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Wykaz zmian  
w  

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

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

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

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

II. Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WL 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań 
II.1. Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 1.5 Bon na innowacje 

37/19  7.W ramach Działania możliwe jest przeznaczenie części środków na realiza-
cję projektów, które mają na celu wyłonienie nowych inteligentnych specjali-
zacji (planuje się, iż będzie to co najmniej 10 % alokacji na konkurs). 

II.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 

86/19 2.Wsparcie dotacyjne 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 

2.Wsparcie dotacyjne 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 
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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. 

prac badawczo-rozwojowych (nie dotyczy pomocy zwrotnej). Ponadto 
możliwe będzie wsparcie projektów, dotyczących wyłaniania nowych 
inteligentnych specjalizacji w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania. 

3.W przypadku pomocy zwrotnej preferencje uzyskają projekty wpisujące 
się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.” (w oparciu o indykatywną 
listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego). 

 
87/19  7.W przypadku pomocy zwrotnej kwota dofinansowania będzie zależała od 

wartości osiąganego wskaźnika Przychody ze sprzedaży nowych lub 
udoskonalonych produktów/procesów. Wskaźnik będzie mierzony po 12 
miesiącach od zakończenia finansowego realizacji projektu. Wartość 
wskaźnika musi wynosić minimum 25% wartości kosztów kwalifikowalnych. 
Nieosiągnięcie wskaźnika na poziomie określonym w Regulaminie konkursu 
skutkować będzie zwrotem dofinansowania. Szczegółowe informacje 
dotyczące zależności zwrotu dofinansowania w odniesieniu do osiągnięcia 
wartości wskaźnika zostaną zawarte w Regulaminie konkursu. 

Działanie 3.10 Wzrost konkurencyjności MŚP dla ZIT miast subregionalnych 
101/19 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. 

 

101/19  2.Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje 
zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Lubelskiego do 2020 r.” (w oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą 
uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego). 

102/19  7.Kwota dofinansowania będzie zależała od wartości osiąganego wskaźnika 
Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów. 
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Wskaźnik będzie mierzony po 12 miesiącach od zakończenia finansowego 
realizacji projektu. Wartość wskaźnika musi wynosić minimum 25% wartości 
kosztów kwalifikowalnych. Nieosiągnięcie wskaźnika na poziomie 
określonym w Regulaminie konkursu skutkować będzie zwrotem 
dofinansowania. Szczegółowe informacje dotyczące zależności zwrotu 
dofinansowania w odniesieniu do osiągnięcia wartości wskaźnika zostaną 
zawarte w Regulaminie konkursu. 

II.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy  

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa 

251/12 Osoby bezrobotne - Przypis 126 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby bezrobotne 
to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy 
i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Osobami bezrobot-
nymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania 
Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zareje-
strowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia stu-
dentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają po-
wyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macie-
rzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w ro-
zumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z 
tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi  w ro-
zumieniu Wytycznych, o których mowa powyżej. 

Osoby bezrobotne – Przypis 126 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020 osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do 
podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnie-
nia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób 
bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w ro-
zumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zareje-
strowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów sta-
cjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się 
do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozu-
mieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są rów-
nież osobami bezrobotnymi  w rozumieniu Wytycznych, o których mowa 
powyżej. 

251/12 Osoby o niskich kwalifikacjach - Przypis 131 
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 ni-
skich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na 
poziomie do ISCED 3 włącznie (Osobom, które ukończyły 
osiem klas szkoły podstawowej na potrzeby monitorowa-
nia projektów współfinansowanych z EFS w perspektywie 
2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 2 

Osoby o niskich kwalifikacjach - Przypis 131 
Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stano-
wiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rze-
czowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: osoby o ni-
skich 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 per-
spektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 2 według 
klasyfikacji ISCED). Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu 
rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu 
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według klasyfikacji ISCED).  
(…) 

należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom 
ISCED. 
(…) 

252/12 3.Imigranci (w tym osoby pochodzenia polskiego), reemi-
granci, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na 
umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach 
umów cywilno-prawnych. 
 

3.Imigranci135 (w tym osoby pochodzenia polskiego), reemigranci136, tzw. 
ubodzy pracujący137, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych138 
oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne za-
robki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu 
poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu. 
 
135 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. 
136 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. 
137 Osoba 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), 
przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych 
ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu 
poprzedzającym przystąpienie do projektu. 
138 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. 

253/19 1.(…) 
- Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia z 2 lipca 2014 r. 

1.(…) 
- Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Inicjatywa w za-
kresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej go-
spodarki pod względem tworzenia miejsc pracy, Bruksela 2 lipca 2014 r. 

Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP 
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265/12 Osoby o niskich kwalifikacjach - Przypis 153 
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 ni-
skich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na 
poziomie do ISCED 3 włącznie (Osobom, które ukończyły 
osiem klas szkoły podstawowej na potrzeby monitorowa-
nia projektów współfinansowanych z EFS w perspektywie 
2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 2 
według klasyfikacji ISCED).  
(…) 

Osoby o niskich kwalifikacjach - Przypis 157 
Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stano-
wiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rze-
czowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: osoby o ni-
skich 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 per-
spektywie 2014-2020 należy przypisywać poziom wykształcenia 2 według 
klasyfikacji ISCED). Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu 
rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu 
należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom 
ISCED. 
(…) 

266/19 1.(…) 
- Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia z 2 lipca 2014 r. (w przypadku zdiagnozowa-
nych potrzeb w regionie). 

1.(…) 
- Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Inicjatywa w za-
kresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej go-
spodarki pod względem tworzenia miejsc pracy, Bruksela 2 lipca 2014 r. (w 
przypadku zdiagnozowanych potrzeb w regionie). 

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 
272/12 (…) 

f)osoby pracujące,  w tym tzw. ubogie pracujące , osoby 
zatrudnione na umowach krótkoterminowych  oraz pracu-
jące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięcz-
ne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wyna-
grodzenia 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 pracujących nie może stanowić więcej niż 10 % 
ogółu grupy docelowej. 

(…) 
f)osoby ubogie pracujące,  
g)osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ra-
mach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 
wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień 
przystąpienia do projektu. 
 
Osoby wskazane w pkt c) – g) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestni-
ków projektu. 
 
W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – g) łączna liczba osób pracują-
cych nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej. 

274/19 1.(…) 1.(…) 
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- Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia z 2 lipca 2014 r.  

- Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Inicjatywa w za-
kresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej go-
spodarki pod względem tworzenia miejsc pracy, Bruksela 2 lipca 2014 r. 

275/19  5.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. 

278/33 (…) 
f)osoby pracujące,  w tym tzw. ubogie pracujące , osoby 
zatrudnione na umowach krótkoterminowych  oraz pracu-
jące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięcz-
ne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wyna-
grodzenia 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 pracujących nie może stanowić więcej niż 10 % 
ogółu grupy docelowej. 

(…) 
f)osoby ubogie pracujące,  
g)osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ra-
mach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 
wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień 
przystąpienia do projektu. 
 
Osoby wskazane w pkt c) – g) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestni-
ków projektu. 
 
W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – g) łączna liczba osób pracują-
cych nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej. 

Działanie 9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Usunięcie Działania, str. 289. 
Dodano przypis: Realizacja Działania nie będzie kontynuowana. 

Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
307/12 (…) 

f)osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące , osoby 
zatrudnione na umowach krótkoterminowych  oraz pracu-
jące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięcz-
ne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wyna-
grodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia 
do projektu. 
 
Osoby wskazane w pkt c) – f) nie mogą stanowić więcej niż 

(…) 
f)osoby ubogie pracujące,  
g)osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ra-
mach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 
wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień 
przystąpienia do projektu. 
 
Osoby wskazane w pkt c) – g) nie mogą stanowić więcej niż 40 % uczestni-
ków projektu. 
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40 % uczestników projektu. 
 
W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – f) łączna 
liczba osób pracujących nie może stanowić więcej niż 10 % 
ogółu grupy docelowej. 

 
W ramach kategorii osób wskazanych w lit. c) – g) łączna liczba osób pracują-
cych nie może stanowić więcej niż 10 % ogółu grupy docelowej. 

308/19 1.(…) 
- Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia z 2 lipca 2014 r.  

1.(…) 
- Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Inicjatywa w za-
kresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej go-
spodarki pod względem tworzenia miejsc pracy, Bruksela 2 lipca 2014 r. 

308/19  5.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. 

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

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP 

325/19 1.(…) 
- Komunikatem w sprawie zielonej inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia z 2 lipca 2014 r.  

1.(…) 
- Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Inicjatywa w za-
kresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej go-
spodarki pod względem tworzenia miejsc pracy, Bruksela 2 lipca 2014 r. 

Działanie 10.2 Programy typu outplacement 
334/19 1.(…) 

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

1.(…) 
- Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Inicjatywa w za-
kresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej go-
spodarki pod względem tworzenia miejsc pracy, Bruksela 2 lipca 2014 r. 

Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
355/19 1.(…) 

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

1.(…) 
- Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Inicjatywa w za-
kresie zielonego zatrudnienia: pełne wykorzystanie potencjału zielonej go-
spodarki pod względem tworzenia miejsc pracy, Bruksela 2 lipca 2014 r. 

II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 
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Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

383/19 5i) Szkolenia i kursy personelu, w zakresie realizacji usług 
asystenckich lub opiekuńczych, wskazane w załączniku nr 
1 do Wytycznych w zakresie 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. 

7g) Szkolenia i kursy personelu, w zakresie realizacji usług asystenckich lub 
opiekuńczych, wskazane w załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realiza-
cji 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 asystenckich358. 
 
358 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach projektu mogą zostać sfinanso-
wane następujące szkolenia i kursy personelu: 
a) w zakresie w zakresie realizacji usług asystenckich szkolenie asystenta 
osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w postaci minimum 60-
godzinnego szkolenia asystenckiego, składającego się z minimum 20 godzin 
części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawno-
ści, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocnicze-
go oraz z minimum 40 godzinnej części praktycznej w formie przyuczenia 
do pracy np. praktyki, wolontariat; 
b) w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania minimum 80-
godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierw-
szej pomocy lub pomocy przedmedycznej skierowane do osób posiadają-
cych doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych , w tym doświadczenie 
zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opieku-
na faktycznego; 
c) w zakresie usług świadczonych w dziennym domu pomocy minimum 
80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania 
pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej  skierowane do osób posia-
dających doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym doświad-
czenie zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli 
opiekuna faktycznego; 
d) w zakresie usług świadczonych w klubie seniora co najmniej 20-
godzinny kurs  przygotowujący do prowadzenia klubu seniora uwzględnia-
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jacy wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. Wytycznych; 
e) w zakresie sąsiedzkich usług opiekuńczych minimum 8-godzinne przy-
gotowanie z zakresu realizacji usługi (np. w zakresie przestrzegania zasad 
etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesa-
modzielnej oraz o jej mienie); 
Ww. szkolenia i kursy powinny zostać przeprowadzone zgodnie z wymaga-
niami określonymi w załączniku nr 1 do ww. Wytycznych oraz wymagania-
mi określonymi w regulaminie konkursu. 

Działanie 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
431/19 5i) Szkolenia i kursy personelu, w zakresie realizacji usług 

asystenckich lub opiekuńczych, wskazane w załączniku nr 
1 do Wytycznych w zakresie 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. 

7g) Szkolenia i kursy personelu, w zakresie realizacji usług asystenckich lub 
opiekuńczych, wskazane w załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realiza-
cji 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 asystenckich431. 
 
431 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach projektu mogą zostać sfinanso-
wane następujące szkolenia i kursy personelu: 
a) w zakresie w zakresie realizacji usług asystenckich szkolenie asystenta 
osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w postaci minimum 60-
godzinnego szkolenia asystenckiego, składającego się z minimum 20 godzin 
części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawno-
ści, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocnicze-
go oraz z minimum 40 godzinnej części praktycznej w formie przyuczenia 
do pracy np. praktyki, wolontariat; 
b) w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania minimum 80-
godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierw-
szej pomocy lub pomocy przedmedycznej skierowane do osób posiadają-
cych doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych , w tym doświadczenie 
zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opieku-
na faktycznego; 
c) w zakresie usług świadczonych w dziennym domu pomocy minimum 
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80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania 
pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej  skierowane do osób posia-
dających doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym doświad-
czenie zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli 
opiekuna faktycznego; 
d) w zakresie usług świadczonych w klubie seniora co najmniej 20-
godzinny kurs  przygotowujący do prowadzenia klubu seniora uwzględnia-
jacy wymagania określone w załączniku nr 1 do ww. Wytycznych; 
e) w zakresie sąsiedzkich usług opiekuńczych minimum 8-godzinne przy-
gotowanie z zakresu realizacji usługi (np. w zakresie przestrzegania zasad 
etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesa-
modzielnej oraz o jej mienie); 
Ww. szkolenia i kursy powinny zostać przeprowadzone zgodnie z wymaga-
niami określonymi w załączniku nr 1 do ww. Wytycznych oraz wymagania-
mi określonymi w regulaminie konkursu. 

II.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe 

483/11 (…) 
3.inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie do-
tyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie przepisów odrębnych>) we 
współpracy z ww. 
 

(…) 
3.inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowa-
dzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych>) we współpracy489 z ww. 
 
489 Tj. w partnerstwie. 
 

II.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

532/15 Region Słabiej Rozwinięty  
61 257 020 

Region Słabiej Rozwinięty  
69 832 020  

Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych 
538/15 Region słabiej Rozwinięty   

29 793 182 
Region słabiej Rozwinięty  
21 218 182 

III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
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Str. 596 
Przed: 

9.5 Aktywizacja zawodowa w 
ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru Funk-
cjonalnego 

8i   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,00% 

 
 
Po: 

9.5 Aktywizacja zawodowa w 
ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru Funk-
cjonalnego 

8i   

 
 
Realizacja Działania nie będzie kontynuowana. 

 
 

Str. 599 
Przed: 

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% 

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% 

 
Po: 

13.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia 

9.a   
69 832 020 0 69 832 

020 
0 12 323 298 7 812 704 7 564 880 59 424 0 188 400 4 510 594 82 155 318 0,00% 

13.2 Infrastruktura usług 
społecznych 

9.a   
21 218 182 0 21 218 

182 
0 3 744 385 410 529 350 000  0 60 529 0 3 333 857 24 962 567 0,00% 

 
 

IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji 

A. Wymiar terytorialny - formy obligatoryjne 

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

Str. 603, Tabela: A.1.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty rewitalizacyjne 
Przed: 

13 Infrastruktura społeczna 13.2 Infrastruktura usług społecznych EFRR 29 571 500 Kryteria wyboru projektów   
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Po: 

13 Infrastruktura społeczna 13.2 Infrastruktura usług społecznych EFRR 21 218 182 

 

Kryteria wyboru projektów   

 

Str. 604, A.2.2 Alokacja UE przeznaczona na ZIT wojewódzki 
Przed: 

9 Rynek pracy 9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

EFS 0 0 

 
Po: 
Usunięcie wiersza. 

VII. Załączniki 

Załącznik 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych 

Usunięto Działanie 9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego i wskazano, iż jego 
realizacja nie będzie kontynuowana. 

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

Usunięto Działanie 9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego i wskazano, iż jego 
realizacja nie będzie kontynuowana. 

Załącznik  6 – Zakres interwencji realizowany w poszczególnych Działaniach RPO WL 2014-2020 

Działanie 9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - wskazano, iż realizacja 
Działania nie będzie kontynuowana. 

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