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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 W dniu 28 marca 2018 r. zmieniony Program przekazany 
został do Komisji Europejskiej za pośrednictwem systemu 
SFC 2014. 

Zmiany w Programie zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską na mocy 
Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej nr C(2018) 3837 z dnia 12 czerwca 
2018 r. zmieniającej decyzję wykonawczą C(2015) 887 zatwierdzającą niektó-
re elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Lubelskiego” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu Lubelskiego w Polsce. Zarząd 
Województwa Lubelskiego przyjął ujednolicony tekst Programu uchwałą nr 
CCLXXXVIII/5735/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. 

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 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań 
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29/7 Głównym celem Działania jest stworzenie platformy 
współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu w oparciu o 
efektywny i skutecznie funkcjonujący model brokerów 
innowacji. Brokerzy innowacji jako „łącznik” nauki i 
biznesu będą zobowiązani m. in. do zapewnienia 
przepływu informacji pomiędzy środowiskami nauki i 
biznesu; identyfikacji potrzeb przedsiębiorców i 
potencjału rynku; dysponowania wiedzą o ofercie uczelni 
oraz o przyjętej strategii rozwoju województwa 
lubelskiego. 

Dzięki współpracy środowiska nauki i biznesu nastąpi 
wzmocnienie procesu transferu technologii we wdrażaniu 
i rozwijaniu innowacji w przedsiębiorstwach, a w 
konsekwencji dokonanie komercjalizacji badań  
opracowanych przez szkoły wyższe/jednostki naukowe.  

Realizacja Działania wpłynie na zwiększenie dostępu  
przedsiębiorstw z woj. lubelskiego do wiedzy naukowej 
poprzez nawiązanie współpracy ze szkołami 
wyższymi/jednostkami naukowymi w zakresie 
wypracowania konkretnych efektów wdrożeniowych. 
Nastąpi podniesienie jakości komunikacji pomiędzy 
przedsiębiorstwami i szkołami wyższymi/jednostkami 
naukowymi prowadzącej do zintensyfikowania współpracy 
sfery nauki i biznesu.  

Ponadto poprawi się dostęp do informacji o wzajemnych 
potrzebach i ofertach instytucji naukowych i 
przedsiębiorstw oraz wzrost świadomości i poziomu 
wiedzy przedstawicieli nauki i biznesu w zakresie 
korzyści płynących ze wzajemnej współpracy. 

Interwencje w ramach Działania mają za zadanie realizację 
celów zaprojektowanych w Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Lubelskiego do roku 2020. 

Głównym celem Działania jest efektywna współpraca IOB z MŚP w zakresie 
prorozwojowych usług o charakterze specjalistycznym. Pozwoli to na 
uzyskanie przez MŚP dostępu do wysoko specjalistycznych usług, zgodnych 
z pojawiającymi się w firmach nowymi potrzebami. 

Dzięki współpracy IOB i MŚP nastąpi wzmocnienie procesu transferu 
technologii we wdrażaniu i rozwijaniu innowacji w przedsiębiorstwach, a w 
konsekwencji dokonanie komercjalizacji badań.    

Realizacja Działania wpłynie na zwiększenie dostępu przedsiębiorstw z woj. 
lubelskiego do wiedzy naukowej między innymi poprzez nawiązanie 
współpracy ze szkołami wyższymi/jednostkami naukowymi w zakresie 
wypracowania konkretnych efektów wdrożeniowych. Nastąpi podniesienie 
jakości komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami i szkołami 
wyższymi/jednostkami naukowymi prowadzącej do zintensyfikowania 
współpracy sfery nauki i biznesu.  

Interwencje w ramach Działania mają za zadanie realizację celów 
zaprojektowanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Lubelskiego do roku 2020. 

30/8 1. Liczba przedsiębiorstw, które podjęły współpracę z 
jednostkami naukowymi. 

1. Liczba przedsiębiorstw, które podjęły współpracę z jednostkami nauko-
wymi. 
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2. Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy 
wsparciu instytucji otoczenia biznesu. 

 

2. Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji oto-
czenia biznesu. 

3. Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (no-
wych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucję otoczenia biz-
nesu. 

4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycz-
nego. 

5. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1). 

6. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4). 

30/9 

1. Liczba wspartych podmiotów oferujących usługi w 
obszarze komercjalizacji wiedzy. 

2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie nie-
finansowe (CI4). 

1. Liczba wspartych podmiotów oferujących usługi w obszarze komercjali-
zacji wiedzy. 

2. Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonali-
zacji usług. 

3. Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych 
przez instytucje otoczenia biznesu. 

30/10 Wspierane będą projekty doradcze w zakresie innowacji i 
usługi wsparcia innowacji oraz działania dotyczące 
finansowania usług związanych z pobudzaniem transferu 
technologii i komercjalizacją badań wyłącznie w obszarze 
inteligentnych specjalizacji regionu.  
 
W szczególności wspierane będą następujące 
przedsięwzięcia: 

1. Nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z 
przedstawicielami środowiska naukowego i go-
spodarczego służących inicjowaniu procesów 
komercjalizacji wyników badań naukowych; 

2. Budowanie i utrzymywanie sieci powiązań mię-
dzy środowiskiem naukowym a otoczeniem go-
spodarczym; 

3. Pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw odprysko-
wych (przez naukowców we współpracy z uczel-
nią); 

4. Doradztwo w zakresie  zawierania umów np. : li-

Wspierane będą projekty doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia 
innowacji oraz działania dotyczące finansowania usług związanych z 
pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań wyłącznie w 
obszarze inteligentnych specjalizacji regionu.  
 
Wsparciem zostaną objęte projekty związane z wdrożeniem przez IOB 
prorozwojowych usług doradczych o charakterze specjalistycznym15 w 
jednym z poniższych obszarów: 

 Doradztwo z zakresu zakładania firm typu spin - off (przedsiębior-
czość akademicka), 

 Doradztwo z zakresu komercjalizacji wyników badań, 

 Audyt technologiczny,  

 Pomoc w zdobywaniu finansowania dla innowacyjnych przedsię-
wzięć (venture capital, kredyty),  

 Doradztwo w zakresie wdrażania nowych usług i produktów,  

 Doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej, 

 Badania czystości patentowej, 

 Pośredniczenie w kontaktach między przedsiębiorstwami a nau-
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cencyjnych, sprzedaży praw własności do wyna-
lazku objętego zgłoszeniem patentowym, o po-
wiązaniu kooperacyjnym, o wykonanie usług ba-
dawczych, o współpracę badawczo-rozwojową, o 
przeniesienie autorskich praw majątkowych itp. 

 
Projekty muszą być realizowane na terenie województwa 
lubelskiego.  

kowcami (transfer wiedzy), 

 Doradztwo / pomoc we wdrażaniu eko – innowacji 
 
Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.  
 
 
Przypis 15: 

Prorozwojowa usługa doradcza o charakterze specjalistycznym to 

usługa doradcza mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i 

efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa zarówno na poziomie 

operacyjnym jak i strategicznym. Usługa powinna charakteryzować 

się następującymi cechami: 

a) Zidentyfikowaniem potrzeb po stronie przedsiębiorcy i 

zaproponowaniem sposobu jej zaspokojenia przez usługodawcę 

b) Dostosowaniem sposobu świadczenia usługi do indywidulanych 

potrzeb przedsiębiorcy 

c) Zaangażowaniem przedsiębiorcy i usługodawcy w powyższy proces 

d) Wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do 

uzyskania efektu rozwoju, poprzez bezpośrednie zaangażowanie 

osób o odpowiednich kompetencjach. 

30/11 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.  
 
 

Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) to, bez względu na formę prawną, 
podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i 
innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele 
statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym 
dokumencie założycielskim, posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby 
ludzkie oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz MŚP.   

31/19 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków 1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w 
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określone zostaną w Regulaminie konkursu. 
2. Beneficjent musi zagwarantować, że wszystkie pro-

jekty realizowane przez przedsiębiorstwa z sektora 
MŚP na tzw. drugim poziomie będą wpisywać się w 
inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w „Re-
gionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubel-
skiego do 2020 r.” (w oparciu o indykatywną listę 
kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa 
Lubelskiego). 

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 oraz w art. 1 ust. 1 Rozporzą-
dzenia 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 mi-
nimis. 

4. Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycz-
nymi w zakresie realizacji zasady równości szans i nie-
dyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełno-
sprawnościami 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 projekto-
wania, zgodnie z ww. Wytycznymi. 

Regulaminie konkursu. 
2. Warunki wsparcia IOB: 

 Posiadanie strategii biznesowej, która wyraźnie wskazuje róż-
ne źródła jej przychodów i potwierdza jej zdolność do działania 
w warunkach rynkowych i samodzielność finansową w zakresie 
prowadzenia działalności (lub zdolność do stopniowego uzy-
skania owej samodzielności do końca okresu kwalifikowalno-
ści); 

 Posiadanie planu działalności zawierającego: indykatywną listę 
projektów / usług, które planuje udzielić/dostarczyć, dostępne 
zasoby, niezbędne szkolenia, wymagany budżet oraz źródła fi-
nansowania;  

 Zobowiązanie do stosowania dostępnych standardów świad-
czenia usług; 

 Ukierunkowanie projektu na świadczenie specjalistycznych 
usług przez IOB; 

 Zapewnienie podejścia popytowego w zakresie świadczonych 
usług; 

 Zapewnienie monitorowania poziomu świadczenia różnych 
usług i przeprowadzanie badań satysfakcji klientów w celu 
oceny swoich wyników oraz przygotowania lepszych opartych 
o dane statystyczne prognoz ich skuteczności (badania zado-
wolenia klientów, liczba świadczonych usług, follow-up itp.); 

3. Przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury IOB wspierane będą w bar-
dzo ograniczonym zakresie i przy spełnieniu dodatkowych warunków: 

 IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury 
planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia; 

 Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych; 

 Przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o 
podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym 
regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany. 

4. 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 Trak-
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tatu 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.  

5. 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 ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wspar-
cie jest udzielane projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego 
projektowania, zgodnie z ww. Wytycznymi. 

6. Projekty muszą wpisywać się  w „Regionalną Strategię Innowacji Wo-
jewództwa Lubelskiego do 2020 r.”. 

7. Wsparcie udzielane jest na zasadzie pomocy zwrotnej. 
32/24 Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej cha-

rakter pomocy publicznej, zastosowanie ma Rozporządze-
nie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy  na wspieranie in-
nowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne  
w  ramach  regionalnych  programów operacyjnych na 
lata 2014-2020  

(na podstawie art. 28 Pomoc dla MŚP na wspieranie in-
nowacyjności Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z 
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje po-
mocy 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 Mi-
nistra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regio-
nalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 

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

(na podstawie art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną  Roz-
porządzenia 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 regional-
nych programów operacyjnych na lata 2014–2020 

33/25  Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 85%  

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

 

95% 
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33/26  Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 95%  

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

95% 

33/27  Projekty w części nieobjętej pomocą publiczną: 5%  

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

5% 

33/28 Minimalna wartość projektu: 500 000,00 PLN  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwoto-

wych  

Minimalna wartość projektu: 10 000,00 PLN  

Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych  

33/29 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 

500 000,00 PLN 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projek-

tu: brak ograniczeń kwotowych 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000,00 PLN 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 000 000,00 

PLN 

Minimalna kwota wsparcia:  brak ograniczeń kwotowych 

Maksymalna kwota wsparcia: 950 000,00 PLN 

II.8 Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport 
Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 

Działanie 8.3 Transport kolejowy 
239/8 1. Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych 

lub zmodernizowanych liniach kolejowych. 

2. Liczba osób korzystających z zakupionego taboru pa-
sażerskiego komunikacji pozamiejskiej w ciągu roku. 

1. Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowa-
nych liniach kolejowych. 

2. Liczba osób korzystających z zakupionego taboru pasażerskiego komuni-
kacji pozamiejskiej w ciągu roku. 

3. Przewidywana liczba przewozów pasażerskich na planowanych 
do przebudowy lub modernizacji liniach kolejowych ujętych 
we wspartej dokumentacji projektowej/przedprojektowej. 

239/9 1. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizo-
wanych linii kolejowych (CI12). 

2. Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego. 

3. Liczba wspartych dworców kolejowych. 

4. Liczba zmodernizowanych jednostek taboru kolejowe-
go. 

1. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejo-
wych (CI12). 

2. Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego. 

3. Liczba wspartych dworców kolejowych. 

4. Liczba zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego. 

5. Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego. 
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5. Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego. 

6. Pojemność zmodernizowanych jednostek taboru kole-
jowego. 

7. Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących po-
prawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu 
kolejowego. 

8. Liczba wspartych osobowych przystanków kolejo-
wych. 

9. Długość linii kolejowych wyposażonych w system 
ERTMS. 

10. Liczba przejść kolejowych przystosowanych do po-
trzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. 

11. Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono 
bezpieczeństwo. 

 

6. Pojemność zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego. 

7. Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeń-
stwa/ochrony uczestników ruchu kolejowego. 

8. Liczba wspartych osobowych przystanków kolejowych. 

9. Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS. 

10. Liczba przejść kolejowych przystosowanych do potrzeb osób o ograni-
czonej możliwości poruszania się. 

11. Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo. 

12. Całkowita długość planowanych do przebudowania lub zmoder-
nizowania linii kolejowych ujętych we wspartej dokumentacji 
projektowej/przedprojektowej. 

13. Liczba planowanych do wsparcia dworców kolejowych ujętych 
we wspartej dokumentacji projektowej/przedprojektowej. 

14. Długość linii kolejowych planowanych do wyposażenia w system 
ERTMS ujętych we wspartej dokumentacji projekto-
wej/przedprojektowej. 

15. Liczba przejść kolejowych planowanych do przystosowania do 
potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się ujętych 
we wspartej dokumentacji projektowej/przedprojektowej. 

16. Liczba planowanego do zakupu sprzętu/systemów służących po-
prawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu kolejowe-
go ujętego we wspartej dokumentacji projekto-
wej/przedprojektowej. 

17. Liczba planowanych do wsparcia osobowych przystanków kole-
jowych ujętych we wspartej dokumentacji projekto-
wej/przedprojektowej. 

18. Liczba przejazdów kolejowych, na których planowana jest po-
prawa bezpieczeństwa ujętych we wspartej dokumentacji projek-
towej/przedprojektowej. 

II.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy  

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
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Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 
283/8 1.Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opusz-
czeniu programu. 
 

1.Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z 

urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po 

opuszczeniu programu. 

 
288/19 11b) 

wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenia spo-
łeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z 
umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W 
przypadku osób pracujących koszty składek na ubezpie-
czenia społeczne pokrywane w stosownych przypadkach 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ustawą  o 
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 od podstawy stano-
wiącej kwotę nie wyższą niż 50% wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie są objęte dofi-
nansowaniem w ramach projektu. (…) 

11b) 
wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne niani spra-
wującej opiekę nad dzieckiem, które opłaca rodzic zgodnie z umową o 
świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3. W przypadku osób pracujących koszty składek na 
ubezpieczenia społeczne pokrywane w stosownych przypadkach przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ustawą  o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż 50% wysokości mini-
malnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę nie są objęte dofinansowaniem w ramach 
projektu. (…) 

Działanie 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
301/8 1.Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opusz-
czeniu programu. 

1.Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po 
opuszczeniu programu. 

307/19 11b) 
wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenia spo-
łeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z 
umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 
lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W 
przypadku osób pracujących koszty składek na ubezpie-
czenia społeczne pokrywane w stosownych przypadkach 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ustawą  o 
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 od podstawy stano-
wiącej kwotę nie wyższą niż 50% wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami 

11b) 
wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne niani spra-
wującej opiekę nad dzieckiem, które opłaca rodzic zgodnie z umową o 
świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3. W przypadku osób pracujących koszty składek na 
ubezpieczenia społeczne pokrywane w stosownych przypadkach przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ustawą  o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż 50% wysokości mini-
malnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracę nie są objęte dofinansowaniem w ramach 
projektu. (…) 
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o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie są objęte dofi-
nansowaniem w ramach projektu. (…) 

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 

313/15 Region Słabiej Rozwinięty 
20 885 538 

Region Słabiej Rozwinięty 
17 853 002 

Działanie 10.2 Programy typu outplacement 
320/9 1. Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 

oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy objętych wsparciem w programie. 

2. Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrot-
nych na podjęcie działalności gospodarczej w progra-
mie1. 

3. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezro-
botnych, 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 pro-
gramie.  

6. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi dzia-
łalność na własny rachunek, objętych wsparciem w 
programie.  

7. Liczba osób powyżej 54 lat objętych wsparciem w pro-
gramie.  

8. Liczba osób powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącz-
nie z długotrwale bezrobotnymi, lub bierne zawodowo 
i nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu objętych 
wsparciem w programie.  

9. Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gim-
nazjalnym objętych wsparciem w programie. 

1. Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwol-
nionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w 
programie. 

2. Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi 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 osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie2. 

5. Liczba osób bezrobotnych, w tym 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 pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, 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.  

                                                           
1 Dotyczy instrumentów finansowych. 
2 Dotyczy instrumentów finansowych. 
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10. Liczba osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub 
policealnym objętych 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 progra-
mie.  

13. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez 
osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzy-
maniu, 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, mniej-
szości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak 
Romowie), objętych wsparciem  
w programie.  

16. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wspar-
ciem w programie.  

17. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji 
społecznej, objętych wsparciem w programie. 

18. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wyklucze-
niem z dostępu  
do mieszkań, objętych wsparciem w programie.  

19. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich.  
20. Liczba objętych wsparciem w programie mikro-, ma-

łych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw 
spółdzielczych i przedsiębiorstw ekonomii społecznej). 

13. Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w programie.  
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.  
22. Liczba objętych wsparciem w programie mikro-, małych i średnich przed-

siębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw eko-
nomii społecznej). 

323/15 Region Słabiej Rozwinięty 
14 410 066 

Region Słabiej Rozwinięty 
17 442 602 

Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
345/19 8.W przypadku pracowników zagrożonych zwolnieniem 

lub przewidzianych do zwolnienia, wsparcie powinno 
obejmować w pierwszej ko-lejności poradnictwo zawo-

8.W przypadku pracowników zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych 
do zwolnienia, wsparcie powinno obejmować w pierwszej kolejności porad-
nictwo zawodowe, a także szkolenia i doradztwo przygotowujące do zmiany 
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dowe, a także szkolenia i doradztwo przygotowujące do 
zmiany zawodu i zdobycia nowych kompetencji i kwa-
lifikacji zawodowych. Udzielenie wsparcia finansowego 
na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla 
pracowników zagrożonych zwolnieniem lub przewidzia-
nych do zwolnienia powinno zostać poprzedzone szcze-
gółową analizą pod kątem osiągnięcia finalnego efektu 
zastosowania instrumentu w kontekście realizacji zakła-
danych celów projektu, a także efektywności kosztowej 
udzielonego wsparcia. 

zawodu i zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych.  
 

II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
Działanie 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 

426/19 25.Beneficjent, na zasadach określonych przez IZ RPO, 
zapewnia wymianę informacji pomiędzy podmiotami rea-
lizującymi projekty w CT 8 i 9 na temat działań podejmo-
wanych na danym obszarze (gmina/ powiat), w tym m.in. 
do współpracy i wymiany informacji w zakresie wsparcia 
udzielanego  uczestnikom lub potencjalnym uczestnikom 
projektów. Beneficjenci realizujący projekty w ramach CT 
8 przekazują informacje beneficjentom projektów CT 9 z 
gminy/ powiatu, w których realizują projekt, o możliwo-
ściach wsparcia, harmonogramie jego realizacji, grupie 
docelowej oraz warunkach udziału w projekcie. Benefi-
cjenci projektów CT 9 zobowiązani są do przekazywania 
pozyskanych informacji uczestnikom swoich projektów 
oraz udzielenia im ewentualnego wsparcia w procesie 
rekrutacji. W szczególności Beneficjent realizujący projekt 
w Działaniu 11.2 RPO WL powinien informować benefi-
cjentów realizujących projekty w Działaniu 9.4 oraz 9.7 
RPO WL o możliwości współpracy w zakresie korzystania z 
usług osób przeszkolonych w dziedzinie opieki nad oso-
bami niesamodzielnymi lub z niepełnosprawnościami. 

25.Beneficjent, na zasadach określonych przez IZ RPO, zapewnia wymianę 
informacji pomiędzy podmiotami realizującymi projekty w CT 8 i 9 na temat 
działań podejmowanych na danym obszarze (gmina/ powiat), w tym m.in. do 
współpracy i wymiany informacji w zakresie wsparcia udzielanego  uczestni-
kom lub potencjalnym uczestnikom projektów. Beneficjenci realizujący pro-
jekty w ramach CT 8 przekazują informacje beneficjentom projektów CT 9 z 
gminy/ powiatu, w których realizują projekt, o możliwościach wsparcia, har-
monogramie jego realizacji, grupie docelowej oraz warunkach udziału w pro-
jekcie. Beneficjenci projektów CT 9 zobowiązani są do przekazywania pozy-
skanych informacji uczestnikom swoich projektów oraz udzielenia im ewen-
tualnego wsparcia w procesie rekrutacji. W szczególności Beneficjent realizu-
jący projekt w Działaniu 11.5 RPO WL powinien informować beneficjentów 
realizujących projekty w Działaniu 9.4 oraz 9.7 RPO WL o możliwości współ-
pracy w zakresie korzystania z usług osób przeszkolonych w dziedzinie opieki 
nad osobami niesamodzielnymi lub z niepełnosprawnościami. 

II.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

Str./Pkt Treść przed zmianą:  Treść po zmianie: 
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Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna 
436/8 Nie dotyczy 1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje 

po opuszczeniu programu. 
436/9 1. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatko-

wymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyj-
ne w edukacji przedszkolnej. 

2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinan-
sowanych 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 programie. 

7. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych 
bez osób pracujących, objętych wsparciem w pro-
gramie. 

8. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez 
osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzy-
maniu, 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, mniej-
szości (w tym społeczności zmarginalizowane takie 
jak Romowie), objętych wsparciem  
w programie.  

11. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie  

12. Liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji 

1. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej. 

2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w progra-
mie. 

3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie. 
4. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.  
5. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, objętych wsparciem w programie.  
6. Liczba osób poniżej 25 lat objętych wsparciem w programie.  
7.  Liczba osób z wykształceniem wyższym objętych wsparciem w progra-

mie. 
8. Liczba osób żyjących w gospodarstwach domowych bez osób pracują-

cych, objętych wsparciem w programie. 
9. Liczba osób żyjących w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, 

z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, 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.  
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społecznej, objętych wsparciem w programie.  
13. Liczba osób bezdomnych lub dotkniętych wyklucze-

niem z dostępu  
do mieszkań, objętych wsparciem w programie.  

14. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich.  

III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) 

Str. 582 
Przed zmianą: 

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-
nego 

3.a   

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

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 

 
Po zmianie: 

Oś priorytetowa 3     
277 298 

996 
0 277 298 

996 
0 48 935 

117 
9 787 023 6 050 

388 
1 

871 
475 

1 490 
887 

374 273 39 148 
094 

326 234 
113 

0,00% 258 018 
615 

19 280 381 6,95% 0 



 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr CCC/5939/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 września 2018 r. 
Strona 15 z 17 

3.1 Tereny inwesty-
cyjne 

3.a   
18 953 

303 
0 18 953 

303 
0 3 344 

701 
2 344 701 1 350 

274 
0 994 

427 
0 1 000 

000 
22 298 

004 
0,00%    0 

3.2 Instrumenty 
kapitałowe 

3.a   
11 500 

000 
0 11 500 

000 
0 2 029 

412 
1 352 723 1 352 

723 
0 0 0 676 689 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 

191 177 0 0 0 191 177 2191 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 
183 096 0 0 0 183 096 888 541 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 
3 347 391 3 347 

391 
0 0 0 32 413 

865 
238 408 

388 
0,00%    0 

3.8 Tereny inwesty-
cyjne w ramach 
Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorial-
nych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonal-
nego 

3.a   

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

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 

0 816 345 496 460 0 0 496 
460 

0 319 885 5 442 298 0,00%    0 

 
 

Str. 585 
Przed zmianą: 

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 

 
Po zmianie: 

Oś priorytetowa 8     
271 031 

040 
0 271 031 

040 
0 47 829 

008 
38 263 

207 
8 435 

566 
23 855 

498 
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 
8 435 

566 
23 054 

026 
0 0 2 352 

552 
225 614 

286 
0,00%    0 
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Str. 586 
Przed zmianą: 

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 Lubel-
skiego 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 

 
Po zmianie: 

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   
17 853 

002 
0 0 17 853 

002 
3 150 

530 
0 0 0 0 0 3 150 

530 
21 003 

532 
10,00%    0 

10.2 Programy typu 
outplaceme 

8v   
17 442 

602 
0 0 17 442 

602 
3 078 

106 
1 695 302 1 695 

302 
0 0 0 1 382 

804 
20 520 

708 
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 Lubel-
skiego 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 

 

VII. Załączniki 

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

Wprowadzono zmiany w zakresie wskaźników w Działaniach 1.4, 8.3, 9.4, 9.7, 10.2 i 12.1, zgodne ze zmianami wprowadzonymi w kartach Działań. 

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