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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. 

VII. Załączniki 

Załącznik 5 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie 
wnioskodawcą 

Dodano wiersz nr 63 i 64 na str. 37: 

63 13.3 

Utworzenie 

Środowiskowego 

Centrum 

Wsparcia 

poprzez 

rewitalizację 

terenu po byłej 

Przychodni 

specjalistycznej 

przy Al. 

Powiat 

Kraśnicki 
… 

Powiat 

Kraśnicki 
17 109 547,03 13 906 135,85 

N 
11 820 215,44 

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach 

1 szt. 

06 - 

07.2020 

r. 

12.2019 

r. 

09.2023 

r. 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją 

0,7620 ha 

Liczba obiektów dostosowanych 
do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

1 szt. 

Budynki publiczne lub komercyjne 
wybudowane lub remontowane na 
obszarach miejskich (CI39) 

2194 m2 
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Niepodległości 

23 w Kraśniku 
Liczba osób korzystających z 
obiektów infrastruktury 
społecznej/kulturalnej/turystycznej 
będącej przedmiotem projektu 

75 osoby/rok 

64 
13.3 

Rewitalizacja 

terenu po 

dawnej 

Spółdzielni 

„Roztocze” przy 

ul. Bialskiej 69 w 

Janowie 

Lubelskim 

poprzez nadanie 

odnowionym 

obiektom 

nowych funkcji 

społecznych 

Powiat 
Janowski 

… 
Powiat 

Janowski 
15 739 637,95 12 815 152,82 

N 
10 892 879,89 

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach 

4 szt. 

06.2020 
r. 

01.2020 
r. 

09.2023 
r. 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją 

0,9397 ha 

Liczba obiektów dostosowanych 
do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

4 szt. 

Budynki publiczne lub komercyjne 
wybudowane lub remontowane na 
obszarach miejskich (CI39) 

1925 m2 

Liczba osób korzystających z 
obiektów infrastruktury 
społecznej/kulturalnej/turystycznej 
będącej przedmiotem projektu 

100 osoby/rok 

 

 


