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Załącznik 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 

Zakres interwencji realizowany w poszczególnych Działaniach RPO WL 2014-2020 

Osie Priorytetowe i 
Działania RPO WL 2014 - 

2020 
Zakres interwencji1 

Oś priorytetowa 1 Badania i 
innowacje 

2; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 64 

1.1 Regionalna infrastruktura 
badawczo – rozwojowa 

58 Infrastruktura na rzecz badao naukowych i innowacji (publiczna)  

59 Infrastruktura na rzecz badao naukowych i innowacji (prywatna, w tym parki nauki) 

1.2 Badania celowe 2 Procesy badawcze i innowacyjne  w dużych przedsiębiorstwach 

61 Działania badawcze i innowacyjne  w prywatnych ośrodkach badawczych, w tym 
tworzenie sieci 

64 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy bonów, innowacje 
procesowe, projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje społeczne) 

1.3 Infrastruktura badawczo-
rozwojowa w 
przedsiębiorstwach  

56 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane 
bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi 

57 Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, 
związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi 

1.4 Transfer technologii i 
komercjalizacja badao  

62 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z 
korzyścią głównie dla MŚP 

1.5 Bon na innowacje 62 Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z 
korzyścią głównie dla MŚP 

Oś priorytetowa 2 Cyfrowe 
Lubelskie 

78; 79; 81 

2.1 Cyfrowe Lubelskie 78 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówieo 
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, 
bezpieczeostwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, 
e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej) 

79 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e- 
kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej) 

81 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi 
i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie 
osobom starszym) 

                                                           
1 Wg Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającego zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, określania celów pośrednich i koocowych na potrzeby 
ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 
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2.2 Cyfryzacja Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego w 
ramach  Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

78 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówieo 
publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, 
bezpieczeostwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, 
e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej) 

79 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e- 
kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej) 

81 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi 
i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka i nowoczesne technologie w służbie 
osobom starszym) 

Oś priorytetowa 3 
Konkurencyjnośd 
przedsiębiorstw 

1; 62; 66; 67; 72; 82 

3.1 Tereny inwestycyjne 72 Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty) 

3.2 Instrumenty kapitałowe 67 Rozwój działalności MŚP, wsparcia przedsiębiorczości i tworzenia przedsiebiorstw 
(w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out) 

72 Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty) 

3.3 Przedsiębiorstwa 
odpryskowe 

67 Rozwój działalności MŚP, wsparcia przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw 
(w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out) 

3.4 Dostosowanie oferty IOB 
do potrzeb rynku 

66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie 
zarządzania, marketingu i projektowania) 

72 Infrastruktura biznesowa dla MŚP ( w tym parki przemysłowe i obiekty) 

3.5 Bon na doradztwo 66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie 
zarządzania, marketingu i projektowania) 

3.6 Marketing gospodarczy 66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie 
zarządzania, marketingu i projektowania) 

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 

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 (...) 

3.8 Tereny inwestycyjne w 
ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

72 Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty) 

3.9 Udział w targach i misjach 66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie 
zarządzania, marketingu i projektowania) 

Oś priorytetowa 4 Energia 
przyjazna środowisku 

5; 9; 10; 11; 12; 16 

4.1 Wsparcie wykorzystania 
OZE  

5 Energia elektryczna (magazynowanie i przesył) 

9 Energia odnawialna: wiatrowa 

10 Energia odnawialna: słoneczna 

11 Energia odnawialna: z biomasy 

12 Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i 
morska) oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii 
elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru) 

16 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie 

4.2 Produkcja energii z OZE w 
przedsiębiorstwach 

5 Energia elektryczna (magazynowanie i przesył) 

9 Energia odnawialna: wiatrowa 

10 Energia odnawialna: słoneczna 
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11 Energia odnawialna: z biomasy 

12 Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym hydroelektryczna, geotermalna i 
morska) oraz integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, zamiana energii 
elektrycznej na gaz oraz infrastruktura wytwarzania energii odnawialnej z wodoru) 

16 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie 

Oś priorytetowa 5 Efektywnośd 
energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna 

13; 14; 16; 43; 44; 68; 69; 70 

5.1 Poprawa efektywności 
energetycznej przedsiębiorstw 

68 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP 
oraz środki wsparcia  

69 Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania 
zasobów w MŚP  

70 Promowanie efektywności energetycznej w dużych przedsiębiorstwach 

5.2 Efektywnośd energetyczna 
sektora publicznego 

13 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, 
projekty demonstracyjne i środki wsparcia 

16 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie 

5.3 Efektywnośd energetyczna 
sektora mieszkaniowego 

14 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności 
energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia 

16 Wysokosprawna kogeneracja i centralne ogrzewanie 

5.4 Transport niskoemisyjny 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) 

5.5 Promocja 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 

5.6 Efektywnośd energetyczna i 
gospodarka niskoemisyjna dla 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

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) 

13 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, 
projekty demonstracyjne i środki wsparcia 

Oś priorytetowa 6 Ochrona 
środowiska i efektywne 
wykorzystanie zasobów 

17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 87 

6.1 Bezpieczeostwo 
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 

6.2 Mała retencja Realizacja działania nie będzie kontynuowana. 
 

6.3 Gospodarka odpadami 17 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: 
minimalizacji, segregacji, recyklingu) 

18 Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania w zakresie: 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, 
przekształcania termicznego i składowania na składowiskach) 

19 Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, przemysłowymi lub niebezpiecznymi 
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23 Środki ochrony środowiska służące ograniczeniu i/lub uniknięciu emisji gazów 
cieplarnianych (w tym obróbka i magazynowanie metanu oraz kompostowanie) 

6.4 Gospodarka wodno-
ściekowa 

20 Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, 
uzdatniania, magazynowania i dystrybucji) 

21 Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie wodami w 
dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne środki dostosowania do zmian klimatu, 
pomiary zużycia wody w wydzielonych obszarach sieci wodociągowej i u 
konsumentów, systemy naliczania opłat, ograniczanie wycieków) 

22 Oczyszczanie ścieków 

23 Środki ochrony środowiska służące ograniczeniu i/lub uniknięciu emisji gazów 
cieplarnianych (w tym obróbka i magazynowanie metanu oraz kompostowanie) 

Oś priorytetowa 7 Ochrona 
dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego 

85; 90; 91; 92; 94 

7.1 Dziedzictwo kulturowe i 
naturalne 
 

94 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa 

92 Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych 

85 Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona 
infrastruktura 

7.2 Ochrona różnorodności 
przyrodniczej  

85 Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona 
infrastruktura 

7.3 Turystyka przyrodnicza 91 Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych 

90 Ścieżki rowerowe i piesze 

7.4 Ochrona bioróżnorodności 
dla Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

91 Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów przyrodniczych 

85 Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona 
infrastruktura 

90 Ścieżki rowerowe i piesze 

Oś priorytetowa 8 Mobilnośd 
regionalna i ekologiczny 
transport 

26; 27; 34 

8.1 Regionalny układ 
transportowy 

34 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane ( w tym autostrady, drogi krajowe, 
regionalne, lokalne) 

8.2 Lokalny układ 
transportowy 

34 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane ( w tym autostrady, drogi krajowe, 
regionalne, lokalne) 

8.3 Transport kolejowy 26 Inne koleje 

27 Tabor kolejowy 

8.4 Transport w ramach  
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

34 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane ( w tym autostrady, drogi krajowe, 
regionalne, lokalne) 

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy 102; 104; 105 

9.1 Aktywizacja zawodowa 102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, 
w tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników 

9.2 Aktywizacja zawodowa – 
projekty PUP 

102 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, 
w tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników 

9.3 Rozwój przedsiębiorczości 104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczośd i tworzenie przedsiębiorstw, w tym 
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

9.4 Godzenie życia 
zawodowego i prywatnego 

105 Równośd kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem 
dostępu do zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i 
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prywatnego, a także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę 

9.5 Aktywizacja zawodowa w 
ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Realizacja działania nie będzie kontynuowana. 
 

9.6 Rozwój przedsiębiorczości 
w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

104 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczośd i tworzenie przedsiębiorstw, w tym 
innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

9.7 Godzenie życia 
zawodowego i prywatnego w 
ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

105 Równośd kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem 
dostępu do zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i 
prywatnego, a także promowanie równego wynagrodzenia za taką sama pracę 

Oś priorytetowa 10 
Adaptacyjnośd przedsiębiorstw 
i pracowników do zmian 

106; 107 

10.1 Usługi rozwojowe dla 
MMŚP 

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

10.2 Programy typu 
outplacement 

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

10.3 Programy polityki 
zdrowotnej 

107 Aktywne i zdrowe starzenie się 

10.4 Programy typu 
outplacement w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

106 Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

Oś priorytetowa 11 Włączenie 
społeczne  

109; 112; 113 

11.1 Aktywne włączenie 109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego 
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie 

11.2 Usługi społeczne i 
zdrowotne 

112 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości 
usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

11.3 Ekonomia społeczna 113 Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 
przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej w 
celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia 

11.4 Aktywne włączenie w 
ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

109 Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego 
uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie 

11.5 Usługi społeczne i 
zdrowotne w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

112 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości 
usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

11.6 Ekonomia społeczna w 
ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

113 Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 
przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki społecznej i gospodarki solidarnej w 
celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia 

Oś priorytetowa 12 Edukacja, 
kwalifikacje i kompetencje  

115; 117; 118 
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12.1 Edukacja przedszkolna 115 Ograniczenie  i zapobieganie przedwczesnemu kooczeniu nauki, zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 
podjęcie kształcenia i szkolenia 

12.2 Kształcenie ogólne 115 Ograniczenie  i zapobieganie przedwczesnemu kooczeniu nauki, zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 
podjęcie kształcenia i szkolenia 

12.3 Kształcenie ustawiczne w 
zakresie ICT i języków obcych 

117 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 

12.4 Kształcenie zawodowe 118 Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez 
mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz 
tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu 
realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

12.5 Edukacja przedszkolna w 
ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

115 Ograniczenie  i zapobieganie przedwczesnemu kooczeniu nauki, zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 
podjęcie kształcenia i szkolenia 

12.6 Kształcenie ogólne w 
ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

115 Ograniczenie  i zapobieganie przedwczesnemu kooczeniu nauki, zapewnienie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 
podjęcie kształcenia i szkolenia 

12.7 Kształcenie ustawiczne w 
zakresie ICT i języków obcych w 
ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 

Realizacja działania nie będzie kontynuowana. 
 

Oś priorytetowa 13  
Infrastruktura społeczna 

34; 50; 51; 52; 53; 55; 73; 89; 101 

13.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia 

53 Infrastruktura ochrony zdrowia  

13.2 Infrastruktura usług 
społecznych 

55 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i 
lokalnego  

13.3 Rewitalizacja obszarów 
miejskich 

34 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane ( w tym autostrady, drogi krajowe, 
regionalne, lokalne) 

55 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i 
lokalnego  

73 Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (MŚP) 

89 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów 

101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięd typowych dla 
EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięd związanej 
bezpośrednio z EFRR) 

13.4 Rewitalizacja obszarów 
wiejskich 

34 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane ( w tym autostrady, drogi krajowe, 
regionalne, lokalne) 

55 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i 
lokalnego  
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73 Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (MŚP) 

89 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów 

101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięd typowych dla 
EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięd związanej 
bezpośrednio z EFRR) 

13.5 Infrastruktura 
przedszkolna 

52 Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem 

13.6 Infrastruktura kształcenia 
zawodowego i ustawicznego 

50 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
kształcenia osób dorosłych 

13.7 Infrastruktura szkolna 51 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby edukacji szkolnej (na poziomie 
podstawowym i średnim ogólnokształcącym) 

13.8 Rewitalizacja  Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego w 
ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

34 Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane ( w tym autostrady, drogi krajowe, 
regionalne, lokalne) 

55 Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i 
lokalnego  

73 Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (MŚP) 

89 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów 

101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięd typowych dla 
EFS, koniecznych dla zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięd związanej 
bezpośrednio z EFRR) 

Oś priorytetowa 14 Pomoc 
techniczna 

121; 122; 123 

Działanie 14.1 Pomoc 
techniczna 

121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola 

122 Ewaluacja i badania 

123 Informacja i komunikacja 

 


