizację pracy z uczniem o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
(…) 

460/8 1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje klu-
czowe po opuszczeniu programu. 

2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu. 

3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyko-
rzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. 

4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe 
wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. 

 

1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uni-
wersalne niezbędne na rynku pracy  po opuszczeniu programu. 

2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu. 

3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie 
do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

5. Liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu. 

6. Liczba osób, które podjęły kształcenie lub szkolenie po opuszczeniu pro-
gramu. 

7. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 
8. Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, 

uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
zatrudnionych (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) 
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po opuszczeniu programu. 

460/9 1. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwi-
jania kompetencji kluczowych w programie. 

2. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie. 
3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażo-

nych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadze-
nia zajęć edukacyjnych. 

4. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zosta-
ły doposażone w programie. 

5. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK 
w programie. 

 

1. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w 
programie. 

2. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie. 
3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach progra-

mu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 
4. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone  

w programie. 
5. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie. 
6. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.  
7. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 

szkoleniu, objętych wsparciem w programie.  
8. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, objętych wsparciem w programie.  
9. Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w programie.  
10. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w programie.  
11. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych 

wsparciem w programie. 
12. Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym obję-

tych wsparciem w programie.  
13. Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w programie.  
14. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, 

objętych wsparciem w programie.  
15. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z 

dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objętych wsparciem w programie. 
16. Liczba osób żyjących w gospodarstwie składającym się z jednej osoby do-

rosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objętych wsparciem  
w programie. 

17. Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społecz-
ności zmarginalizowane takie jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie.  

18. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.  
19. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych 

wsparciem w programie.  
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20. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu  
do mieszkań, objętych wsparciem w programie.  

21. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 

460/10 1.Projekty w zakresie: 
a) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju 

kompetencji kluczowych na rynku pracy460 
(ICT461, matematyczno-przyrodniczych, języki 
obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych 
postaw (kreatywność, innowacyjność oraz pra-
ca zespołowa)462 463, 

b) podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nau-
czycieli wszystkich przedmiotów464 w zakresie 
korzystania z nowoczesnych metod465, technolo-
gii i sprzętu, 
 

460 Jako kompetencje kluczowe na rynku pracy należy rozumieć następujące 
kompetencje spośród katalogu określonego w Zaleceniach Parlamentu 
Europejskiego i Rady (2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r.)  w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, tj.: 
porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i 
podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, kompetencje 
informatyczne, umiejętności uczenia się, kompetencje społeczne, 
inicjatywność i przedsiębiorczość. 

 
461 TIK (ang. ICT) – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 
 
462 W tym tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego 
i indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
 
463 Wsparcie w ramach typu projektu nr 1 lit. a może objąć w szczególności: 
a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu 
oświaty objętych wsparciem zgodnie z następującymi warunkami: 

 zakres tematyczny projektu edukacyjnego finansowanego ze 
środków EFS może wykraczać poza treści nauczania określone w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

 projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być 
realizowany jako projekt interdyscyplinarny, łączący wiadomości i 
umiejętności z różnych dziedzin, 

b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących 
wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla 
uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu wymagań 
edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego 

1.Projekty w zakresie: 
a) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczo-

wych i umiejętności uniwersalnych, tzw. transversal skills, niezbęd-
nych na rynku pracy (w tym nauczanie eksperymentalne i indywidua-
lizacja pracy z uczniem), tj. zajęć w zakresie umiejętności matema-
tyczno - przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami ob-
cymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do 
Polski oraz ich rodzin), ICT546, umiejętności rozumienia (ang. literacy),  
kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego my-
ślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejęt-
ności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy 547, 

b) podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich 
przedmiotów552 w zakresie korzystania z nowoczesnych metod553, 
technologii i sprzętu, 

(…) 
 
546 TIK (ang. ICT) – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 
 
547 Wsparcie w ramach typu projektu nr 1 lit. a może objąć w szczególności: 
a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty, 
b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji 
edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu 
wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu 
edukacyjnego; 
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia uczniów lub słuchaczy; 
d) wdrożenie nowych form i programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty; 
e) tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub 
metodycznych w szkołach lub placówkach systemu oświaty; 
f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy; 
g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty 
w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych; 
h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie 
zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
i) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą. 
 
552 Realizowanych w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
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dla danego etapu edukacyjnego; 
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia; 
d) wdrożenie nowych form i programów nauczania w szkołach lub 
placówkach systemu oświaty; 
e) tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach 
programowych, organizacyjnych lub metodycznych w szkołach lub 
placówkach systemu oświaty; 
f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów 
lub słuchaczy; 
g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym szkoły 
lub placówki systemu oświaty w celu osiągnięcia założonych celów 
edukacyjnych; 
h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach 
projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
i) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą. 
 
464 Realizowanych w ramach podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
 

465 Wsparcie obejmuje: 
a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 

w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i  
rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku  pracy  oraz  właściwych  
postaw/umiejętności (kreatywności,  innowacyjności  oraz pracy 
zespołowej), 

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub 
matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu, 

c) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu 
indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania 
potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy 
dydaktycznych w pracy. 

 

553 Wsparcie obejmuje: 
a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz 
form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji 
kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy; 
b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli 
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego 
na metodzie eksperymentu; 
c) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania 
z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do 
nauczania; 
d) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w 
pracy. 

 
 

461/11 1.W zakresie działań mających na celu poprawę jakości 
kształcenia ogólnego - szkoły i placówki oświatowe reali-
zujące kształcenie ogólne468, specjalistyczne, w tym szko-
ły artystyczne I i II stopnia realizujące kształcenie w opar-
ciu o dwie podstawy programowe,  
(…) 
 

1.W zakresie działań mających na celu poprawę jakości kształcenia ogólnego - 
szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie ogólne557, specjalistyczne, w 
tym szkoły artystyczne I i II stopnia realizujące kształcenie w oparciu o dwie 
podstawy programowe,  
(…) 
 
   557 Z wyłączeniem szkół zawodowych i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe. 
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   468 W tym szkoły zawodowe i placówki systemu oświaty prowa-
dzące kształcenie zawodowe, w zakresie prowadzonego przez nie 
nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.   

 

 

 

461/12 1.Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek 
oświatowych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłą-
czeniem szkół dla dorosłych). 
 
2.W zakresie działań mających na celu poprawę jakości 
kształcenia ogólnego – nauczyciele i pracownicy pedago-
giczni szkół i placówek oświatowych prowadzących 
kształcenie specjalistyczne, w tym szkoły artystyczne I i II 
stopnia realizujące kształcenie w oparciu o dwie podsta-
wy programowe469. 
 
469Oraz szkoły zawodowe i placówki systemu oświaty prowadzące 
kształcenie zawodowe, w zakresie prowadzonego przez nie 
nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. 

 
 
3.(…) 
 
4.W zakresie działań mających na celu poprawę jakości 
kształcenia ogólnego - uczniowie, wychowankowie i słu-
chacze szkół i placówek oświatowych prowadzących 
kształcenie specjalistyczne, w tym szkoły artystyczne I i II 
stopnia, realizujące kształcenie w oparciu o dwie pod-
stawy programowe470. 
 
470 Oraz uczniowie szkół zawodowych i placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie prowadzonego 
przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia 
ogólnego.   

 
5.(…) 
 
Grupa docelowa obejmuje podmioty z Lubelskiego Ob-

1.Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych prowa-
dzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)559. 
559Z wyłączeniem szkół zawodowych i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe. 
 

2.W zakresie działań mających na celu poprawę jakości kształcenia ogólnego – 
nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych prowa-
dzących kształcenie specjalistyczne, w tym szkoły artystyczne I i II stopnia reali-
zujące kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe560. 
 
 
 

 

560 Z wyłączeniem szkół zawodowych i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. 
 
 
 
3.(…) 
 
 
4.W zakresie działań mających na celu poprawę jakości kształcenia ogólnego - 
uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowa-
dzących kształcenie specjalistyczne, w tym szkoły artystyczne I i II stopnia, reali-
zujące kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe562. 
 
 

562 Z wyłączeniem szkół zawodowych i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. 
 
 
5.(…) 
 
Grupa docelowa obejmuje podmioty wskazane w odniesieniu do typu projektu 
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szaru Funkcjonalnego471 . 
 
471 (…) 
 

nr 1 i 2 z terenu woj. lubelskiego 564 565. 
 

564 (…) 

465 Jeżeli wsparcie EFS kierowane było do szkół gimnazjalnych, to w okresie przejściowym 
(1.09.2017-31.08.2019), ze wsparcia w ramach EFS mogą korzystać: 
a) uczniowie szkół gimnazjalnych, które nie zostały przekształcone/włączone w strukturę in-
nych szkół; 
b) szkoły powstałe w wyniku przekształcenia gimnazjum, w których funkcjonują klasy gimnazjal-
ne, uczniowie tych klas oraz nauczyciele; 
c) oddziały gimnazjalne (powstałe w wyniku włączenia gimnazjów do innych szkół), ich uczniowie 
oraz nauczyciele; 
d) uczniowie, którzy zamiast w gimnazjum będą kontynuowali edukację w ośmioletniej szkole 
podstawowej; 
e) nauczyciele w klasach VII-VIII szkół podstawowych, do których będą uczęszczali uczniowie, o 
których mowa w lit. d. 

463/19 2.Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiąz-
kowego finansowania krajowego przewidzianego w kra-
jowych przepisach prawnych. Przedsięwzięcia finanso-
wane ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu 
przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu 
przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady 
środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w 
stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych 
przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 
miesięcy poprzedzających  złożenie wniosku o dofinan-
sowanie projektu (średniomiesięcznie). Warunek nie 
dotyczy działań zrealizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 albo progra-
mów rządowych.  

2.Dofinansowanie z EFS nie może zastępować obowiązkowego finansowania 
krajowego przewidzianego w krajowych przepisach prawnych. Przedsięwzięcia 
finansowane ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań prowadzonych 
przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 
oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu 
przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) 
nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzo-
nych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających  złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie). 
Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach programów rządowych. 
W przypadku nowych projektów obejmujących gimnazja przewidziane do 
likwidacji lub wygaszania w związku z reformą edukacji, wsparcie będzie skie-
rowane jedynie do uczniów tych szkół, bez możliwości zakupu sprzętu / wy-
posażenia  lub wsparcia nauczycieli (warunek ten nie ma zastosowania do 
gimnazjów przekształcanych w szkołę podstawową lub oddziałów gimnazjal-
nych w ramach szkół podstawowych).  

464/19 9.Warunki dotyczące realizacji projektów w zakresie 
nauczania opartego na metodzie eksperymentu: 
a) Projekt obejmuje łącznie co najmniej 2 z następują-

cych form wsparcia:  

 wsparcie polegające na kształtowaniu i rozwijaniu 
kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie 

9.Warunki dotyczące realizacji projektów w zakresie nauczania opartego na 
metodzie eksperymentu: 
Projekt obejmuje łącznie co najmniej 2 z następujących form wsparcia567:  

 wsparcie polegające na kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji matema-
tyczno-przyrodniczych uczniów lub słuchaczy;  

 doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nau-
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przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;  

 doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifi-
kacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli 
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, nie-
zbędnych do prowadzenia procesu nauczania opar-
tego na metodzie eksperymentu; 

 wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nau-
czania przedmiotów przyrodniczych lub matematy-
ki473 . 

Wymóg sformułowany w lit. a nie ma zastosowania, o 
ile beneficjent zapewni realizację jednego ze wskaza-
nych w nim działań poza projektem. 

b) Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach 
wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów 
przyrodniczych obejmuje474: 

 podstawowe wyposażenie pracowni 
(wagi, szafy laboratoryjne itp.);  

 sprzęt niezbędny do przeprowadzania 
doświadczeń, eksperymentów, obser-
wacji (przyrządy pomiarowe, przyrządy 
optyczne, szkło laboratoryjne, szkiełka 
mikroskopowe itp.), w tym narzędzia 
TIK475 wraz z odpowiednimi aplikacjami 
tematycznymi; 

 odczynniki lub substancje chemiczne; 

 środki czystości; 

 pomoce dydaktyczne (środki trwałe, 
mapy, atlasy, roczniki statystyczne itp.). 

  
470 Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matema-

tyki powinno być dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikają-
cych z niepełnosprawności. Zakupione wyposażenie powinno być dostosowa-
ne do odpowiedniego etapu edukacyjnego i zakresu realizacji podstawy pro-
gramowej kształcenia  ogólnego w poszczególnych typach szkół (podstawowe-
go lub rozszerzonego). Standard wyposażenia szkolnych pracowni matema-
tycznych określa IZ RPO.  
 

czycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, 
niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu; 

 wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji 
matematyczno-przyrodniczych568 . Wyposażenie szkolnych pracowni do 
nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych odpowiada po-
trzebom konkretnej jednostki oświatowej. Przykładowy katalog wypo-
sażenia szkolnych pracowni przyrodniczych został opracowany przez 
MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej admi-
nistrowanej przez MEN569.  Dopuszcza się sfinansowanie w ramach pro-
jektów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomiesz-
czeń (rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków) na potrzeby pracowni szkolnych, wynikających m. in. z ko-
nieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania 
bezpiecznego ich użytkowania. 

 
567 Wymóg nie ma zastosowania, o ile beneficjent zapewni realizację jednego ze wskazanych działań poza 

projektem. 
 
568 Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematyki powinno być dostosowane 

do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności. Zakupione wyposażenie powinno 
być dostosowane do odpowiedniego etapu edukacyjnego i, w przypadku szkół ponadgimnazjalnych oraz 
ponadpodstawowych,  zakresu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół (podstawowego lub rozszerzonego).  
 
569 http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-
udzialem-srodkoweuropejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-
2020/ 
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474 Liczba zestawów laboratoryjnych (doświadczalnych) zakupionych w 

ramach wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych jest 
zależna od wielkości szkoły lub placówki systemu oświaty, mierzonej liczbą 
uczniów, a także liczby grup zadaniowych, które będą realizowały 
doświadczenia. Co do zasady, jeden zestaw laboratoryjny jest przewidziany 
dla grupy zadaniowej liczącej od 2 do 5 osób. 
Szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów 
przyrodniczych został opracowany przez MEN i jest udostępniany za 
pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez MEN:  
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-
przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-
obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/  . Realizacja projektu przedmiotowego 
powinna być zgodna z przedmiotowym katalogiem. Dopuszcza się 
możliwość: 
-  zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu 
celem realizacji programu nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu; 
-  sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem 
lub adaptacją pomieszczeń (rozumianą zgodnie z Wytycznymi  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020) na potrzeby pracowni szkolnych, wynikających 
m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz 
zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. 
 
475  Ang. ICT – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne. 

465/19 10.Wymogi dotyczące realizacji projektów uwzględniają-
cych wsparcie na rzecz rozwoju kompetencji w zakresie 
ICT (wykorzystania technologii informacyjno - komunika-
cyjnych (TIK))476:  
476 Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK, na zakup 
których udziela się wsparcia finansowego został określony przez MEN i jest 
udostępniany za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez 
MEN: http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-
przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-
obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/. . Realizacja projektu w ww. zakresie 
musi być zgodna z przedmiotowym katalogiem. Dopuszcza się możliwość: 
- zakupu w ramach projektów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
komputerów stacjonarnych; 
- zakupu wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu celem 
realizacji programu nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu;  
 - sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem 
lub adaptacją pomieszczeń (rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020) na potrzeby pracowni szkolnych, wynikających m. in. z 
konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania 
bezpiecznego ich użytkowania. 

10.Wymogi dotyczące realizacji projektów uwzględniających wsparcie na rzecz 
rozwoju kompetencji w zakresie ICT (wykorzystania technologii informacyjno - 
komunikacyjnych (TIK)): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
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(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)Dopuszcza się możliwość dodatkowego sfinansowania 
w ramach RPO utworzenia wewnątrzszkolnych sieci 
komputerowych lub bezprzewodowych, który może ob-
jąć478: 

 opracowanie projektów technicznych dla każdej ze 
szkół lub placówek systemu oświaty uczestniczą-
cych w projekcie w zakresie instalacji sieci i urzą-
dzeń niezbędnych do stworzenia wewnątrzszkol-
nych sieci komputerowych lub bezprzewodowych; 

 zakup urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-
usługowej i wykonanie instalacji sieci zgodnie z 
opracowaną dokumentacją; 

 sfinansowanie usług administrowania zakupionym w 
ramach projektu sprzętem i urządzeniami przez 
okres nie dłuższy niż okres trwania projektu. 
 

478 Szczegółowy wykaz urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-

usługowej, na zakup których udziela się wsparcia finansowego, został okre-
ślony przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej 

 

(…) 
b)Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK odpowiada 
potrzebom konkretnej jednostki oświatowej. Przykładowy katalog wyposa-
żenia szkolnych pracowni przyrodniczych został opracowany przez MEN i jest 
udostępniany za pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez 
MEN574. Dopuszcza się sfinansowanie w ramach projektów kosztów związa-
nych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń (rozumianą zgodnie z Wy-
tycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków) na potrzeby pracowni 
szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposa-
żenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania. 
 
574http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-

srodkoweuropejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/ 
 
 
(…) 
e) Dopuszcza się możliwość dodatkowego sfinansowania w ramach RPO utwo-
rzenia wewnątrzszkolnych sieci komputerowych lub bezprzewodowych, który 
może objąć: 

 opracowanie projektów technicznych dla każdej ze szkół lub placó-
wek systemu oświaty uczestniczących w projekcie w zakresie instala-
cji sieci i urządzeń niezbędnych do stworzenia wewnątrzszkolnych 
sieci komputerowych lub bezprzewodowych; 

 zakup urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej i wyko-
nanie instalacji sieci zgodnie z opracowaną dokumentacją; 

 sfinansowanie usług administrowania zakupionym w ramach projektu 
sprzętem i urządzeniami przez okres nie dłuższy niż okres trwania 
projektu. 

Zakup urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo-usługowej odpowiada po-
trzebom konkretnej jednostki oświatowej. Wykaz urządzeń w ramach infra-
struktury sieciowo-usługowej, na zakup których udziela się wsparcia finan-
sowego został opracowany przez MEN i jest udostępniany za pośrednictwem 
strony internetowej administrowanej przez MEN577. 
 
577http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-
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administrowanej przez MEN:  http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-
w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-
funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/. . Realizacja 
projektu przedmiotowego ww. zakresie jest zgodna z przedmiotowym kata-
logiem. 

srodkoweuropejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/ 

467/19 11.Wymogi dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: 
a) Inwestycje infrastrukturalne są finansowane w 

ramach cross-financingu na zasadach, o których 
mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalno-
ści wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020.  

b) Wydatki na inwestycje infrastrukturalne, o których 
mowa w lit. a, są kwalifikowalne, gdy spełnione są 
łącznie następujące warunki: nie jest możliwe lub 
nie jest racjonalne kosztowo wykorzystanie istnieją-
cej infrastruktury;  

 potrzeba wydatkowania środków została po-
twierdzona analizą potrzeb; 

 infrastruktura została zaprojektowana zgodnie 
z koncepcją uniwersalnego projektowania, o 
której mowa w Wytycznych w zakresie realiza-
cji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawno-
ściami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 
2014-2020  

11.Wymogi dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: 
a) Inwestycje infrastrukturalne są finansowane w ramach cross-financingu 

na zasadach, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowal-
ności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020.  

b) Wydatki na inwestycje infrastrukturalne, o których mowa w lit. a, są kwali-
fikowalne, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: nie jest możliwe 
lub nie jest racjonalne kosztowo wykorzystanie istniejącej infrastruktury;  

 potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą po-
trzeb; 

 infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwer-
salnego projektowania, o której mowa w Wytycznych w zakresie rea-
lizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub - w 
przypadku braku możliwości jej zastosowania - wykorzystano me-
chanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określo-
nymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji…. 

 

468/19 12.Wymogi dotyczące projektów w zakresie indywiduali-
zacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego: 
 
 
 
 
 

12.Wymogi dotyczące projektów w zakresie prowadzenia efektywnej edukacji 
włączającej oraz  indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego578: 
 
578 Wsparcie jest realizowane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub 

placówek systemu oświaty, które – oprócz kwestii wskazanych w pkt 3 – powinno uwzględniać 
dodatkowo: 
a) rozpoznane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, 
b) wnioski z udzielanej pomocy-psychologiczno-pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 
oraz prowadzonych działań i zajęć o charakterze rewalidacyjnym, socjoterapeutycznym i resocjalizacyjnym, 

http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/
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a) Wsparcie jest realizowane w ramach za-
jęć uzupełniających ofertę  pomocy psy-
chologiczno - pedagogicznej zgodnych z 
zakresem określonym w typie projektu 
nr 1 lit. a oraz lit. c, w szczególności w 
formie: 

 zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu 
stymulowania rozwoju poznawczego i zmniej-
szania trudności w opanowaniu wiadomości i 
umiejętności szkolnych przez uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyjno–
kompensacyjnych, logopedycznych, socjotera-
peutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych 
zajęć o charakterze terapeutycznym; 

 zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, organizo-
wanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mają-
cych trudności w spełnianiu wymagań edukacyj-
nych wynikających z podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla danego etapu eduka-
cyjnego; 

 warsztatów; 

 porad i konsultacji; 
b) Wsparcie uczniów zdolnych może odby-

wać się wyłącznie w celu kształtowania i 
rozwijania ich kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy (matema-
tyczno–przyrodniczych, TIK, języko-
wych) oraz postaw/umiejętności (krea-
tywności, innowacyjności oraz pracy ze-

dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania uczniów i włączenie społeczne, 
c) potrzeby dzieci i uczniów określone w indywidualnych programach dzieci i uczniów (edukacyjno-
terapeutycznych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci) oraz 
orzeczeniach i opiniach. 
 

a) Wsparcie jest realizowane w ramach zajęć uzupełniających 
ofertę  pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnych z za-
kresem określonym w typie projektu nr 1 lit. a oraz lit. c, w 
szczególności w formie: 

 zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju 
poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i 
umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach: zajęć korekcyj-
no–kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psy-
choedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

 zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, organizowanych dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, 
mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikają-
cych z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu 
edukacyjnego; 

 warsztatów; 

 porad i konsultacji; 
 
 
 
 
 
 
b) Wsparcie uczniów zdolnych może odbywać się wyłącznie w celu kształto-

wania i rozwijania ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersal-
nych niezbędnych na rynku pracy. Wsparcie uczniów zdolnych powinno 
być realizowane na zasadach określonych w Podrozdziale 3.2 Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  
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społowej). Wsparcie uczniów zdolnych 
powinno być realizowane na zasadach 
określonych w Podrozdziale 3.2 Wytycz-
nych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020.  

c) Realizacja wsparcia odbywa się z wyko-
rzystaniem lokalnych zasobów specjali-
stycznych placówek specjalnych, ośrod-
ków szkolno-wychowawczych, młodzie-
żowych ośrodków wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 
ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych, poradni psychologicz-
no-pedagogicznych. 

d) Wsparcie  uwzględnia współpracę z ro-
dzicami.  

e) Do realizacji form wsparcia wymienio-
nych w lit. a i b jest rekomendowane 
wykorzystanie narzędzi, metod lub form 
pracy wypracowanych w ramach projek-
tów, w tym pozytywnie zwalidowanych 
produktów projektów innowacyjnych, 
zrealizowanych w latach 2007-2013 w 
ramach PO KL.   

f) W celu upowszechnienia edukacji wśród 
uczniów z niepełnosprawnością, zgodnie 
z Wytycznymi w zakresie realizacji zasa-
dy równości szans i niedyskryminacji, 
jest możliwe finansowanie mechanizmu 
racjonalnych usprawnień, w tym np. za-
trudnienie asystenta ucznia, dostosowa-
nia posiłków z uwzględnieniem specy-
ficznych potrzeb żywieniowych wynika-

 

 

c) Realizacja wsparcia odbywa się z wykorzystaniem lokalnych zasobów spe-
cjalistycznych placówek specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków so-
cjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psycholo-
giczno-pedagogicznych. 

 

d) Wsparcie  uwzględnia współpracę z rodzicami.  

e) Do realizacji form wsparcia wymienionych w lit. a i b jest rekomendowane 
wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach 
projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów in-
nowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.   

f) W celu upowszechnienia edukacji wśród uczniów z niepełnosprawnością, 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedy-
skryminacji, jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych 
usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta ucznia, dostosowania po-
siłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikają-
cych z niepełnosprawności ucznia, zakup pomocy dydaktycznych ade-
kwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełno-
sprawności w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną w szkole lub pla-
cówce systemu oświaty diagnozę potrzeb w tym zakresie. Łączny koszt ra-
cjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może prze-
kroczyć 12 tys. PLN. 

 

 

 

 

g) Beneficjent zapewnia realizację kompleksowych programów wspomagają-
cych szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji 
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jących z niepełnosprawności ucznia, za-
kup pomocy dydaktycznych adekwat-
nych do specjalnych potrzeb edukacyj-
nych wynikających z niepełnosprawności 
w oparciu o indywidualnie przeprowa-
dzoną w szkole lub placówce systemu 
oświaty diagnozę potrzeb w tym zakre-
sie. Łączny koszt racjonalnych uspraw-
nień na jednego uczestnika w projekcie 
nie może przekroczyć 12 tys. PLN. 

g) Beneficjent zapewnia realizację kom-
pleksowych programów wspomagają-
cych szkołę lub placówkę systemu oświa-
ty w procesie indywidualizacji pracy z 
uczniem ze specjalnymi potrzebami roz-
wojowymi i edukacyjnymi, obejmujących 
co najmniej:  

- doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty 
w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt 
do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyj-
nych i możliwości psychofizycznych oraz wspoma-
gania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także pod-
ręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostoso-
wane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, 
ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, 
sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uni-
wersalnego projektowania479;  
 

479 Doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty 

obejmuje zakup m.in.: 
a) specjalistycznego oprogramowania, 
b) materiałów do diagnozy, wspomagania rozwoju i korygowania 

deficytów takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, 
zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej, 

c) materiałów do diagnozy i terapii specyficznych trudności w 
uczeniu się, również takich, które wynikają z potrzeb ucznia 

pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, 
obejmujących co najmniej:  

 doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydak-
tyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwo-
jowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz 
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dy-
daktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, 
ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, któ-
re są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania579 lub - w 
przypadku braku możliwości jej zastosowania - wykorzystano me-
chanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określo-
nymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji;  

579 Doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty obejmuje zakup m.in.: 
a) specjalistycznego oprogramowania, 
b) materiałów do prowadzenia diagnozy oraz działań ukierunkowanych na wspieranie edukacji 

włączającej, rozwijanie potencjału rozwojowego uczniów oraz poprawę funkcjonowania 
uczniów, w szczególności w zakresie komunikowania się z innymi, uczenia się oraz kompetencji 
emocjonalno-społecznych; 

c) sprzętu specjalistycznego, wspierającego funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością w szkole 
lub placówce, 

d) podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb uczniów z 
niepełnosprawnością. 

Dopuszcza się sfinansowanie w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją 
pomieszczeń (rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków), wynikających m. 
in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich 
użytkowania. 

 
 
 
 
 
 

 przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji 
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego 
stosowania pomocy dydaktycznych w pracy581;  
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młodszego, 
d) sprzętu specjalistycznego, wspierającego funkcjonowanie uczniów z 

niepełnosprawnością w szkole lub placówce, 
e) podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych 

dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. 

 
 
 
 
 
- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia proce-
su indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia 
młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 
uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydak-
tycznych w pracy;  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami roz-
wojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młod-
szych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły 
lub placówki systemu oświaty.  

Programy wspomagające, o których mowa powyżej, 
obejmują II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły podsta-
wowej) oraz III etap edukacyjny (gimnazjum). Programy 
wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w 
procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełno-
sprawnością mogą być realizowane na wszystkich eta-

 
581 Działania, o których mowa w tirecie, mogą być realizowane niezależnie od etapu 
edukacyjnego, na którym znajduje się uczeń. Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO na 
rzecz przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego i efektywnego 
stosowania pomocy dydaktycznych w pracy, dotyczy w szczególności rozpoznawania i 
zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawania 
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych, 
wpływających na jego funkcjonowanie. Wsparcie to służy tworzeniu w placówkach 
ogólnodostępnych warunków do edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, w tym uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
 

 

 wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i eduka-
cyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających 
ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.  
 

Programy wspomagające, o których mowa powyżej, obejmują klasy IV-VIII 
szkoły podstawowej. Powyższy warunek nie ma zastosowania do programów 
wspomagających proces indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawno-
ścią, które obejmować mogą klasy I-VIII.. 
Beneficjant zapewnia realizację kompleksowych programów wspomagają-
cych szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z 
uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, obejmują-
cych co najmniej działania wymienione w lit. g tiret pierwszy do trzeciego. 
Rezygnacja ze stosowania powyższego wymogu jest możliwa pod warunkiem, 
że beneficjent zapewni realizację co najmniej jednego z tych działań poza 
projektem.  
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pach edukacyjnych, natomiast ucznia młodszego - do 
etapu gimnazjum włącznie481.  
 
481 Uczeń młodszy to każdy uczeń (w tym szczególnie uczeń, który rozpoczął 

naukę jako sześciolatek) przekraczający kolejny próg edukacyjny, a tym 
samym rozpoczynający kolejny/nowy etap edukacyjny:  
a) I etap edukacyjny - obejmuje uczniów klasy I szkoły podstawowej;  
b) II etap edukacyjny - obejmuje uczniów klasy IV szkoły podstawowej;  
c) III etap edukacyjny - obejmuje uczniów klasy I gimnazjum.  
Uczeń/dziecko z niepełnosprawnością to uczeń albo dziecko w wieku przed-
szkolnym posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyda-
ne ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież 
posiadające orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 
wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głę-
bokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający działający w pu-
blicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycz-
nej. 
 

h) Beneficjent zapewnia, że zakupione po-
moce, sprzęt specjalistyczny lub pod-
ręczniki, a także wiedza i umiejętności 
przeszkolonych nauczycieli będą wyko-
rzystywane w ramach działań prowa-
dzonych przez szkoły lub placówki sys-
temu oświaty, odpowiednio do: 

 organizowania i udzielania przez szkoły i 
placówki systemu oświaty pomocy psycho-
logiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej 
pracy z uczniem oraz w formach wymienio-
nych w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 
sprawie zasad udzielania i organizacji po-
mocy psychologiczno – pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i pla-
cówkach, 

 opracowania i realizacji w trakcie bieżącej 
pracy z uczniem indywidualnych progra-
mów edukacyjno – terapeutycznych dla 
uczniów posiadających orzeczenie o po-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) Beneficjent zapewnia, że zakupione pomoce, sprzęt specjalistyczny lub 

podręczniki, a także wiedza i umiejętności przeszkolonych nauczycieli bę-
dą wykorzystywane w ramach działań prowadzonych przez szkoły lub pla-
cówki systemu oświaty, odpowiednio do: 

 organizowania i udzielania przez szkoły i placówki systemu oświaty 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z 
uczniem oraz w formach wymienionych w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzie-
lania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicz-
nych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w rozporządzeniu 
MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 opracowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywidu-
alnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów posia-
dających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  24 
lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wy-
chowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedo-
stosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecz-
nym oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lip-
ca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wycho-
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trzebie kształcenia specjalnego zgodnie z 
przepisami rozporządzenia Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia  24 lipca 2015 r. w 
sprawie warunków organizowania kształce-
nia, wychowania i opieki dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnych, niedostosowa-
nych społecznie i zagrożonych niedostoso-
waniem społecznym, 

 opracowania i realizacji w trakcie bieżącej 
pracy z uczniem indywidualnych progra-
mów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych 
dla dzieci i młodzieży posiadających orze-
czenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – 
wychowawczych zgodnie z przepisami roz-
porządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warun-
ków i sposobu organizowania zajęć rewali-
dacyjno – wychowawczych dla dzieci i mło-
dzieży z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu głębokim.  

wania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedosto-
sowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

 opracowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywidu-
alnych programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i 
młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – 
wychowawczych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i 
sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla 
dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, 

 opracowania i realizacji indywidualnego programu wczesnego 
wspomagania rozwoju zgodnie z przepisami rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wcze-
snego wspomagania rozwoju. 

 

470/19 13.Wsparcie, o którym mowa w typie projektu nr 1 lit. 
b, może obejmować w szczególności: 

a) kursy  i  szkolenia  doskonalące  (teoretyczne  i  
praktyczne),  w  tym z  wykorzystaniem trene-
rów przeszkolonych w ramach PO WER, studia 
podyplomowe482; 

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i mode-
rowanie sieci  współpracy i samokształcenia nauczy-
cieli; 

c) realizację w szkole lub placówce systemu oświaty 
programów wspomagania483; 

d) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współ-
pracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki 
systemu oświaty; 

e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np.: 

13.Wsparcie, o którym mowa w typie projektu nr 1 lit. b, może obejmować w 
szczególności: 

a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w 
tym z wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach PO 
WER, studia podyplomowe; 

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współ-
pracy i samokształcenia nauczycieli; 

c) realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspoma-
gania; 

d) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z 
otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty albo instytucjami wspo-
magającymi przedszkola, szkoły i placówki; 

e) współpracę ze specjalistycznymi jednostkami, np.: szkołami lub ośrod-
kami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjal-
nymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami 
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szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełno-
sprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolno-
wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami  wy-
chowawczymi,  młodzieżowymi  ośrodkami  socjote-
rapii, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

f) wykorzystanie  narzędzi, metod lub form  pracy  
wypracowanych  w  ramach  projektów, w  tym po-
zytywnie zwalidowanych produktów projektów in-
nowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w 
ramach PO KL. 
 

482 W przypadku studiów podyplomowych z zakresu programowania 
służących podnoszeniu kompetencji cyfrowych nauczycieli, ramowy program 
studiów podyplomowych zostanie opracowany przez MEN i udostępniony za 
pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez MEN: 
http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-
przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-w-
obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/.   
 
483 Program wspomagania jest formą doskonalenia nauczycieli związaną z 
bezpośrednim wsparciem szkół lub placówek systemu oświaty. Beneficjent 
zapewnia zgodność interwencji w zakresie realizacji programów 
wspomagania ze wszystkimi wskazanymi poniżej warunkami: 

a) program wspomagania powinien służyć pomocą szkole lub 
placówce systemu oświaty w wykonywaniu przez nią zadań na 
rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, 
innowacyjności oraz pracy zespołowej); 

b) zakres wspomagania wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły lub 
placówki systemu oświaty i odpowiada na specyficzne potrzeby tych 
podmiotów; 

c) realizacja programów wspomagania obejmuje następujące etapy: 
i. przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych związanych z 

realizacją przez szkołę lub placówkę systemu oświaty zadań z 
zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności 
oraz pracy zespołowej); 

ii. prowadzenie procesu wspomagania w oparciu o ofertę 
doskonalenia nauczycieli przygotowaną zgodnie z potrzebami 
danej szkoły lub placówki systemu oświaty, z możliwością 
wykorzystania ofert doskonalenia funkcjonujących na rynku, m. 
in. udostępnianych przez centralne i wojewódzkie placówki 

wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi; 

f) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ra-
mach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projek-
tów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO 
KL. 

Program wspomagania, o którym mowa w lit. c, jest formą doskonalenia 
nauczycieli związaną z bezpośrednim wsparciem OWP, szkół lub placówek 
systemu oświaty, realizowaną zgodnie ze wszystkimi wskazanymi poniżej 
warunkami: 

a) program wspomagania powinien służyć pomocą szkole lub placówce 
systemu oświaty w wykonywaniu przez nią zadań na rzecz kształtowania 
i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy 
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych 
na rynku pracy; 

b) zakres wspomagania wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły lub 
placówki systemu oświaty i odpowiada na specyficzne potrzeby tych 
podmiotów w zakresie wskazanym w podrozdziale; 

c) realizacja programów wspomagania obejmuje następujące etapy: 
i. przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych związanych z 

realizacją przez OWP, szkołę lub placówkę systemu oświaty zadań 
z zakresu kształtowania i rozwijania u dzieci w wieku 
przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych 
oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy; 

ii. prowadzenie procesu wspomagania w oparciu o ofertę 
doskonalenia nauczycieli przygotowaną zgodnie z potrzebami 
danego OWP, szkoły lub placówki systemu oświaty, z 
możliwością wykorzystania ofert doskonalenia funkcjonujących 
na rynku, m. in. udostępnianych przez centralne i wojewódzkie 
placówki doskonalenia nauczycieli; 

iii. monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wykorzystaniem 
m. in. ewaluacji wewnętrznej OWP, szkoły lub placówki systemu 
oświaty. 

 
Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji/ kompetencji nauczycieli po-
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doskonalenia nauczycieli; 
iii. monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wykorzystaniem 

m. in. ewaluacji wewnętrznej szkoły lub placówki systemu 
oświaty 

winno obejmować w szczególności kształtowanie systemu wartości i postaw 
zawodowych, przygotowujących do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi. Dotyczy to w szczególności rozpoznawania i 
zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 
oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i 
czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie. Wspar-
cie to służy tworzeniu w placówkach ogólnodostępnych warunków do eduka-
cji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

Działanie 12.7 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Usunięcie Działania, str. 473. 
Dodano przypis: Realizacja Działania nie będzie kontynuowana. 

II.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

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

Działania, pkt. 16 
Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego 
wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne horyzontalne ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego, 

 (…) 

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielanego wsparcia z innymi 
Programami Operacyjnymi: 

 (…) 

 Wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 

 (…) 

Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych 
488/11 (…) (…) 

-szkoły wyższe (w zakresie usług opieki nad dziećmi do lat 3), 
(…) 

Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 
497/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 

zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

W ramach Działania realizowany będzie na terenie miast subregionalnych in-
strument terytorialny Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (tzw. Strate-
giczne Inwestycje Terytorialne) na podstawie art. 36 rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013). 

499/19 14.Priorytetowo traktowane będą projekty:  

 generujące nowe miejsca pracy,  

 przyczyniające się do poprawy efektywności 

14.Priorytetowo traktowane będą projekty:  

 generujące nowe miejsca pracy,  
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energetycznej,  

 zapewniające kompleksowe rozwiązanie pro-
blemu obszaru zdegradowanego,  

 wykazujące jak największą komplementarność z 
inwestycjami współfinasowanymi z EFS, w szcze-
gólności z realizowanymi w ramach Działań: 9.2, 
11.1, 11.2, 11.3. 

 których całość lub elementy/moduły całości zo-
stały przygotowane w oparciu o formułę konkur-
su architektonicznego, architektoniczno-
urbanistycznego lub urbanistycznego. 

 

 przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej,  

 zapewniające kompleksowe rozwiązanie problemu obszaru zdegradowane-
go,  

 wykazujące jak największą komplementarność z inwestycjami: 

➢ współfinasowanymi z EFS, w szczególności z realizowanymi w ra-
mach Działań: 9.2, 11.1, 11.2, 11.3 

➢ zgodnymi z celami EFS 

 których całość lub elementy/moduły całości zostały przygotowane w opar-
ciu o formułę konkursu architektonicznego, architektoniczno-
urbanistycznego lub urbanistycznego. 

 

503/30 Ewentualne zastosowanie instrumentów finansowych w 
ramach Działania, w tym zakres i forma wsparcia, zosta-
ną określone na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

503/31 Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych w 
przypadku ich zastosowania w ramach Działania, zosta-
nie określony na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

503/32 Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych w przypadku 
ich za-stosowania w ramach Działania, zostanie określo-
ny na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

503/33 Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finanso-
wych w przypadku ich zastosowania w ramach Działania, 
zostanie określony na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich 
506/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 

zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lu-
belskiego. 
W ramach Działania przewiduje się terytorializację po-
przez dedykowane wsparcie obszarów wiejskich. 

W ramach Działania przewiduje się terytorializację poprzez dedykowane 
wsparcie obszarów wiejskich. 

509/19 14.Priorytetowo traktowane będą projekty:  14.Priorytetowo traktowane będą projekty:  
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 (…) 

 wykazujące jak największą komplementarność z in-
westycjami współfinasowanymi z EFS, w szczególno-
ści z realizowanymi w ramach Działań: 9.2, 11.1, 
11.2, 11.3. 

 których całość lub elementy/moduły całości zostały 
przygotowane w oparciu o  formułę konkursu archi-
tektonicznego, architektoniczno-urbanistycznego lub 
urbanistycznego.  

 (…) 

 wykazujące jak największą komplementarność z inwestycjami: 
➢ współfinasowanymi z EFS, w szczególności z realizowanymi w ra-

mach Działań: 9.2, 11.1, 11.2, 11.3  
➢ zgodnymi z celami EFS 

 których całość lub elementy/moduły całości zostały przygotowane w opar-
ciu o  formułę konkursu architektonicznego, architektoniczno-
urbanistycznego lub urbanistycznego.  

 
512/30 Ewentualne zastosowanie instrumentów finansowych w 

ramach Działania, w tym zakres i forma wsparcia, zosta-
ną określone na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

512/31 Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych w 
przypadku ich zastosowania w ramach Działania, zosta-
nie określony na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

512/32 Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych w przypadku 
ich za-stosowania w ramach Działania, zostanie określo-
ny na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

512/33 Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finanso-
wych w przypadku ich zastosowania w ramach Działania, 
zostanie określony na pod-stawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna 
513/10 Wsparcie działań na rzecz poprawy dostępności do edu-

kacji przedszkolnej (celem utworzenia nowych miejsc w 
przedszkolach lub innych form edukacji przedszkolnej dla 
dzieci w wieku 3-4 lata) na obszarach deficytowych w 
tym m.in.: 
(…) 

Wsparcie działań na rzecz poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej (ce-
lem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych form edukacji 
przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat) na obszarach deficytowych w tym 
m.in.:  
(…) 

514/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

Nie dotyczy 
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515/19 3.Koniecznym warunkiem realizacji inwestycji w ramach 
Działania jest posiadanie przez wnioskodawcę jasnej 
wizji, w tym diagnozy potrzeb i deficytów w obszarze 
interwencji z uwzględnieniem analizy pod kątem tren-
dów demograficznych  i kompleksowych planów wyko-
rzystania powstałej infrastruktury. Wparcie infrastruktu-
ralne ze środków EFRR powinno być realizowane jako 
uzupełnienie działań realizowanych z EFS w sytuacji gdy 
jest to niezbędne do osiągnięcia celów odnoszących się 
do całego CT10, realizowanego poprzez Działania w ra-
mach Osi 12.  

3.Koniecznym warunkiem realizacji inwestycji w ramach Działania jest posiada-
nie przez wnioskodawcę jasnej wizji, w tym diagnozy potrzeb i deficytów w 
obszarze interwencji z uwzględnieniem analizy pod kątem trendów demogra-
ficznych  i kompleksowych planów wykorzystania powstałej infrastruktury. 
Wparcie infrastrukturalne ze środków EFRR powinno być realizowane jako uzu-
pełnienie działań realizowanych z EFS lub zgodnych z celami EFS w sytuacji gdy 
jest to niezbędne do osiągnięcia celów odnoszących się do całego CT10, reali-
zowanego poprzez Działania w ramach Osi 12.  

 

Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego  i ustawicznego 
518/10 1.Prace modernizacyjne i dostosowawcze istniejącej 

infrastruktury, w szczególności rozbudowa lub przebu-
dowa (w uzasadnionych przypadkach także budowa) 
pracowni/warsztatów kształcenia praktycznego jak rów-
nież pracowni wykorzystywanych w procesie kształcenia 
i rozwoju kompetencji kluczowych zorientowanych na 
potrzeby regionalnego rynku pracy,  

1.Prace modernizacyjne i dostosowawcze istniejącej infrastruktury, w szczegól-
ności rozbudowa lub przebudowa (w uzasadnionych przypadkach także budo-
wa) pracowni/warsztatów kształcenia praktycznego jak również pracowni wy-
korzystywanych w procesie kształcenia i rozwoju kompetencji kluczowych i 
umiejętności uniwersalnych zorientowanych na potrzeby regionalnego rynku 
pracy,  
 

519/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

W ramach Działania realizowany będzie na terenie miast subregionalnych in-
strument terytorialny Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (tzw. Strate-
giczne Inwestycje Terytorialne) na podstawie art. 36 rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013). 

520/19 3.Koniecznym warunkiem realizacji inwestycji w ramach 
Działania jest posiadanie przez wnioskodawcę jasnej 
wizji (w tym diagnozy potrzeb i deficytów w obszarze 
interwencji z uwzględnieniem analizy pod kątem tren-
dów demograficznych) oraz kompleksowych planów 
wykorzystania powstałej infrastruktury. Przedmiotowa 
diagnoza powinna być zatwierdzona przez organ prowa-
dzący szkoły i placówki kształcenia zawodowego i usta-
wicznego, objęte wsparciem. Inwestycje finansowane ze 

3.Koniecznym warunkiem realizacji inwestycji w ramach Działania jest posiada-
nie przez wnioskodawcę jasnej wizji (w tym diagnozy potrzeb i deficytów w 
obszarze interwencji z uwzględnieniem analizy pod kątem trendów demogra-
ficznych) oraz kompleksowych planów wykorzystania powstałej infrastruktury. 
Przedmiotowa diagnoza powinna być zatwierdzona przez organ prowadzący 
szkoły i placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego, objęte wsparciem. 
Inwestycje finansowane ze środków EFRR powinny być logicznie i tematycznie 
powiązane z innymi projektami/inwestycjami realizowanymi/zrealizowanymi ze 
środków EFS w ramach priorytetów inwestycyjnych 10 iii i 10iv lub z działania-
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środków EFRR powinny być logicznie i tematycznie po-
wiązane z innymi projektami/inwestycjami realizowany-
mi/zrealizowanymi ze środków EFS w ramach prioryte-
tów inwestycyjnych 10 iii i 10iv. 

mi zgodnymi z celami EFS.   

 

520/19 5.Preferencyjnie traktowane będą projekty wspierające 
rozwój kształcenia zawodowego przy aktywnym udziale 
pracodawców, gwarantującym rzeczywisty kontakt ze 
środowiskiem pracy w danym zawodzie.  
 

5.Preferencyjnie traktowane będą projekty wspierające rozwój kształcenia za-
wodowego przy aktywnym udziale pracodawców, gwarantującym rzeczywisty 
kontakt ze środowiskiem pracy w danym zawodzie. Ponadto preferowane bę-
dą kierunki kształcenia związane z nowoczesnymi technologiami (w tym w 
szczególności wpisujących się do zakresu tzw. kluczowych technologii wspo-
magających oraz procesami cyfryzacji przemysłu, wnoszące wartość dodaną 
na rzecz modernizacji procesów produkcyjnych).   
 

Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna 
523/7 Celem działania jest poprawa warunków edukacji 

ogólnej przyczyniająca się do rozwoju kompetencji 
kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-
przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwo-
ju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność 
oraz praca zespołowa).  

 

Celem działania jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniająca się do 
rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal 
skills niezbędnych na rynku pracy (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, 
umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzo-
ziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność ro-
zumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, kry-
tyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejęt-
ność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. 

523/10 1.Modernizacja obiektów dydaktycznych, w których rea-
lizowany jest proces rozwoju kompetencji kluczowych na 
rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, indywiduali-
zacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych oraz kreowania właściwych postaw (kreatywno-
ści, innowacyjności, pracy zespołowej), 

1.Modernizacja obiektów dydaktycznych, w których realizowany jest proces 
rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na 
rynku pracy oraz proces indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych, 

524/17 Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z 
zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 
innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego 
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obsza-
rach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) 
wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubel-
skiego. 

Nie dotyczy 

525/19 3.Koniecznym warunkiem realizacji inwestycji w ramach 3.Koniecznym warunkiem realizacji inwestycji w ramach Działania jest posiada-
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Działania jest posiadanie przez wnioskodawcę jasnej 
wizji (w tym diagnozy potrzeb  
i deficytów w obszarze interwencji z uwzględnieniem 
analizy pod kątem trendów demograficznych)  oraz 
kompleksowych planów wykorzystania powstałej infra-
struktury i jej powiązania z interwencją EFS w ramach 
Działania 12.2.  

4.Należy pamiętać, iż ww. wparcie infrastrukturalne ze 
środków EFRR powinno być realizowane jako uzupełnie-
nie działań realizowanych z EFS w sytuacji gdy jest to 
niezbędne do osiągnięcia celów odnoszących się do całe-
go CT10, realizowanego poprzez Działania w ramach Osi 
12. 

nie przez wnioskodawcę jasnej wizji (w tym diagnozy potrzeb  
i deficytów w obszarze interwencji z uwzględnieniem analizy pod kątem tren-
dów demograficznych)  oraz kompleksowych planów wykorzystania powstałej 
infrastruktury i jej powiązania z interwencją EFS w ramach Działania 12.2 lub 
innymi działaniami  zgodnymi z celami EFS.  

4.Należy pamiętać, iż ww. wparcie infrastrukturalne ze środków EFRR powinno 
być realizowane jako uzupełnienie działań realizowanych z EFS lub zgodnych z 
celami EFS w sytuacji gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celów odnoszących 
się do całego CT10, realizowanego poprzez Działania w ramach Osi 12.  

 

Działanie 13.8 Rewitalizacja  Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
530/18 Tryb pozakonkursowy 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w 
Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 

Tryb pozakonkursowy 
 
Nabór wniosków i przyjmowanie protestów: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 
Ocena wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lubli-
nie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz Gmina Lublin (reprezentująca Strony Porozumienia Gmin LOF). 
 

532/19 13.Projekty powinny przyczyniać się do: 

 generowania nowych miejsc pracy, 

 poprawy efektywności energetycznej, 

 kompleksowego rozwiązania problemu ob-
szaru zdegradowanego, 

 osiągnięcia komplementarności z inwesty-
cjami współfinansowanymi z EFS, w szczegól-
ności realizowanymi w ramach Działań: 9.2, 
11.1, 11.2, 11.3. 

 

13.Projekty powinny przyczyniać się do: 

 generowania nowych miejsc pracy, 

 poprawy efektywności energetycznej, 

 kompleksowego rozwiązania problemu obszaru zdegradowanego, 

 osiągnięcia komplementarności z inwestycjami: 

➢ współfinansowanymi z EFS, w szczególności realizowanymi 
w ramach Działań: 9.2, 11.1, 11.2, 11.3 

➢ zgodnymi z celami EFS. 
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536/30 Ewentualne zastosowanie instrumentów finansowych w 
ramach Działania, w tym zakres i forma wsparcia, zosta-
ną określone na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

536/31 Mechanizm wdrażania instrumentów finansowych w 
przypadku ich zastosowania w ramach Działania, zosta-
nie określony na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

536/32 Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych w przypadku 
ich za-stosowania w ramach Działania, zostanie określo-
ny na podstawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

536/33 Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finanso-
wych w przypadku ich zastosowania w ramach Działania, 
zostanie określony na pod-stawie analizy ex-ante. 

Nie dotyczy 

II.14 Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
537/4 Ogółem EFS: 69 424 084 Ogółem EFS: 79 424 084 

Działanie 14.1 Pomoc techniczna 
538/9 4.Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, semina-

riów 
4.Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych 
ciał angażujących partnerów 
 

539/10 1. Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w 
RPO WL - w ramach tego typu projektu będą fi-
nansowane wynagrodzenia personelu zaanga-
żowanego w zarządzanie i wdrażanie RPO WL 
2014-2020, zamykanie RPO WL 2007-2013 oraz 
przygotowanie okresu programowania po roku 
2020. 

2. Wsparcie wdrażania RPO WL - w ramach tego ty-
pu projektu będą finansowane, m. in. następują-
ce działania potrzebne do wsparcia wdrażania 
RPO WL 2014 - 2020: 

• podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu 
zaangażowanego w realizację Programu; 

• zapewnienie warunków technicznych potrzeb-
nych do realizacji Programu; 

• zapewnienie wsparcia eksperckiego, analiz, ba-

1. Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL - w ramach te-
go typu projektu będą finansowane wynagrodzenia personelu zaanga-
żowanego w zarządzanie i wdrażanie RPO WL 2014-2020, zamykanie 
RPO WL 2007-2013 oraz przygotowanie okresu programowania po ro-
ku 2020. 
 

2. Wsparcie wdrażania RPO WL - w ramach tego typu projektu będą fi-
nansowane, m. in. następujące działania potrzebne do wsparcia wdra-
żania RPO WL 2014 - 2020: 

• podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu zaangażowanego w 
realizację Programu; 

• zapewnienie warunków technicznych potrzebnych do realizacji Pro-
gramu; 

• zapewnienie wsparcia eksperckiego, analiz, badań itp. oraz ewaluacji na 
potrzeby Programu. 

3.     Wsparcie beneficjentów w zakresie przygotowania i realizacji przedsię-
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dań itp. oraz ewaluacji na potrzeby Programu. 
Powyższe przedsięwzięcia mogą dotyczyć bieżącego, a 
także poprzednich i kolejnych okresów programowania. 

3. Informacja i promocja Funduszy Europejskich - w 
ramach tego typu projektu będą finansowane, 
m. in. następujące działania:  

• publikacje i materiały informacyjno-promocyjne, 

• działania informacyjno-promocyjne o szerokim 
zasięgu oraz działania je wspierające, 

• działania informacyjno-promocyjne prowadzone 
w Internecie, 

• imprezy otwarte i inne, 

• działania edukacyjne dla potencjalnych benefi-
cjentów i beneficjentów, 

• wymiana doświadczeń. 
Powyższe przedsięwzięcia mogą dotyczyć bieżącego, a 
także poprzednich i kolejnych okresów programowania. 

wzięć 
         m. in. poprzez następujące działania: 

• opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej, 

•  ekspertyzy, analizy, doradztwo, badania, 

• warsztaty, szkolenia, spotkania informacyjne, wizyty studyjne. 
 
4. Informacja i promocja Funduszy Europejskich - w ramach tego typu projek-
tu będą finansowane, m. in. następujące działania:  

• publikacje i materiały informacyjno-promocyjne, 

• działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu oraz działania je 
wspierające, 

• działania informacyjno-promocyjne prowadzone w Internecie, 

• imprezy otwarte i inne, 

• działania edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów, 

• wymiana doświadczeń. 
 
Wszystkie powyższe działania realizowane w ww. typach projektów mogą 
dotyczyć bieżącego, a także kolejnych okresów programowania. 

539/15 Region Słabiej Rozwinięty 
69 424 084 

Region Słabiej Rozwinięty 
79 424 084 

III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) 

Wprowadzono zmiany w całej tabeli. Poniżej tabela po zmianach: 
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=b+c+d       =f+k             =a+e     

 

=o/a*100%   

Oś priorytetowa 1     
100 416 

755 
0 100 416 

755 
0 17 720 

604 
3 544 121 0 0 0 3 544 

121 
14 176 

483 
118 137 

359 
0,00% 94 391 

750 
6 025 005 6,00% 0 

1.1 Regionalna 
infrastruktura badaw-
czo – rozwojowa 

1.a   
10 041 

676 
0 10 041 

676 
0 1 772 

061 
531 618 0 0 0 531 618 1 240 

443 
11 813 

737 
0,00%    0 
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1.2 Badania celowe 1.b   
39 732 

176 
0 39 732 

176 
0 7 011 

560 
1 402 312 0 0 0 1 402 

312 
5 609 

248 
46 743 

736 
0,00%    0 

1.3 Infrastruktura 
badawczo-rozwojowa 
 w przedsiębiorstwach  

1.b   

37 732 
177 

0 37 732 
177 

0 6 658 
619 

1 183 352 0 0 0 1 183 
352 

5 475 
267 

44 390 
796 

0,00%    0 

1.4 Transfer techno-
logii i komercjalizacja 
badań  

1.b   

6 910 726 0 6 910 
726 

0 1 219 
540 

426 839 0 0 0 426 839 792 701 8 130 266 0,00%    0 

1.5 Bon na innowacje 1.b   
6 000 000  6 000 

000 
0 1 058 

824 
0 0 0 0 0 1 058 

824 
7 058 824 0,00%    0 

Oś priorytetowa 2     
81 970 

176 
0 81 970 

176 
0 14 465 

326 
7 232 663 3 863 

397 
1 

108 
301 

1 228 
639 

1 032 
326 

7 232 
663 

96 435 
502 

2,60% 77 051 
965 

4 918 211 6,00% 0 

2.1 Cyfrowe Lubelskie 2.c   
81 109 

176 
0 81 109 

176 
0 14 313 

385 
7 118 707 3 863 

397 
1 

108 
301 

1 145 
071 

1 001 
938 

7 194 
678 

95 422 
561 

2,29%    0 

2.2 Cyfryzacja Lubel-
skiego Obszaru 
Funkcjonalnego w 
ramach  Zintegrowa-
nych Inwestycji 
Terytorialnych 
 

2.c   

861 000 0 861 000 0 151 941 113 956 0 0 83 568 30 388 37 985 1 012 941 2,29%    0 

Oś priorytetowa 3     
277 298 

996 
0 277 298 

996 
0 48 935 

117 
9 787 023 2 547 

707 
1 

871 
475 

1 490 
887 

3 876 
954 

39 148 
094 

326 234 
113 

0,00% 258 018 
615 

19 280 381 6,95% 0 

3.1 Tereny inwesty-
cyjne 

3.a   
18 953 

303 
0 18 953 

303 
0 3 344 

701 
3 344 701 2 547 

707 
0 796 

994 
0 0 22 298 

004 
0,00%    0 

3.2 Instrumenty 
kapitałowe 

3.a   
11 500 

000 
0 11 500 

000 
0 2 029 

412 
0 0 0 0 0 2 029 

412 
13 529 

412 
0,00%    0 

3.3 Przedsiębiorstwa 
odpryskow 

3.a   
5 000 000 0 5 000 

000 
0 882 353 0 0 0 0 0 882 353 5 882 353 0,00%    0 

3.4 Dostosowanie 
oferty IOB do potrzeb 
rynku 

3.a   

13 500 
000 

0 13 500 
000 

0 2 382 
354 

1 191 177 0 0 0 1 191 
177 

1 191 
177 

15 882 
354 

0,00%    0 

3.5 Bon na doradztwo 3.a   
6 072 608 0 6 072 

608 
0 1 071 

637 
535 819 0 0 0 535 819 535 818 7 144 245 0,00%    0 

3.6 Marketing gospo-
darczy 

3.b   
10 605 

025 
0 10 605 

025 
0 1 871 

475 
1 871 475 0 1 

871 
475 

0 0 0 12 476 
500 

0,00%    0 

3.7 Wzrost konkuren-
cyjności MŚP 

3.c   
202 647 

132 
0 202 647 

132 
0 35 761 

256 
2 149 958 0 0 0 2 149 

958 
33 611 

298 
238 408 

388 
0,00%    0 

3.8 Tereny inwesty-
cyjne w ramach 
Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonal-

3.a   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%    0 
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nego 

3.9 Udział w targach i 
misjach 

3.b  
4 394 975 0 4 394 

975 
0 775 584 0 0 0 0 0 775 584 5 170 559 0,00%    0 

3.10 Wzrost konku-
rencyjności MŚP dla 
ZIT miast subregio-
nalnych 

3c 
 

 

4 625 953  4 625 
953 

0 816 345 693 893 0 0 693 
893 

0 122 452 5 442 298 0,00%    0 

Oś priorytetowa 4     
180 698 

971 
0 180 698 

971 
0 31 888 

055 
15 944 

028 
0 0 15 944 

028 
0 15 944 

027 
212 587 

026 
0,00% 169 857 

033 
10 841 938 6,00% 0 

4.1 Wsparcie wyko-
rzystania OZE  

4.a   
141 427 

089 
0 141 427 

089 
0 24 957 

722 
15 944 

028 
0 0 15 944 

028 
0 9 013 

694 
166 384 

811 
0,00%    0 

4.2 Produkcja energii 
z OZE w przedsiębior-
stwach 

4.a   

39 271 
882 

0 39 271 
882 

0 6 930 
333 

0 0 0 0 0 6 930 
333 

46 202 
215 

0,00%    0 

Oś priorytetowa 5     
275 896 

270 
0 275 896 

270 
0 48 687 

578 
24 343 

789 
3 988 

923 
2 

074 
386 

16 270 
947 

2 009 
533 

24 343 
789 

324 583 
848 

0,00% 262 101 
456 

13 794 814 5,00% 0 

5.1 Poprawa efektyw-
ności energetycznej 
przedsiębiorstw 

4.b   

45 787 
659 

0 45 787 
659 

0 8 080 
175 

0 0 0 0 0 8 080 
175 

53 867 
834 

0,00%    0 

5.2 Efektywność 
energetyczna sektora 
publicznego 

4.c   

97 970 
663 

0 97 970 
663 

0 17 288 
942 

9 286 886 3 377 
895 

2 
074 
386 

2 580 
254 

1 254 
351 

8 002 
056 

115 259 
605 

0,00%    0 

5.3 Efektywność 
energetyczna sektora 
mieszkaniowego 

4.c   

25 444 
737 

0 25 444 
737 

0 4 490 
248 

449 025 449 
025 

0 0 0 4 041 
223 

29 934 
985 

0,00%    0 

5.4 Transport nisko-
emisyjny 

4.e   
12 216 

678 
0 12 216 

678 
0 2 155 

884 
646 765 0 0 215 

588 
431 177 1 509 

119 
14 372 

562 
0,00%    0 

5.5 Promocja niskoe-
misyjności 

4.e   
13 770 

238 
0 13 770 

238 
0 2 430 

042 
1 215 021 162 

003 
0 729 

013 
324 005 1 215 

021 
16 200 

280 
0,00%    0 

5.6 Efektywność 
energetyczna i 
gospodarka niskoemi-
syjna dla Zintegrowa-
nych Inwestycji 
Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

4.e   

63 749 
393 

0 63 749 
393 

0 11 249 
893 

10 325 
140 

0 0 10 325 
140 

0 924 753 74 999 
286 

0,00%    0 

5.7 Transport nisko-
emisyjny dla ZIT miast 
subregionalnych 

4e  
4 625 953 0 4 625 

953 
0 816 345 244 903 0 0 244 

903 
0 571 442 5 442 298 0,00%    0 

5.8 Efektywność 
energetyczna sektora 
publicznego dla ZIT 
miast subregional-
nych 

4c  

6 476 334 0 6 476 
334 

0 1 142 
882 

1 142 882 0 0 1 142 
882 

0 0 7 619 216 0,00%    0 
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5.9 Promocja niskoe-
misyjności dla ZIT 
miast subregional-
nych 

4e  

5 854 615 0 5 854 
615 

0 1 033 
167 

1 033 167 0 0 1 033 
167 

0 0 6 887 782 0,00%    0 

Oś priorytetowa 6     
110 139 

605 
0 110 139 

605 
0 19 436 

401 
9 718 201 0 0 8 077 

148 
1 641 

053 
9 718 

200 
129 576 

006 
0,00% 103 531 

229 
6 608 376 6,00% 0 

6.1 Bezpieczeństwo 
ekologiczne 

5.b   
4 427 784 0 4 427 

784 
0 781 374 781 374 0 0 586 

030 
195 344 0 5 209 158 0,00%    0 

6.2 Mała retencja 5.b   
Realizacja Działania nie będzie kontynuowana.     

6.3 Gospodarka 
odpadami 

6.a   
29 739 

392 
0 29 739 

392 
0 5 248 

128 
2 519 101 0 0 1 994 

289 
524 812 2 729 

027 
34 987 

520 
0,00%    0 

6.4 Gospodarka 
wodno-ściekowa 

6.b   
75 972 

429 
0 75 972 

429 
0 13 406 

899 
6 417 726 0 0 5 496 

829 
920 897 6 989 

173 
89 379 

328 
0,00%    0 

Oś priorytetowa 7     
73 020 

103 
0 73 020 

103 
0 12 885 

901 
9 020 131 1 728 

237 
0 3 938 

362 
3 353 

532 
3 865 

770 
85 906 

004 
0,00% 68 638 

897 
4 381 206 6,00% 0 

7.1 Dziedzictwo 
kulturowe i naturalne 

6.c   
50 268 

208 
0 50 268 

208 
0 8 870 

861 
6 159 313 765 

124 
0 2 821 

639 
2 572 

550 
2 711 

548 
59 139 

069 
0,00%    0 

7.2 Ochrona różno-
rodności przyrodni-
czej  

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 przy-
rodnicza 

6.d   
9 776 328 0 9 776 

328 
0 1 725 

234 
966 131 0 0 448 

561 
517 570 759 103 11 501 

562 
0,00%    0 

7.4 Ochrona bioróż-
norodności dla 
Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonal-
nego 

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 

Oś priorytetowa 8     
271 031 

040 
0 271 031 

040 
0 47 829 

008 
38 263 

207 
10 585 

524 
21 

705 
540 

5 972 
143 

0 9 565 
801 

318 860 
048 

0,00% 252 323 
371 

18 707 669 6,90% 0 

8.1 Regionalny układ 
transportowy 

7.b   
191 772 

142 
0 191 772 

142 
0 33 842 

144 
31 489 

592 
10 585 

524 
20 

904 
068 

0 0 2 352 
552 

225 614 
286 

0,00%    0 

8.2 Lokalny układ 
transportowy 

7.b   
29 842 

143 
0 29 842 

143 
0 5 266 

261 
5 266 261 0 0 5 266 

261 
0 0 35 108 

404 
0,00%    0 

8.3 Transport kolejo-
wy 

7.d   
45 416 

755 
0 45 416 

755 
0 8 014 

721 
801 472 0 801 

472 
0 0 7 213 

249 
53 431 

476 
0,00%    0 

8.4 Transport dla 
Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonal-
nego 

7.b   

4 000 000 0 4 000 
000 

0 705 882 705 882 0 0 705 
882 

0 0 4 705 882 0,00%    0 

Oś priorytetowa 9     
225 794 

843 
0 0 225 794 

843 
39 846 

149 
33 062 

808 
15 859 

835 
0 4 862 

516 
12 340 

457 
6 783 

341 
265 640 

992 
10,00% 210 011 

783 
15 783 060 6,99% 0 

9.1 Aktywizacja 
zawodowa 

8i   
23 309 

752 
0 0 23 309 

752 
4 113 

486 
3 121 917 2 742 

324 
0 379 

593 
0 991 569 27 423 

238 
10,00%    0 
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9.2 Aktywizacja 
zawodowa – projekty 
PUP 

8i   
69 929 

257 
0 0 69 929 

257 
12 340 

457 
12 340 

457 
0 0 0 12 340 

457 
0 82 269 

714 
10,00%    0 

9.3 Rozwój przedsię-
biorczości 

8iii   

81 293 
787 

0 0 81 293 
787 

14 345 
963 

9 700 721 8 805 
018 

0 895 
703 

0 4 645 
242 

95 639 
750 

10,00%    0 

9.4 Godzenie życia 
zawodowego i pry-
watnego 

8iv   

46 186 
508 

0 0 46 186 
508 

8 150 
559 

7 144 572 3 715 
370 

0 3 429 
202 

0 1 005 
987 

54 337 
067 

10,00%    0 

9.5 Aktywizacja 
zawodowa w ramach 
Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonal-
nego 

8i   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,00%    0 

9.6 Rozwój przedsię-
biorczości w ramach 
Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonal-
nego 

8iii   

2 500 000 0 0 2 500 
000 

441 176 334 360 294 
118 

0 40 242 0 106 816 2 941 176 10,00%    0 

9.7 Godzenie życia 
zawodo-wego i 
prywatnego w ramach 
Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonal-
nego 

8iv   

2 575 539 0 0 2 575 
539 

454 508 420 781 303 
005 

0 117 
776 

0 33 727 3 030 047 10,00%    0 

Oś priorytetowa 10     
48 093 

025 
0 0 48 093 

025 
8 487 

005 
2 871 867 2 846 

867 
0 25 000 0 5 615 

138 
56 580 

030 
10,00% 44 731 

322 
3 361 703 6,99% 0 

10.1 Usługi rozwojo-
we dla MŚP 

8v   
20 885 

538 
0 0 20 885 

538 
3 685 

683 
0 0 0 0 0 3 685 

683 
24 571 

221 
10,00%    0 

10.2 Programy typu 
outplaceme 

8v   
14 410 

066 
0 0 14 410 

066 
2 542 

953 
1 695 302 1 695 

302 
0 0 0 847 651 16 953 

019 
10,00%    0 

10.3 Programy 
polityki zdrowotnej 

8vi   
10 797 

421 
0 0 10 797 

421 
1 905 

428 
941 271 916 

271 
0 25 000 0 964 157 12 702 

849 
10,00%    0 

10.4 Programy typu 
outplacement w 
ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji 
Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

8v   

2 000 000 0 0 2 000 
000 

352 941 235 294 235 
294 

0 0 0 117 647 2 352 941 10,00%    0 

Oś priorytetowa 11     
150 510 

722 
0 0 150 510 

722 
26 560 

716 
26 242 

168 
14 358 

890 
291 
681 

10 379 
207 

1 212 
390 

318 548 177 071 
438 

10,00% 140 651 
102 

9 859 620 6,55% 0 

11.1 Aktywne włącze-
nie 

9i   
81 135 

449 
0 0 81 135 

449 
14 318 

022 
14 123 

945 
7 797 

796 
0 5 113 

759 
1 212 

390 
194 077 95 453 

471 
10,00%    0 

11.2 Usługi społeczne 
i zdrowotne 

9iv   
49 727 

472 
0 0 49 727 

472 
8 775 

436 
8 693 469 4 593 

291 
0 4 100 

178 
0 81 967 58 502 

908 
10,00%    0 
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11.3 Ekonomia 
społeczna 

9v   
18 647 

801 
0 0 18 647 

801 
3 290 

788 
3 250 998 1 850 

156 
291 
681 

1 109 
161 

0 39 790 21 938 
589 

10,00%    0 

11.4 Aktywne włącze-
nie w ramach Zinte-
growanych Inwestycji 
Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

9i   

1 000 000 0 0 1 000 
000 

176 470 173 756 117 
647 

0 56 109 0 2 714 1 176 470 10,00%    0 

11.5 Usługi społeczne 
i zdrowotne w ramach 
Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonal-
nego 

9iv   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,00%    0 

11.6 Ekonomia 
społeczna w ramach 
Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonal-
nego 

9v   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,00%    0 

Oś priorytetowa 12     
123 735 

094 
0 0 123 735 

094 
21 835 

605 
21 180 

537 
8 286 

248 
597 
501 

12 296 
788 

0 655 068 145 570 
699 

10,00% 115 086 
011 

8 649 083 6,99% 0 

12.1 Edukacja przed-
szkolna 

10i   
11 923 

875 
0 0 11 923 

875 
2 104 

213 
2 104 213 0 0 2 104 

213 
0 0 14 028 

088 
10,00%    0 

12.2 Kształcenie 
ogólne 

10i   
26 903 

910 
0 0 26 903 

910 
4 747 

749 
4 747 749 3 165 

166 
240 
761 

1 341 
822 

0 0 31 651 
659 

10,00%    0 

12.3 Kształcenie 
ustawiczne w zakresie 
ICT i języków obcych 

10iii   

6 278 093 0 0 6 278 
093 

1 107 
899 

452 831 369 
300 

0 83 531 0 655 068 7 385 992 10,00%    0 

12.4 Kształcenie 
zawodowe 

10iv   
74 629 

216 
0 0 74 629 

216 
13 169 

862 
13 169 

862 
4 389 

954 
356 
740 

8 423 
168 

0 0 87 799 
078 

10,00%    0 

12.5 Edukacja przed-
szkolna w ramach 
Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonal-
nego 

10i   

924 461 0 0 924 461 163 140 163 140 0 0 163 
140 

0 0 1 087 601 10,00%    0 

12.6 Kształcenie 
ogólne w ramach 
Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonal-
nego 

10i   

3 075 539 0 0 3 075 
539 

542 742 542 742 361 
828 

0 180 
914 

0 0 3 618 281 10,00%    0 
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12.7 Kształcenie 
ustawiczne w zakresie 
ICT i języków obcych 
w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji 
Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

10iii   

Realizacja Działania nie będzie kontynuowana.      

Oś priorytetowa 13     

232 928 
490 

0 232 928 
490 

0 41 105 
029 

20 552 
515 

18 963 
309 

108 
101 

1 243 
200 

237 905 20 552 
514 

274 033 
519 

4,96% 221 282 
066 

11 646 424 5,00% 0 

13.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia 

9.a   
61 257 

020 
0 61 257 

020 
0 10 810 

063 
6 269 837 6 035 

880 
108 
101 

0 125 856 4 540 
226 

72 067 
083 

0,00%    0 

13.2 Infrastruktura 
usług społecznych 

9.a   
29 793 

182 
0 29 793 

182 
0 5 257 

621 
1 953 396 1 879 

000 
0 74 396 0 3 304 

225 
35 050 

803 
0,00%    0 

13.3 Rewitalizacja 
obszarów miejskich 

9.b   
57 471 

796 
0 57 471 

796 
0 10 142 

081 
4 335 236 4 183 

106 
0 152 

130 
0 5 806 

845 
67 613 

877 
10,00%    0 

13.4 Rewitalizacja 
obszarów wiejskich 

9.b   
41 230 

484 
0 41 230 

484 
0 7 275 

969 
4 492 550 4 383 

410 
0 109 

140 
0 2 783 

419 
48 506 

453 
10,00%    0 

13.5 Infrastruktura 
przedszkolna 

10.a   
5 291 202 0 5 291 

202 
0 933 742 112 049 0 0 84 037 28 012 821 693 6 224 944 0,00%    0 

13.6 Infrastruktura 
kształcenia zawodo-
wego i ustawicznego 

10.a   

15 873 
604 

0 15 873 
604 

0 2 801 
224 

252 110 0 0 168 
073 

84 037 2 549 
114 

18 674 
828 

0,00%    0 

13.7 Infrastruktura 
szkolna 

10.a   

5 291 202 0 5 291 
202 

0 933 741 186 749 0 0 186 
749 

0 746 992 6 224 943 0,00%    0 

13.8 Rewitalizacja  
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego w 
ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji 
Terytorialnych 

9.b   

16 720 
000 

0 16 720 
000 

0 2 950 
588 

2 950 588 2 481 
913 

0 468 
675 

0 0 19 670 
588 

10,00%    0 

Oś priorytetowa 14 nd   
79 424 

084 
0 0 79 424 

084 
14 016 

015 
14 016 

015 
0 14 

016 
015 

0 0 0 93 440 
099 

85,00% 79 424 
084 

0 0,00% 0 

Ogółem EFRR     
1 603 400 

406 
0 1 603 

400 406 
0 282 953 

019 
138 405 

678 
41 677 

097 
26 

867 
803 

54 165 
354 

15 695 
424 

144 547 
341 

1 886 353 
425 

85,00% 1 507 196 
382 

96 204 024 6,00% 0 

Ogółem EFS     
627 557 

768 
0 0 627 557 

768 
110 745 

490 
97 373 

395 
41 351 

840 
14 

905 
197 

27 563 
511 

13 552 
847 

13 372 
095 

738 303 
258 

85,00% 589 904 
302 

37 653 466 6,00% 0 

Suma całkowita     
2 230 958 

174 
0 1 603 

400 406 
627 557 

768 
393 698 

509 
235 779 

073 
83 028 

937 
41 

773 
000 

81 728 
865 

29 248 
271 

157 919 
436 

2 624 656 
683 

85,00% 2 097 100 
684 

133 857 
490 

6,00% 0 

 

 

IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji 

A. Wymiar terytorialny - formy obligatoryjne 
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Str. Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
552 W ramach Programu przewidziano także preferencje 

dla inwestycji niezbędnych dla kompleksowej rewitali-
zacji danego obszaru realizowanych w ramach nastę-
pujących Działań: 

 Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne 

 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sekto-
ra publicznego 

 Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sekto-
ra mieszkaniowego 

 Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności 

 Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i natural-
ne 

 Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa 

 Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

 Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ra-
mach Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

 Działanie 11.1 Aktywne włączenie 

 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

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

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

 Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

 Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecz-
nych.  

 

W ramach Programu przewidziano także preferencje dla inwestycji niezbęd-
nych dla kompleksowej rewitalizacji danego obszaru realizowanych w ra-
mach następujących Działań: 

 Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne 

 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 

 Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego 

 Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności 

 Działanie 5.8 Efektywność energetyczna sektora publicznego dla 
ZIT miast subregionalnych 

 Działanie 5.9 Promocja niskoemisyjności dla ZIT miast subregional-
nych 

 Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne 

 Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa 

 Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

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

 Działanie 11.1 Aktywne włączenie 

 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

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

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

 Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

 Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych.  
 

553 Tabela A.1.2 Indykatywna alokacja UE planowana na 
projekty rewitalizacyjne 
3.1 Tereny inwestycyjne, Indykatywna alokacja UE 
(EUR) – 34 000 000 
 

Tabela A.1.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty rewitalizacyj-
ne 
3.1 Tereny inwestycyjne, Indykatywna alokacja UE (EUR) – 13 020 919 
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553  Tabela A.1.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty rewitalizacyj-
ne 
Dodano wiersze: 

5 Efektywność energe-
tyczna i gospodarka ni-
skoemisyjna 

5.8 Efektywność energetyczna 
sektora publicznego dla ZIT miast 
subregionalnych 

EFRR 647 
633 

Kryteria wybo-
ru projektów   

5 Efektywność energe-
tyczna i gospodarka ni-
skoemisyjna 

5.9 Promocja niskoemisyjności dla 
ZIT miast subregionalnych 

EFRR 585 
461 

Kryteria wybo-
ru projektów   

 
 

556 A.2.2 Alokacja UE przeznaczona na ZIT wojewódzki 
Usunięto wiersz: 
 

12 Edukacja, 
kwalifikacje i 
kompetencje 

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

EFS 0 0 

 

 

556  Planowane jest także utworzenie stowarzyszenia zrzeszającego miasta subre-
gionalne, które stałoby się podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie zinte-
growanych inwestycji terytorialnych na obszarach funkcjonalnych miast subre-
gionalnych. Stowarzyszenie powyższe odpowiadałoby za część zadań związa-
nych z wyborem projektów i współdzieliłoby tę rolę z innymi instytucjami dzia-
łającymi już w systemie wdrażania RPO WL. Ponadto pełniłoby ono rolę ośrod-
ka doradczego dla wdrażania polityki miejskiej, co jest zgodne z założeniami 
regionalnej polityki miejskiej. 

A.2.3 Alokacja UE przeznaczona na ZIT miast subregionalnych 

Oś priorytetowa Działanie/ Fundusz Alokacja UE Finansowanie 
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poddziałanie przeznaczona  
na ZIT  
(EUR) 

ogółem 

(EUR) 

3 
Konkurencyjność 
przedsiębiorstw 

3.10 Wzrost 
konkurencyjności 
MŚP dla SIT 

EFRR 4 625 953 5 442 298 

5 Efektywność 
energetyczna i 
gospodarka  
niskoemisyjna 

5.7 Transport 
niskoemisyjny dla 
SIT 

EFRR 4 625 953 5 442 298 

5.8 Efektywność 
energetyczna 
sektora 
publicznego dla 
SIT 

EFRR 6 476 334 7 619 216 

5.9 Promocja 
niskoemisyjności 
dla SIT 

EFRR 5 854 615 6 887 782 

 

557 Tabela A.3.2 Indykatywna alokacja UE planowana na 
projekty realizowane na obszarach wiejskich 
4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Indykatywna aloka-
cja UE (EUR) - 89 276 007 

Tabela A.3.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty realizowane na 
obszarach wiejskich 
4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Indykatywna alokacja UE (EUR) - 125 870 109 

B. Wymiar terytorialny - formy fakultatywne 

Str. Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
559 Zakłada się komplementarny wkład EFRR i EFS w 

realizację projektów składających się na SIT (ok. 2,9% 
ogólnej alokacji Programu). 

Zakłada się komplementarny wkład EFRR i EFS w realizację projektów 
składających się na SIT (ok. 2,2% ogólnej alokacji Programu). 
 

559 Tabela B.3.2  
Oś priorytetowa Fundusz Alokacja UE 

(EUR) 

2 Cyfrowe Lubelskie EFRR 160 000,00 

3 Konkurencyjność przedsię-
biorstw 

EFRR 32 710 
000,00 

Tabela B.3.2 
 

Oś priorytetowa Fundusz Alokacja UE 
(EUR) 

2 Cyfrowe Lubelskie EFRR 143 561,00  

3 Konkurencyjność przedsiębiorstw EFRR 12 038 302,00  
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4 Energia przyjazna środowi-
sku 

EFRR 220 000,00 

5 Efektywność energetyczna i 
gospodarka niskoemisyjna 

EFRR 12 910 
000,00 

6 Ochrona środowiska i efek-
tywne wykorzystanie zasobów 

EFRR 1 070 000,00 

7 Ochrona dziedzictwa kultu-
rowego i naturalnego 

EFRR 6 350 000,00 

9 Rynek pracy EFS 1 350 000,00 

10 Adaptacyjność przedsię-
biorstw i pracowników do 
zmian 

EFS 1 110 000,00 

11 Włączenie społeczne EFS 2 830 000,00 

12 Edukacja, kwalifikacje i 
kompetencje 

EFS 1 477 000,00 

13 Infrastruktura społeczna EFRR 3 020 000,00 
 

5 Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna 

EFRR 10 934 508,00  

7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i natu-
ralnego 

EFRR 16 109 056,00  

9 Rynek pracy EFS 601 844,00 

11 Włączenie społeczne EFS 317 668,00 

12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje EFS 113 034,00 

13 Infrastruktura społeczna EFRR 9 207 436,00 
 

560 B.4 Inne instrumenty terytorialne  
W procesie realizacji RPO WL 2014-2020 wykorzystany 
zostanie mechanizm przedsięwzięć zintegrowanych, 
mający na celu wyłonienie i uporządkowanie oddolnych 
inicjatyw,  dla innych obszarów wymagających 
strategicznej interwencji (m.in. miasta powiatowe). Dla 
tego typu przedsięwzięć zorganizowane zostaną 
dedykowane konkursy i/lub stosowane będą 
preferencje na etapie oceny projektów konkursowych. 

B.4 Inne instrumenty terytorialne  
W procesie realizacji RPO WL 2014-2020 wykorzystany zostanie mechanizm 
przedsięwzięć zintegrowanych, mający na celu wyłonienie i uporządkowanie 
oddolnych inicjatyw,  dla innych obszarów wymagających strategicznej 
interwencji (m.in. miasta powiatowe). Dla tego typu przedsięwzięć stosowane 
będą preferencje na etapie oceny projektów konkursowych. 

V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO  
Zaktualizowano akty prawne oraz publikatory. 

VI. Spis skrótów  
567 MŚP - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa MŚP, MMŚP - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

VII. Załączniki 

Załącznik 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych 
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Wprowadzono nowe Działania: 

 Działanie 3.10 Wzrost konkurencyjności MŚP dla ZIT miast subregionalnych – PI 3c 

 Działanie 5.8 Efektywność energetyczna sektora publicznego dla ZIT miast subregionalnych – PI 4c 

 Działanie 5.7 Transport niskoemisyjny dla ZIT miast subregionalnych – PI 4e 

 Działanie 5.9 Promocja niskoemisyjności dla ZIT miast subregionalnych – PI 4e 
 
Usunięto następujące Działania i wskazano, iż ich realizacja nie będzie kontynuowana: 

 Działanie 6.2 Mała retencja – PI 5b 

 Działanie 12.7 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funk-
cjonalnego – PI 10iii 

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

Wprowadzono zmiany w całym załączniku.  

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 27 marca 2018 r. na mocy następujących uchwał KM RPO: 

 Uchwała nr 197/2018 z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu oraz kryteriów ogólnych 
(zerojedynkowych i punktowych) wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

 Uchwała nr 195/2018 z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych dostępu, kryteriów formalnych 
poprawności, kryteriów technicznych oraz kryteriów finansowo-ekonomicznych wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości oraz kryteriów technicznych 
specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.2 Badania celowe oraz dla 
Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na  lata 2014-2020 

 

 Uchwała nr 196/2018 z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności 
merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

Załącznik 4 Ramowe Plany Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów 

Do załącznika nr 4 wprowadzono zmiany kryteriów wyboru projektów przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 r. na mocy uchwały nr 198/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów formalnych 
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specyficznych oraz kryteriów premiujących wyboru projektów dla Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne - realizacja działań na rzecz dzieci dotkniętych 
problemem wad postawy oraz zaburzeniami rozwoju układu ruchu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez 
Departament 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 I kwartale roku 2018 

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

Str. 24 
Przed zmianą: 

40 
7.1 

Rewaloryzacja i 

modernizacja 

Zespołu 

Zamkowo-

Parkowego 

Radziwiłłów w 

Białej Podlaskiej 

(Strategiczne 

Inwestycje 

Terytorialne 

Miasta Biała 

Podlaska) 

Gmina 
Miejska Biała 

Podlaska 

21 
lutego 
2017 r. 

Gmina 
Miejska 

Biała 
Podlaska 

21 204 000,00 21 204 000,00 
N 

18 023 400,00 

Liczba obiektów zasobów 
kultury objętych wsparciem 

6 szt. 

I kwartał 
2018 r. 

2014 r. 2019 r. 

Liczba instytucji kultury 
objętych wsparciem 

2 szt. 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 

wsparciem. 
1 szt. 

Liczba zabytków ruchomych 
objętych wsparciem 

2 szt. 

Liczba obiektów 
dostosowanych do potrzeb 

osób z 
niepełnosprawnościami 

3 szt. 

Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne (CI9). 

Do określenia 
na etapie 

sporządzania 
SW 

Liczba osób korzystających z 
obiektów zasobów kultury 

objętych wsparciem 

Do określenia 
na etapie 

sporządzania 
SW 

Liczba osób korzystających z 
obiektów objętych 

wsparciem 

Do określenia 
na etapie 

sporządzania 
SW 

 
 
Po zmianie: 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCLXVII/5223/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. 
Strona 213 z 218 

40 
7.1 

Rewaloryzacja i 

modernizacja 

Zespołu 

Zamkowo-

Parkowego 

Radziwiłłów w 

Białej Podlaskiej 

(Strategiczne 

Inwestycje 

Terytorialne 

Miasta Biała 

Podlaska) 

Gmina 
Miejska Biała 

Podlaska 

21 
lutego 
2017 r. 

Gmina 
Miejska 

Biała 
Podlaska 

20 793 910,96 20 584 586,50 
N 

17 496 898,52 

Liczba obiektów zasobów 
kultury objętych wsparciem 

5 szt. 

kwiecień 
2018 r. 

2014 r. 2019 r. 

Liczba instytucji kultury 
objętych wsparciem 

2 szt. 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 

wsparciem. 
1 szt. 

Liczba zabytków ruchomych 
objętych wsparciem 

23 365 szt. 

Liczba obiektów 
dostosowanych do potrzeb 

osób z 
niepełnosprawnościami 

2 szt. 

Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne (CI9). 

Do określenia 
na etapie 

sporządzania 
SW 

Liczba osób korzystających z 
obiektów zasobów kultury 

objętych wsparciem 

Do określenia 
na etapie 

sporządzania 
SW 

Liczba osób korzystających z 
obiektów objętych 

wsparciem 

Do określenia 
na etapie 

sporządzania 
SW 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach 

(innych niż przedsiębiorstwa 
1 EPC 

 
 

Str. 33 
Przed zmianą: 

56 
3.7 

Fundusz Fundu-

szy Wojewódz-

twa Lubelskiego 

Bank Gospodar-
stwa Krajowego 

15 listopa-
da 2016 r. 

Bank Gospodar-
stwa 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 dota-

1600 szt. 
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cje 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsię-

biorstw (inne niż dotacje) 

113 074 577,00 

zł 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w 

celu wprowadzenia 
produktów nowych dla 

firmy 

1600 szt. 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsię-

biorstwach 
53 EPC 

 

 
Po zmianie: 

56 
3.7 

Fundusz Fundu-

szy Wojewódz-

twa Lubelskiego 

Bank Gospodar-
stwa Krajowego 

15 listopa-
da 2016 r. 

Bank Gospodar-
stwa 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 dota-

cje 

1600 szt. 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsię-

biorstw (inne niż dotacje) 

113 074 577,00 

zł 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w 

celu wprowadzenia 
produktów nowych dla 

firmy 

 

523 szt. 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsię-

biorstwach 
53 EPC 

 

Załącznik  6 – Zakres interwencji realizowany w poszczególnych Działaniach RPO WL 2014-2020 

Str.  Treść po zmianie: 
2 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw - 1; 

62; 63;  66; 67; 72;  76; 82 
Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw - 1;  66; 67; 72;  82 
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2 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP: 

 1 Ogólne inwestycje produkcyjne w MŚP 

 62 Transfer technologii i współpraca między 
uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią 
głównie dla MŚP 

 63 Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw,  
z korzyścią głównie dla MŚP 

 76 Rozwój i promowanie komercyjnych dóbr w 
dziedzinie kultury i kreatywności w MŚP 

 82 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel 
elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy 
biznesowe), żywych laboratoriów, 
przedsiębiorstw internetowych i nowych 
przedsiębiorstw TIK (...) 

3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP: 

 1 Ogólne inwestycje produkcyjne w MŚP 

 82 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i 
sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw 
internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK (...) 

2  3.10 Wzrost konkurencyjności MŚP dla ZIT miast subregionalnych 

 1 Ogólne inwestycje produkcyjne w MŚP 

 82 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i 
sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw 
internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK (...) 

3 5.5Promocja niskoemisyjności 
13 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności 
energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia 

5.5Promocja niskoemisyjności 
13 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, 
projekty demonstracyjne i środki wsparcia 
14 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności 
energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia 

3  5.7 Transport niskoemisyjny dla ZIT miast subregionalnych 

 43 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego 
promocja (w tym wyposażenie i tabor) 

 44 Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie 
zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy 
monitorowania, kontroli i informacji) 
 

5.8 Efektywność energetyczna sektora publicznego dla ZIT miast 
subregionalnych 

 13 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności 
energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia 
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 16 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie 
 
5.9 Promocja niskoemisyjności dla ZIT miast subregionalnych 

 13 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności 
energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia 

 14 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów 
efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia 

4 Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne 
wykorzystanie zasobów 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 87; 88 

Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 87 

4 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne 

 87 Środki w zakresie dostosowania do zmiany 
klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami 
związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, 
powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie 
ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie 
świadomości, ochrona ludności oraz systemy i 
infrastruktura do celów zarządzania klęskami i 
katastrofami 

 88 Zapobieganie zagrożeniom naturalnym 
niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami 
ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, 
np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie 
ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie 
świadomości, ochrona ludności oraz systemy i 
infrastruktura do celów zarządzania klęskami i 
katastrofami 

6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne 

 87 Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona 
przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, 
powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym 
zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz 
systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami 

 

4 6.2 Mała retencja  
87 Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu 
oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z 
klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, 
suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w 
tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz 
systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i 
katastrofami 

Realizacja działania nie będzie kontynuowana 

6 12.7 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków Realizacja działania nie będzie kontynuowana 
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obcych w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego117 
Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o 
charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym 
wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, 
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej 
oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w 
tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie 
nabytych kompetencji 

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