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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 „Treśd przed zmianą” jest pusta oznacza to, iż w dokumencie dopisano treśd wskazaną w kolumnie „Treśd po zmianie”. 
2) Jeżeli kolumna „Treśd po zmianie” jest pusta oznacza to, iż w dokumencie wykreślono treśd wskazaną w kolumnie „Treśd 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 różnid. Treśd 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 działao/ poddziałao 
II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Str. 346 
Pkt. 9 

26.Liczba podmiotów leczniczych objętych wsparciem w 
projekcie  

26. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pan-
demii COVID – 19. 
27. Wartośd wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-
19. 

Str. 362 
Pkt. 19 

 29. Typ projektu nr 13: Wzmocnienie bezpieczeostwa zdrowotnego na terenie regionu w związku z 
zagrożeniem epidemicznym/stanem epidemii dotyczy epidemii SARS-CoV-2 (COVID-19).   

VII. Załączniki 

Załącznik 2 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działao i poddziałao 

W Działaniu 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne wprowadzono następujące wskaźniki produktu monitorujące wsparcie udzielane w związku z epidemią COVID-19 w ramach EFS:  

 Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID – 19  

 Wartośd wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19. 

Załącznik 3 - Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działao i poddziałao 

Do załącznika nr 3 wprowadzono zmiany kryteriów wyboru projektów, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 w wyniku przeprowadzonego głosowania w trybie obiegowym w dniu 15 kwietnia 2020 r. na mocy Uchwały nr 304/2020 Komitetu Monitorującego zmieniającej 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów technicznych specyficznych, kryteriów trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 5.1 
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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 Działao w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów 

W ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne: 

 wprowadzono kartę projektu pozakonkursowego pn. Wzmocnienie bezpieczeostwa podmiotów leczniczych Województwa Lubelskiego w związku ze stanem epidemii 
COVID – 19, który ma byd realizowany przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie (skierowany do szpitali powiatowych i klinicznych); 

 zmieniono kartę projektu pozakonkursowego pn. Wzmocnienie bezpieczeostwa podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego w związku z 
zagrożeniem epidemicznym, który ma byd realizowany przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie poprzez dodanie adekwatnych 
wskaźników produktu monitorujących wsparcie udzielane w związku z epidemią COVID-19 w ramach EFS. 

 

 


