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.

I. Ogólny opis RPO WL 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji
I.4 Opis systemu wyboru projektów
Str./Pkt
10

Treść przed zmianą:
8
Część zadań związanych z wyborem projektów w ramach RPO WL, zgodnie z art.
10 ust. 1 ustawy została powierzona Instytucjom Pośredniczącym (Lubelskiej
Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Wojewódzkiemu Urzędowi
Pracy w Lublinie). Przez właściwą instytucję należy rozumieć – w zależności od
Działania RPO WL 2014-2020 - IZ (tj. Departament Wdrażania EFRR lub
Departament Wdrażania EFS UMWL) lub IP (Lubelska Agencja Wspierania
Przedsiębiorczości w Lublinie lub Wojewódzki Urząd Pacy w Lublinie). Przy każdym
Działaniu RPO WL 2014 – 2020 każdorazowo wskazano podmiot odpowiedzialny
za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów.

Treść po zmianie:
8
Część zadań związanych z wyborem projektów w ramach RPO WL, zgodnie z art.
10 ust. 1 ustawy została powierzona Instytucjom Pośredniczącym. Przez właściwą
instytucję należy rozumieć – w zależności od Działania RPO WL 2014-2020 - IZ (tj.
Departament Wdrażania EFRR lub Departament Wdrażania EFS UMWL) lub IP
(Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie,Wojewódzki Urząd
Pacy w Lublinie lub Gmina Lublin (reprezentująca Strony Porozumienia Gmin
LOF)). Przy każdym Działaniu RPO WL 2014 – 2020 każdorazowo wskazano
podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie
protestów.

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:
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-zgodność przedsięwzięcia z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubel- - zgodność przedsięwzięcia z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.
skiego do 2020 r. (w oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą
Zarządu Województwa Lubelskiego)
2. Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa 2. Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa
Lubelskiego do 2020
Lubelskiego do 2020 (w oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą
Zarządu Województwa Lubelskiego).
2. Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa 2. Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa
Lubelskiego do 2020
Lubelskiego do 2020 (w oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą
Zarządu Województwa Lubelskiego).
Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.
W przypadku projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę za miejsce
lokalizacji projektu należy uznać miejsce faktycznej realizacji inwestycji, tj. miejsce
zlokalizowania infrastruktury, będącej przedmiotem projektu.
W przypadku projektów nieobejmujących inwestycji w infrastrukturę za miejsce
lokalizacji projektu należy uznać miejsce zlokalizowania siedziby, oddziału lub
zakładu wnioskodawcy. W ww. przypadku wnioskodawca zobligowany jest do
posiadania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego
najpóźniej w dniu wypłaty pomocy.
Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału
na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz
utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.
2. Beneficjent musi zagwarantować, że wszystkie projekty realizowane przez 2. Beneficjent musi zagwarantować, że wszystkie projekty realizowane przez
przedsiębiorstwa z sektora MŚP na tzw. drugim poziomie będą wpisywać się w przedsiębiorstwa z sektora MŚP na tzw. drugim poziomie będą wpisywać się w
inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Lubelskiego do 2020 r.”
Województwa Lubelskiego do 2020 r.” (w oparciu o indykatywną listę kodów PKD
przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego).
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie mają: Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy publicznej
- program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regio- zastosowanie ma:
nalnego w zakresie udzielania pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności
- program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regio(na podstawie art. 28 Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności Rozporządze- nalnego w zakresie udzielania pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności
nia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodza- (na podstawie art. 28 Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności Rozporządzeje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Trak- nia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzatatu)
je pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Trak- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w tatu)
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cyjnych na lata 2014–2020

32/7

Głównym celem Działania jest wsparcie przedsiębiorców w procesie ubiegania się
o ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub
prac rozwojowych.

32/10

32/11

33/19

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
(zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).
Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału
na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz
utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.
1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właściwych
Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania RPO WL na lata 2014
– 2020.
2. Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa
Lubelskiego do 2020 r.
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 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.

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 regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
Głównym celem Działania jest wsparcie przedsiębiorców w procesie ubiegania się
o ochronę patentową wynalazków, w tym o ochronę wynalazków, będących wynikiem przeprowadzonych przez przedsiębiorców badań naukowych lub prac rozwojowych.
Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.
Za miejsce lokalizacji projektu należy uznać miejsce zlokalizowania siedziby, oddziału lub zakładu wnioskodawcy. W ww. przypadku wnioskodawca zobligowany
jest do posiadania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
(zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003
r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. L 124 z 20.5.2003)

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone są we właściwych
Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania RPO WL na lata 2014
– 2020.
2. Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa
Lubelskiego do 2020 r. (w oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego).
3. Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom, z wyłączeniem przypadków, o
których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013, oraz przypadków, o
których mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na
rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr
1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289).
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34/24

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014–2020

II.2 Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie
Str./Pkt
Treść przed zmianą:
45/13
Miasto Lublin
II.3 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw
Str./Pkt
Treść przed zmianą:
52/19
11.
Preferencje uzyskają projekty realizujące tereny inwestycyjne dla
przedsiębiorców, których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje
zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego
do 2020 r.” (weryfikacja przeznaczenia terenów inwestycyjnych pod działalność
przyszłych inwestorów wpisującą się w inteligentne specjalizacje
zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego
do 2020 r.” dokonywana będzie na podstawie deklaracji od potencjalnych
inwestorów.
55/10

55/11

56/19

Pomoc udzielana w ramach działania ma charakter pomocy de minimis. Pomoc
udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Treść po zmianie:
Gmina Lublin (reprezentująca Strony Porozumienia Gmin LOF)
Treść po zmianie:
11.
Preferencje uzyskają projekty realizujące tereny inwestycyjne dla
przedsiębiorców, których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje
zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego
do 2020 r.” (weryfikacja przeznaczenia terenów inwestycyjnych pod działalność
przyszłych inwestorów wpisującą się w inteligentne specjalizacje
zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego
do 2020 r.” dokonywana będzie na podstawie deklaracji od potencjalnych
inwestorów, w oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu
Województwa Lubelskiego).
Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.
W przypadku projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę za miejsce
lokalizacji projektu należy uznać miejsce faktycznej realizacji inwestycji, tj. miejsce
zlokalizowania infrastruktury, będącej przedmiotem projektu.
W przypadku projektów nieobejmujących inwestycji w infrastrukturę za miejsce
lokalizacji projektu należy uznać miejsce zlokalizowania siedziby, oddziału lub
zakładu wnioskodawcy. W ww. przypadku wnioskodawca zobligowany jest do
posiadania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego
najpóźniej w dniu wypłaty pomocy.

Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału
na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz
utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.
2.
Beneficjent zobligowany jest do stworzenia preferencji dla projektów 2.
Beneficjent zobligowany jest do stworzenia preferencji dla projektów
wpisujących się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w „Regionalnej wpisujących się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w „Regionalnej
Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”
Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.” (w oparciu o
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59/10

59/11

61/19

61/24

63/10

indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa
Lubelskiego).
W przypadku projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę za miejsce
lokalizacji projektu należy uznać miejsce faktycznej realizacji inwestycji, tj. miejsce
zlokalizowania infrastruktury, będącej przedmiotem projektu.
W przypadku projektów nieobejmujących inwestycji w infrastrukturę za miejsce
lokalizacji projektu należy uznać miejsce zlokalizowania siedziby, oddziału lub
zakładu wnioskodawcy. W ww. przypadku wnioskodawca zobligowany jest do
posiadania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego
najpóźniej w dniu wypłaty pomocy.
W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest
możliwe określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do
posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego
najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie
trwałości projektu.
2.Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje 2.Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje
zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego
do 2020 r.”
do 2020 r.” (w oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu
Województwa Lubelskiego).
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma program Pomoc udzielana w ramach Działania stanowi pomoc publiczną, do której
pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w
programów operacyjnych
ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności
(na podstawie art. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna Rozporządzenia Komisji mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy programów operacyjnych na lata 2014-2020
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)
(na podstawie art. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna Rozporządzenia 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)
Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.
W przypadku projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę za miejsce
lokalizacji projektu należy uznać miejsce faktycznej realizacji inwestycji, tj. miejsce
zlokalizowania infrastruktury, będącej przedmiotem projektu.
W przypadku projektów nieobejmujących inwestycji w infrastrukturę za miejsce
lokalizacji projektu należy uznać miejsce zlokalizowania siedziby, oddziału lub
zakładu wnioskodawcy. W ww. przypadku wnioskodawca zobligowany jest do
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posiadania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego
najpóźniej w dniu wypłaty pomocy.
63/11

65/19

68/10

68/11

69/19

70/24

74/19

77/10

Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału
na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz
utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.
4.Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje 4.Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje
zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego
do 2020 r.”
do 2020 r.” (w oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu
Województwa Lubelskiego).
Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.
Za miejsce lokalizacji projektu należy uznać miejsce zlokalizowania siedziby,
oddziału lub zakładu wnioskodawcy. W ww. przypadku wnioskodawca
zobligowany jest do posiadania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie
województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy.
Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału
na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz
utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.
7.Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje 7.Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje
zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego
do 2020 r.”
do 2020 r.” (w oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu
Województwa Lubelskiego).
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma program Pomoc udzielana w ramach Działania stanowi pomoc publiczną, do której
pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zastosowanie ma program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego
zakresie udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP w ramach ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielenia pomocy na usługi doradcze na
regionalnych programów operacyjnych
rzecz MŚP w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 18 Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP Rozporządzenia (na podstawie art. 18 Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP Rozporządzenia
Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 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 pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu)
Traktatu)
4.Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje 4.Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje
zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego
do 2020 r.”
do 2020 r.” (w oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu
Województwa Lubelskiego).
6.Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych 6.Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych
oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem
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77/10

praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu
stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia
nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji
marketingowej i organizacyjnej.
W ramach Działania przewiduje się również możliwość zastosowania
instrumentów finansowych mających zapewnić finansowanie zewnętrzne
związane
z rozwojem prowadzonej przez przedsiębiorców działalności
gospodarczej.
Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa
lubelskiego.

77/10

78/11

79/19

80/24

praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu
dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu,
produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i
organizacyjnej.
W ramach Działania przewiduje się również możliwość zastosowania
instrumentów finansowych mających zapewnić finansowanie zewnętrzne dla
przedsiębiorców związane z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej.
Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa
lubelskiego.
W przypadku projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę za miejsce
lokalizacji projektu należy uznać miejsce faktycznej realizacji inwestycji, tj. miejsce
zlokalizowania infrastruktury, będącej przedmiotem projektu.
W przypadku projektów nieobejmujących inwestycji w infrastrukturę za miejsce
lokalizacji projektu należy uznać miejsce zlokalizowania siedziby, oddziału lub
zakładu wnioskodawcy. W ww. przypadku wnioskodawca zobligowany jest do
posiadania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego
najpóźniej w dniu wypłaty pomocy.

W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest
możliwe określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do
posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego
najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie
trwałości projektu.
2.Preferencją zostaną objęte projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje
zapisane/zawarte w ,,Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego
do 2020 r.” oraz polegające na wdrożeniu wyników prac badawczych
zrealizowanych w PI 1b.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie ma program
pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w
zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych
programów operacyjnych
(na podstawie art. 14 Regionalna pomoc inwestycyjna Rozporządzenia Komisji
(UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomo-cy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

2.Preferencją zostaną objęte projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje
określone w ”Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020
r.” oraz polegające na wdrożeniu wyników prac badawczych (w oparciu o
indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa
Lubelskiego).
Pomoc udzielana w ramach Działania stanowi pomoc publiczną, do której
zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3
września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w
ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (na podstawie art. 14 Regionalna
pomoc inwestycyjna Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
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2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)
Gmina Lublin (reprezentująca Strony Porozumienia Gmin LOF)

82/13

Miasto Lublin

84/19

Preferencje uzyskają projekty realizujące tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców,
których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w
„Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”
(weryfikacja przeznaczenia terenów inwestycyjnych pod działalność przyszłych
inwestorów wpisującą się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w
„Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”
dokonywana będzie na podstawie deklaracji od potencjalnych inwestorów).

Preferencje uzyskają projekty realizujące tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców,
których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w
„Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”
(weryfikacja przeznaczenia terenów inwestycyjnych pod działalność przyszłych
inwestorów wpisującą się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w
„Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.”
dokonywana będzie na podstawie deklaracji od potencjalnych inwestorów, w
oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa
Lubelskiego).

II.4 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku
Str./Pkt
Treść przed zmianą:
Treść po zmianie:
88/11
- Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające - Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające
osobowość prawną
osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których
większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich
związki
89/17
W ramach Działania przewiduje się terytorializację poprzez konkursy dedykowane W ramach Działania przewiduje się terytorializację poprzez zastosowanie
dla powyższych inwestycji z podziałem środków finansowych na tereny wiejskie i preferencji dla projektów realizowanych na terenach wiejskich.
miejskie.
89/19
2.Potencjalne inwestycje powinny być zgodne z opracowanymi programami 2.Potencjalne inwestycje powinny być zgodne z opracowanymi programami
dotyczącymi ochrony powietrza, aby zapewnić zgodność z wymogami Dyrektywy dotyczącymi ochrony powietrza (tam gdzie istnieje konieczność opracowania
2008/50/EC w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych takich programów z uwagi na stwierdzone przekroczenie choćby jednego poziomu
zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz dopuszczalnego lub docelowego w odniesieniu do substancji podlegających
2003/30/WE.
ocenie jakości powietrza), aby zapewnić zgodność z wymogami Dyrektywy
2008/50/EC w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz
2003/30/WE.
90/19
3.Inwestycje w OZE muszą uwzględniać wymogi wynikające z planowania 3.Inwestycje w OZE muszą uwzględniać wymogi wynikające z planowania
przestrzennego oraz niezbędna będzie analiza, zgodnie z prawem krajowym, przestrzennego (realizację inwestycji w OZE w określonej lokalizacji umożliwiają
potencjalnego oddziaływania na środowisko. Podczas procesu inwestycyjnego obowiązujące gminne dokumenty planistyczne lub ważna decyzja lokalizacyjna)
należy uwzględniać ograniczenia występujące dla rozwoju energii opartej o źródła oraz niezbędna będzie analiza, zgodnie z prawem krajowym, potencjalnego
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odnawialne, takie jak: występowanie na danym obszarze form ochrony przyrody,
w tym obszarów Natura 2000, występowanie obszarów cennych przyrodniczo, w
tym miejsc cennych dla ptaków w okresie lęgowym i podczas wędrówki,
występowanie korytarzy migracji zwierząt, warunki hydrologiczne, wymogi
ochrony zabytków i krajobrazu, ograniczenia związane z ochroną
bioróżnorodności oraz ochronę akustyczną.
4.Projekty dotyczące wsparcia wykorzystania energii wodnej będą dotyczyły
wyłącznie modernizacji małych elektrowni wodnych.
W tym przypadku, zastosowanie będą miały warunki dotyczące projektów,
mogących mieć wpływ na stan wód zgodnie z Działaniem 6.2.32
32

Wszystkie projekty będą musiały wykazać zgodność z Dyrektywą Powodziową 2007/60/WE, RDW, Dyrektywą
Siedliskową oraz być komplementarne do planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

oddziaływania na środowisko. Podczas procesu inwestycyjnego należy
uwzględniać ograniczenia występujące dla rozwoju energii opartej o źródła
odnawialne, takie jak: występowanie na danym obszarze form ochrony przyrody,
w tym obszarów Natura 2000, występowanie obszarów cennych przyrodniczo, w
tym miejsc cennych dla ptaków w okresie lęgowym i podczas wędrówki,
występowanie korytarzy migracji zwierząt, warunki hydrologiczne, wymogi
ochrony zabytków i krajobrazu, ograniczenia związane z ochroną
bioróżnorodności oraz ochronę akustyczną.
4.
Projekty dotyczące wyłącznie modernizacji źródeł opartych o energię
wody kwalifikują się do wsparcia, jeśli są usytułowane wyłącznie na już
istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy
jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny
wodnej. W tym przypadku, zastosowanie będą miały warunki dotyczące
projektów, mogących mieć wpływ na stan wód zgodnie z Działaniem 6.2.32
32

Wszystkie projekty będą musiały wykazać zgodność z Dyrektywą Powodziową 2007/60/WE, RDW, Dyrektywą
Siedliskową, Dyrektywą Ptasią oraz być komplementarne do planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

90/19

6.Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, 6.Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym,
nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych
emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenku siarki, tlenków
emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności PM 10.
azotu, pyłów węglowych, pyłów zawieszonych), a w szczególności PM 10.

90/19

7.Projekty powinny w stosownych przypadkach przeciwdziałać ubóstwu
energetycznemu.
8.Projekty powinny być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających
efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w
budynkach, do których doprowadzona jest energia ze wspieranych instalacji
zapewniając, że inwestycje są oparte na zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe.

1

7.Projekty powinny w stosownych przypadkach tj. związanych ze wsparciem instalacji kogeneracyjnych przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.
8.Projekty dotyczące wsparcia instalacji kogeneracyjnych są uwarunkowane wykonaniem inwestycji, które charakteryzują się zwiększoną efektywnością energetyczną (minimalny poziom zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną
w stanie docelowym na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej określony w audycie energetycznym wynosi EPH+W < 65
kWh/(m2 × rok) dla budynków użyteczności publicznej lub EPH+W < 105 kWh/(m2
× rok) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych1) i ograniczonym zapotrzebowaniem na energię (lub takie inwestycje realizowane są jednocześnie z podłączeniem do instalacji kogeneracyjnej).

Powyższe progi efektywności energetycznej budynków określone zostały w §329 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.).
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90/19

-energia geotermalna (do 2 MWth),

94/10

-energia geotermalna, aerotermalna (do 2 MWth),
W przypadku projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę za miejsce
lokalizacji projektu należy uznać miejsce faktycznej realizacji inwestycji, tj. miejsce
zlokalizowania infrastruktury, będącej przedmiotem projektu.
W przypadku projektów nieobejmujących inwestycji w infrastrukturę za miejsce
lokalizacji projektu należy uznać miejsce zlokalizowania siedziby, oddziału lub
zakładu wnioskodawcy. W ww. przypadku wnioskodawca zobligowany jest do
posiadania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego
najpóźniej w dniu wypłaty pomocy.

94/11

W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest
możliwe określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do
posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego
najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie
trwałości projektu.
95/17
W ramach Działania przewiduje się terytorializację poprzez konkursy dedykowane
dla powyższych inwestycji z podziałem środków finansowych na tereny wiejskie i
miejskie.
II.5 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Str./Pkt
Treść przed zmianą:
101/10

103/19

W ramach Działania przewiduje się terytorializację poprzez zastosowanie preferencji dla projektów realizowanych na terenach wiejskich.

Treść po zmianie:
W przypadku projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę za miejsce
lokalizacji projektu należy uznać miejsce faktycznej realizacji inwestycji, tj. miejsce
zlokalizowania infrastruktury, będącej przedmiotem projektu.
W przypadku projektów nieobejmujących inwestycji w infrastrukturę za miejsce
lokalizacji projektu należy uznać miejsce zlokalizowania siedziby, oddziału lub
zakładu wnioskodawcy. W ww. przypadku wnioskodawca zobligowany jest do
posiadania siedziby, oddziału lub zakładu na terenie województwa lubelskiego
najpóźniej w dniu wypłaty pomocy.
6.Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest 6.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 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 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 wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
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
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de minimis.
103/24

104/28
104/29

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020
Brak ograniczeń kwotowych

Maksymalna wartość projektów: brak ograniczeń kwotowych
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń
kwotowych
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (z zastrzeżeniem
poniżej): brak ograniczeń kwotowych
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów realizowanych przez
duże przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka
samorządu terytorialnego: 2 mln euro2

108/19
108/19

3.Wsparcie skierowane będzie na tzw. głęboką kompleksową modernizację
energetyczną budynków użyteczności publicznej43.
4.Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność 4.Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność
energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu
energetycznego (stanowiącego kluczowy element projektu).
energetycznego44 (stanowiącego kluczowy element projektu).
44

Audyt energetyczny przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego
oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny
opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (z późniejszymi zmianami)

108/19

4.W przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne będących ich
własnością należy przyjąć normy w zakresie zastosowanych rozwiązań
energooszczędnych obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich
usytuowanie (z późniejszymi zmianami).

108/19

10.W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu termomodernizacji mogą 9.Projekty z zakresu termomodernizacji szpitali mogą dotyczyć jedynie obiektów,
dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w których funkcjonowanie w publicznym systemie ochrony zdrowia będzie wynikało

2

Kwota w PLN przeliczona będzie wg kursu EBC z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został ogłoszony nabór projektów w trybie konkursowym lub w którym nastąpiło złożenie
wniosku w trybie pozakonkursowym.
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kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

110/24
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie mają:
 program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej w zakresie efektywności energetycznej w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 39 Pomoc inwestycyjna na projekty wspierające efektywność energetyczną Rozporządzenia 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)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020
115/19

4.Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność
energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu
energetycznego (stanowiącego kluczowy element projektu).

z map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia. W
odniesieniu do placówek ochrony zdrowia (POZ oraz AOS) zlokalizowanych w
budynkach użyteczności publicznej pozostających własnością gminy zasadność
wsparcia projektów z zakresu termomodernizacji będzie oceniana w kontekście
realizacji celu publicznego i zgodnie z właściwością beneficjenta (tj. właściciela
budynku użyteczności publicznej), dodatkowo w okresie trwałości projektu
konieczne będzie utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia pomieszczeń w
budynku poddawanym termomodernizacji.
Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy publicznej
zastosowanie ma:
 program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej w zakresie efektywności energetycznej w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 39 Pomoc inwestycyjna na projekty wspierające efektywność energetyczną Rozporządzenia 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 regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
4.Identyfikacja optymalnego zestawu działań zwiększających efektywność
energetyczną w danym budynku dokonywana będzie na podstawie audytu
energetycznego51 (stanowiącego kluczowy element projektu).
51

Audyt energetyczny przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17
marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu
remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego (z późniejszymi zmianami)

115/19

5.W przypadku budynków wielorodzinnych należy przyjąć normy w zakresie
zastosowanych rozwiązań energooszczędnych obowiązujące od 1 stycznia 2021
roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich
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116/24
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie mają:
 program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej w zakresie
efektywności energetycznej w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 39 Pomoc inwestycyjna na projekty wspierające
efektywność energetyczną Rozporządzenia 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)

121/10

usytuowanie (z późniejszymi zmianami).
Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy publicznej
zastosowanie mają:
 program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej w zakresie
efektywności energetycznej w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 39 Pomoc inwestycyjna na projekty wspierające
efektywność energetyczną Rozporządzenia 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)


program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze
dostosowanie do przyszłych norm unijnych, na zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 36 Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom
zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony
środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku
norm unijnych, art. 37 Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do
przyszłych norm unijnych Rozporządzenia 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)



program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze
dostosowanie do przyszłych norm unijnych, na zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 36 Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom
zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony
środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku
norm unijnych, art. 37 Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do
przyszłych norm unijnych Rozporządzenia 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
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w
na podstawie:
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.
operacyjnych na lata 2014–2020
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
-modernizacja taboru – modernizacja rozumiana jako ulepszenie, polegające na
przebudowie, rozbudowie obiektu lub powodujące, iż jego wartość po
zakończeniu ulepszania przewyższy pierwotną wartość użytkową mierzoną
kosztami eksploatacyjnymi, wielkością emisji lub innymi miernikami. Remont
główny, zmierzający do odtworzenia stanu pierwotnego, nie będzie mieścił się w
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128/24
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie mają:
 program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny
energetycznie system ciepłowniczy, chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych (na podstawie art. 46 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy Rozporządzenia 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)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020
133/10

133/13

Miasto Lublin

II.6 Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Str./Pkt
Treść przed zmianą:
142/10 1.Projekty
w
zakresie
małej
retencji58,
wpisujące
się
w
kompleksową
realizację
zadań
dotyczących
danej
zlewni,
z uwzględnieniem zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej59 i Dyrektywy
Siedliskowej60, zgodnych z dokumentami dotyczącymi zagospodarowania
przestrzennego(studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego), w tym m.in.: (…)

katalogu możliwych do dofinansowania wydatków.
Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy publicznej
zastosowanie ma:
 program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny
energetycznie system ciepłowniczy, chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych (na podstawie art. 46 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy Rozporządzenia 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 regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020
-modernizacja taboru – modernizacja rozumiana jako ulepszenie, polegające na
przebudowie, rozbudowie obiektu lub powodujące, iż jego wartość po
zakończeniu ulepszania przewyższy pierwotną wartość użytkową mierzoną
kosztami eksploatacyjnymi, wielkością emisji lub innymi miernikami. Remont
główny, zmierzający do odtworzenia stanu pierwotnego, nie będzie mieścił się w
katalogu możliwych do dofinansowania wydatków.
Gmina Lublin (reprezentująca Strony Porozumienia Gmin LOF)

Treść po zmianie:
1.Projekty
w
zakresie
małej
retencji62,
wpisujące
się
w
kompleksową
realizację
zadań
dotyczących
danej
zlewni,
z uwzględnieniem zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej63, Dyrektywy
Siedliskowej64, Dyrektywy Ptasiej65 zgodnych z dokumentami dotyczącymi
zagospodarowania przestrzennego(studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubelskiego), w tym m.in.: (…)
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65

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w
sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

144/19

5.Projekty będą musiały wykazać zgodność z Dyrektywą Powodziową 5.Projekty będą musiały wykazać zgodność z Dyrektywą Powodziową
2007/60/WE, RDW, Dyrektywą Siedliskową oraz być komplementarne do planów 2007/60/WE, RDW, Dyrektywą Siedliskową, Dyrektywą Ptasią oraz być
zarządzania ryzykiem powodziowym.
komplementarne do planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

II.7 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Str./Pkt
Treść przed zmianą:
175/13
Miasto Lublin

Treść po zmianie:
Gmina Lublin (reprezentująca Strony Porozumienia Gmin LOF)

II.8 Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport
Str./Pkt
Treść przed zmianą:
194/13
Miasto Lublin

Treść po zmianie:
Gmina Lublin (reprezentująca Strony Porozumienia Gmin LOF)

II.9 Oś priorytetowa 9 Rynek pracy
Str./Pkt
Treść przed zmianą:
201/17 Do ustalenia zakres wsparcia:
 realizacji zintegrowanych działań w postaci zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) na obszarze strategicznej interwencji (Lubelski Obszar
Funkcjonalny)
oraz
 w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów
miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego poprzez
realizację projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.
202/19 -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
202/19

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

202/19

2.(…)Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej81

Treść po zmianie:

Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego
rozwoju obszarów miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego.

-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
jest ustalany 2.(…) Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej85 jest ustalany
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przez MIR i podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: http://www.mir.gov.pl
oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z
prawem i dokumentami, nie później niż do końca października roku poprzedzającego rok jego obowiązywania.

przez Ministerstwo Rozwoju i podawany do publicznej wiadomości na stronie
internetowej administrowanej przez MR: http://www.mr.gov.pl oraz na portalu:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami, nie później niż do końca października roku poprzedzającego rok jego
obowiązywania.

205/19

 efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kom- 
petencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w
rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata
2014-2020,
o refundację podmiotowi przyjmującemu na staż wynagrodzenia opiekuna o
stażysty w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu
zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z
opieką nad grupą stażystów, o której mowa w pkt 1 lit. c, w wysokości
obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto.
Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu
zrealizowanych przez stażystów;

206/19

o

refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia
opiekuna stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy,
w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze
wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu
zadań (opieka nad grupą stażystów, o której mowa w pkt 1 lit. c, ale nie więcej
niż 500 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystów);

o

refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do wynagrodzenia
opiekuna stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy,
w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz
ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą stażystów, o której mowa w pkt 10 lit. d tiret 3,
ale nie więcej niż 500 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystów);

206/19



katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może uwzględniać kosz- 
ty inne niż wskazane w pkt 3 i 5 związane z odbywaniem stażu (np. koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i
narzędzi, szkolenia BHP stażysty itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł
brutto na 1 stażystę;

katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może uwzględniać
koszty inne niż wskazane w pkt 10 lit. d tiret 5 i 6 związane z odbywaniem stażu (np. koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na 1 stażystę;

206/19



wynagrodzenie przysługujące opiekunowi stażysty jest wypłacane z tytułu
wypełnienia obowiązków, o których mowa w pkt 1 lit. c, nie zależy natomiast



wynagrodzenie przysługujące opiekunowi stażysty jest wypłacane z tytułu
wypełnienia obowiązków, o których mowa w pkt 10 lit. d tiret 3, nie zależy

204/19

efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w
rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
refundację podmiotowi przyjmującemu na staż wynagrodzenia opiekuna stażysty w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu
go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad
grupą stażystów, o której mowa w pkt 10 lit. d tiret 3, w wysokości obliczonej
jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych
przez stażystów;
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od liczby stażystów, wobec których te obowiązki świadczy.

natomiast od liczby stażystów, wobec których te obowiązki świadczy.

207/20

-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.

207/20

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

207/24
211/19

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie na pod- W przypadku wystąpienia pomocy wsparcie udzielane będzie na podstawie (…)
stawie (…)
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.

211/19

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
5.(…) Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej91 jest ustalany
przez Ministerstwo Rozwoju i podawany do publicznej wiadomości na stronie
internetowej administrowanej przez MR: http://www.mr.gov.pl oraz na portalu:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami, nie później niż do końca października roku poprzedzającego rok jego
obowiązywania.

212/19

5.(…)Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej87 jest ustalany
przez MIR i podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: http://www.mir.gov.pl
oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z
prawem i dokumentami, nie później niż do końca października roku poprzedzającego rok jego obowiązywania.

213/20

-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.

213/20

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

217/15

55 943 406

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
53 443 406

217/17

Do ustalenia zakres wsparcia:

Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego
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218/19

218/19

219/20

219/20

220/24
220/28
223/19
224/17

224/19

224/19

realizacji zintegrowanych działań w postaci zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) na obszarze strategicznej interwencji (Lubelski Obszar
Funkcjonalny) oraz
 w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów
miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego poprzez
realizację projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

rozwoju obszarów miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego.

-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.
-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie na pod- W przypadku wystąpienia pomocy wsparcie udzielane będzie na podstawie (…)
stawie (…)
Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN
Minimalna wartość projektu: 500 000 PLN
48 762 047
47 762 047
Do ustalenia zakres wsparcia realizacji zintegrowanych działań w postaci zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) na obszarze strategicznej interwencji
(Lubelski Obszar Funkcjonalny).
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

Nie dotyczy
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Pro-
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gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.(…) Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej107 jest ustalany
przez Ministerstwo Rozwoju i podawany do publicznej wiadomości na stronie
internetowej administrowanej przez MR: http://www.mr.gov.pl oraz na portalu:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami, nie później niż do końca października roku poprzedzającego rok jego
obowiązywania.

224/19

2.(…)Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej103 jest ustalany
przez MIR i podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: http://www.mir.gov.pl
oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z
prawem i dokumentami, nie później niż do końca października roku poprzedzającego rok jego obowiązywania.

227/20

-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.

227/20

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
227/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie na pod- W przypadku wystąpienia pomocy wsparcie udzielane będzie na podstawie (…)
stawie (…)
228
Dodano kartę Działania 9.5 Aktywizacja zawodowa w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
228
Dodano kartę Działania 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
228
Dodano kartę Działania 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
II.10 Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
Str./Pkt
Treść przed zmianą:
Treść po zmianie:
231/17 Do ustalenia zakres wsparcia:
 realizacji zintegrowanych działań w postaci zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) na obszarze strategicznej interwencji (Lubelski Obszar Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego
Funkcjonalny)
rozwoju obszarów miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego
oraz
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej
 w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów interwencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju
miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego poprzez Województwa Lubelskiego.
realizację projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju WojewódzZałącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXV/1761/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 lutego 2016 r.
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231/19

231/19

234/19

234/19

234/19
238/19

238/19

239/19

240/20

twa Lubelskiego.
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.
-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.
-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie na pod- W przypadku wystąpienia pomocy wsparcie udzielane będzie na podstawie (…)
stawie (…)
Do ustalenia zakres wsparcia:
 realizacji zintegrowanych działań w postaci zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) na obszarze strategicznej interwencji (Lubelski Obszar
Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego
Funkcjonalny)
rozwoju obszarów miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego
oraz
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej inter w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów
wencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa
miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego poprzez
Lubelskiego.
realizację projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.
-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
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Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.
241/20

241/24
243/10

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie na pod- W przypadku wystąpienia pomocy wsparcie udzielane będzie na podstawie (…)
stawie (…)
1.Realizacja programów zdrowotnych opracowanych na poziomie krajowym:
1.Realizacja programów zdrowotnych154 opracowanych na poziomie krajowym:
154

Określenie program zdrowotny używane w SZOOP RPO WL 2014-2020, należy rozumieć jako
program zdrowotny, o którym mowa w art. 5 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, albo jako program
polityki zdrowotnej – program polityki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 29a ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W
przypadku ww. programów finansowanych ze środków EFS, wybór realizatora programu polityki
zdrowotnej następuje z zastosowaniem przepisów rozdziału 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020.

243/10

2.Opracowanie i realizacja regionalnych programów zdrowotnych:

Opracowanie i realizacja regionalnych programów zdrowotnych157:
157

Regionalny program zdrowotny (RPZ) - program polityki zdrowotnej (o którym mowa w art. 5 pkt
30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych) realizowany w ramach RPO WL 2014-2020.

245/19

-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.

245/19

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

245/19
245/19

-Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
-Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.
5.Przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania 10.3 są realizowane w formule
regionalnych programów zdrowotnych (RPZ) za wyjątkiem działań służących rozwojowi populacyjnych programów profilaktyki nowotworowej w kierunku wykry-
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wania raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego oraz programów ukierunkowanych
na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowanych
do potrzeb konkretnych pracodawców i ich pracowników.
6.Warunki realizacji regionalnych programów zdrowotnych (RPZ) dotyczących
chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu:
a) działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie zastępują świadczeń
opieki zdrowotnej, których finansowanie jest zagwarantowane ze środków
publicznych;
b) w ramach projektów mogą być realizowane w szczególności następujące działania:
 usługi zdrowotne niezbędne do realizacji celów RPZ, pod warunkiem, że są
one niezbędne do realizacji celów RPZ i jednocześnie nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, to jest jeżeli wykraczają one poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo po wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie
ze środków publicznych w okresie trwania RPZ lub danego projektu służącego realizacji RPZ;
 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej
osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
 zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze
wsparcia;
 działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki RPZ, w tym edukacja prozdrowotna, skierowane do odbiorców RPZ, prowadzone wyłącznie
przez absolwentów kierunków medycznych oraz absolwentów kierunku
zdrowie publiczne;
 monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.
7.Warunki realizacji programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych
czynników ryzyka w miejscu pracy:
a) w formie regionalnych programów zdrowotnych (RPZ) są realizowane
programy ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w
miejscu pracy, które mają wyłącznie charakter medyczny i uniwersalny, czyli
pozwalają wdrożyć przewidziane w nich rozwiązania w miejscach pracy
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b)

c)

d)

e)

narażonych na podobne zdrowotne czynniki ryzyka;
RPZ mogą być realizowane łącznie lub mogą zostać uzupełnione działaniami o
charakterze doradczym i szkoleniowym, skierowanymi do pracowników,
pozwalającymi na przekwalifikowanie i rozpoczęcie pracy poza stanowiskiem
narażonym na występowanie czynników negatywnie wpływających na
zdrowie;
działania w ramach programów ukierunkowanych na eliminowanie
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy dostosowane do potrzeb
konkretnych pracodawców i ich pracowników, w tym przewidujące działania
służące przekwalifikowaniu osób narażonych na zdrowotne czynniki ryzyka w
miejscu pracy, (tj. nie realizowane w formie RPZ) oraz działania realizowane w
ramach RPZ nie zastępują obowiązkowych działań z zakresu medycyny pracy,
do których realizacji jest zobowiązany pracodawca na podstawie przepisów
rozdziału VI ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie
medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184);
projekty są wdrażane w oparciu o pogłębioną analizę występowania
niekorzystnych czynników zdrowotnych w środowisku pracy oraz koncentrują
się na wsparciu pracodawców w opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań
organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń
dla zdrowia;
w ramach projektów służących wdrożeniu RPZ mogą być realizowane w
szczególności następujące działania:
 usługi zdrowotne niezbędne do realizacji RPZ, w tym rozszerzenie katalogu
badań profilaktycznych, wykraczających poza obowiązkowe badania
okresowe z zakresu medycyny pracy. Finansowanie usług zdrowotnych jest
możliwe pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów RPZ i
jednocześnie nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, to jest
jeżeli wykraczają one poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej
albo po wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać
sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania RPZ
lub danego projektu służącego realizacji RPZ;
 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej
osoby z miejsca zamieszkania lub z miejsca pracy do miejsca wykonywania
badania i z powrotem;
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 zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba
korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania
ze wsparcia;
 działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki RPZ, w tym
edukacja prozdrowotna, prowadzone wyłącznie przez absolwentów
kierunków medycznych oraz absolwentów kierunku zdrowie publiczne;
 monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.
8.Warunki realizacji programów opracowanych na poziomie krajowym z zakresu
rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy3:
a) projekty z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy będą
ukierunkowane na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku
pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na
rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych;
b) świadczenia rehabilitacyjne udzielane w ramach projektów są realizowane
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w szczególności zarządzenia Nr 80/2013/DSOZ Prezesa
NFZ z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i
realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza;
c) w ramach projektów służących realizacji programów z zakresu rehabilitacji
medycznej ułatwiającej powroty do pracy mogą być realizowane w szczególności następujące działania:
 usługi zdrowotne pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów
programu i jednocześnie nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, to jest jeżeli wykraczają one poza gwarantowane świadczenia
opieki zdrowotnej albo po wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna
nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w
okresie trwaniaprogramu lub danego projektu służącego realizacji programu;
 turnusy rehabilitacyjne dla uczestników projektu;
 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej
osoby z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z
powrotem;
3

Typ projektu nr 1 lit. b)
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 zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze
wsparcia;
 działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki programu, w tym
edukacja prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz
osób z ich otoczenia, prowadzone wyłącznie przez absolwentów kierunków
medycznych oraz absolwentów kierunku zdrowie publiczne;
 monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.
9.Warunki realizacji programów profilaktycznych opracowanych na poziomie krajowym w zakresie nowotworu raka piersi :
a) działania realizowane w ramach projektu będą służyły zwiększeniu zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych realizowanych w ramach Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi wykonywanych wyłącznie przez podmioty, które posiadają kontrakt z NFZ w ramach tego programu;
b) projekty koncentrują się na dotarciu do kobiet, które na podstawie SIMP nigdy
nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka piersi, a które kwalifikują się do udziału w programie. Grupa ta musi stanowić co najmniej
20% uczestników projektu;
c) projekty koncentrują działania na osobach zamieszkałych w miejscowościach
poniżej 20 000 mieszkańców, w tym w szczególności na obszarach wiejskich
(tj. terenach słabo zaludnionych zgodnie z klasyfikacją terenów wskazaną w
podrozdziale 3.3.1 Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 w zakresie EFS);
d) projekty koncentrują działania w powiatach lub gminach o szczególnie niskim
poziomie zgłaszalności na badania mammograficzne;
e) realizacja projektu odbywa się w partnerstwie z co najmniej jedną placówką
POZ, jako docelowego koordynatora opieki nad pacjentem;
f) projekty przewidują możliwość wykorzystania mammobusów pozwalających
na dotarcie do populacji kobiet z małych miejscowości oraz z terenów wiejskich;
g) w ramach projektów mogą być realizowane w szczególności następujące działania:
 działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej
o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilakZałącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXV/1761/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 lutego 2016 r.
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tycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej
możliwe jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne;
 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji badania w ramach programu profilaktyki raka piersi dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
 zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba
objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.
h) ze środków dofinansowania nie może zostać sfinansowany koszt badania
mammograficznego uczestnika projektu, którego finansowanie jest zagwarantowane ze środków NFZ. Koszt badania mammograficznego uczestnika projektu może jednak zostać wykazany w projekcie jako wkład własny pod warunkiem, że źródłem jego sfinansowania są środki NFZ będące w dyspozycji beneficjenta lub partnera projektu.
10.Warunki realizacji programów profilaktycznych opracowanych na poziomie
krajowym w zakresie nowotworu raka szyjki macicy:
a) działania realizowane w ramach projektu będą służyły zwiększeniu zgłaszalności do udziału w świadczeniach zdrowotnych realizowanych w ramach Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy wykonywanych wyłącznie przez podmioty, które posiadają kontrakt z NFZ w ramach tego programu;
b) projekty koncentrują się na dotarciu do kobiet, które na podstawie SIMP nigdy
nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku raka szyjki macicy, a które
kwalifikują się do udziału w programie. Grupa ta musi stanowić co najmniej
20% uczestników projektu;
c) projekty koncentrują działania na osobach zamieszkałych w miejscowościach
poniżej 20 000 mieszkańców, w tym w szczególności na obszarach wiejskich,
(tj. terenach słabo zaludnionych zgodnie z klasyfikacją terenów wskazaną w
podrozdziale 3.3.1 Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 w zakresie EFS);
d) projekty koncentrują działania w powiatach lub gminach o szczególnie niskim
poziomie zgłaszalności na badania cytologiczne, tj. o poziomie zgłaszalności
poniżej 30%;
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e) projekty powinny przewidywać udział położnych w wykonywaniu badań cytologicznych;
f) realizacja projektu odbywa się w partnerstwie z co najmniej jedną placówką
POZ, jako docelowego koordynatora opieki nad pacjentem;
g) projekty przewidują możliwość wykorzystania cytobusów, pozwalających na
dotarcie do populacji kobiet z małych miejscowości oraz z terenów wiejskich;
h) w ramach projektów mogą być realizowane w szczególności następujące działania:
 działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym, polegające na zachęcaniu kobiet do badań
profilaktycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim,
pielęgniarskim lub położniczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie
publiczne;
 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji badania w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
 zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba
objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparciaze
wsparcia,
i) ze środków dofinansowania nie może zostać sfinansowany koszt badania cytologicznego uczestnika projektu, którego finansowanie jest zagwarantowane ze
środków NFZ. Koszt badania cytologicznego uczestnika projektu może jednak
zostać wykazany w projekcie jako wkład własny pod warunkiem, że źródłem
jego sfinansowania są środki NFZ będące w dyspozycji beneficjenta lub partnera projektu.
11.Warunki realizacji programów profilaktycznych opracowanych na poziomie
krajowym w zakresie nowotworu raka jelita grubego:
a) w przypadku realizacji działań w projekcie przez podmioty posiadające umowę
z Ministerstwem Zdrowia na realizację badań kolonoskopowych w ramach
Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego środki EFS służą realizacji dodatkowych badań diagnostycznych i przyczyniają się do zwiększenia liczby badań diagnostycznych przeprowadzanych przez te
podmioty;
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b) realizator usług zdrowotnych zapewnia standardy jakości świadczonych usług,
adekwatnie do warunków wskazanych Załączniku nr 4 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata
2014-2020.
c) realizacja projektu odbywa się w partnerstwie z co najmniej jedną placówką
POZ, jako docelowego koordynatora opieki nad pacjentem;
d) w ramach projektów mogą być realizowane w szczególności następujące działania:
 usługi zdrowotne, w tym:
 badanie kolonoskopowe w maksymalnej kwocie do 420 zł brutto,
 koszt znieczulenia;
 działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w
ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej
możliwe będzie wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim lub
pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne;
 zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej w ramach programu profilaktyki raka jelita grubego dla danej osoby z miejsca
zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
 zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba
objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.
246/20

-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.

246/20

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
246/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie na pod- W przypadku wystąpienia pomocy wsparcie udzielane będzie na podstawie (…)
stawie (…)
248
Dodano kartę Działania 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
II.11 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne
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Str./Pkt
250/10
251/15
252/17

252/19

Treść przed zmianą:
Treść po zmianie:
2.(…)Kluby Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia 2.(…)Kluby Integracji Społecznej, w tym m.in. rozwój i upowszechnianie zatrudwspieranego oraz prac społecznie użytecznych175.
nienia wspieranego oraz prac społecznie użytecznych175.
112 135 449
109 635 449
Do ustalenia zakres wsparcia:
 realizacji zintegrowanych działań w postaci zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) na obszarze strategicznej interwencji (Lubelski Obszar
Funkcjonalny)
oraz
 w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów
miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego poprzez
realizację projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego
rozwoju obszarów miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego.

-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

252/19

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

253/19

9.Specyficzne wymogi dla projektów realizowanych przez OPS i PCPR:

255/20

-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.

255/20

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

255/24
259/10

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
9.Specyficzne wymogi dla projektów OPS i PCPR:

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie na pod- W przypadku wystąpienia pomocy wsparcie udzielane będzie na podstawie (…)
stawie (…)
8.Realizacja zintegrowanych usług o charakterze opiekuńczym i zdrowotnym, ad- 8.Realizacja zintegrowanych usług o charakterze opiekuńczym i zdrowotnym, adresowanych w szczególności do osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób resowanych w szczególności do osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób
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niesamodzielnych.
9.Wsparcie usług ochrony zdrowia psychicznego, w tym:

niesamodzielnych189.
9.Wsparcie usług ochrony zdrowia psychicznego190, w tym:
189

Działania realizowane wyłącznie, jako wsparcie procesu deinstytucjaonalizacji opieki medycznej (tj. przejścia
od usług świadczonych w formach instytucjonalnych do usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności,
realizowany zgodnie z Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki
świadczonej na poziomie lokalnych społeczności i wymagający z jednej strony rozwoju usług świadczonych na
poziomie lokalnych społeczności, z drugiej - stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej).
190
J.w.

260/10

10.Realizacja programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji 10.Realizacja programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych191.
191

Realizacja programów odbywa się w formule regionalnych programów zdrowotnych (RPZ), tj. programów
polityki zdrowotnej realizowanych w ramach RPO WL 2014-2020. Program polityki zdrowotnej - program
polityki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 29a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku ww. programów finansowanych ze środków
EFS, wybór realizatora programu polityki zdrowotnej następuje z zastosowaniem przepisów rozdziału 13 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020.

260/10

11.Realizacja działań na rzecz dzieci dotkniętych problemem nadwagi, otyłości, 11.Realizacja działań na rzecz dzieci dotkniętych problemem nadwagi, otyłości,
wad postawy oraz zaburzeniami rozwoju układu ruchu.
wad postawy oraz zaburzeniami rozwoju układu ruchu192.
192

260/12

J.w.

Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym Osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym
m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi), osoby niesamodzielne145, (…)
psychicznymi), osoby niesamodzielne195,

145

Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność
wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z
podstawowych czynności dnia codziennego.

195

Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność
wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z
podstawowych czynności dnia codziennego. W zakresie wsparcia w obszarze zdrowiad do oceny stopnia
niesamodzielności stosowana jest Skala Barthel. Skala Barthel pozwala na ocenę chorego pod względem jego
zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego
takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie się i
rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych. Za
osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu.
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261/15

49 727 472

261/17

Do ustalenia zakres wsparcia:
 realizacji zintegrowanych działań w postaci zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) na obszarze strategicznej interwencji (Lubelski Obszar
Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego
Funkcjonalny)
rozwoju obszarów miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta
oraz
wojewódzkiego poprzez realizację projektów zintegrowanych na obszarach
 w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów
strategicznej interwencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii
miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego poprzez
Rozwoju Województwa Lubelskiego.
realizację projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.

262/19

47 227 472

262/19

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

262/19

-Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.

265/19

9.Trwałość wsparcia – beneficjent po zakończeniu realizacji projektu jest zobowiązany do zachowania trwałości co najmniej przez okres odpowiadający okresowi
realizacji projektu:
10.Beneficjent jest zobowiązany:

265/19
266/19

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
-Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.
9.Trwałość wsparcia – beneficjent po zakończeniu realizacji projektu jest zobowiązany do zachowania trwałości co najmniej przez okres odpowiadający okresowi
realizacji projektu, w szczególności w zakresie:
10.Beneficjent projektu realizującego cel szczegółowy nr 1 jest zobowiązany:
11.Przedsięwzięcia w obszarze zdrowia realizowane w ramach Działania 11.2 są
realizowane w formule regionalnych programów zdrowotnych (RPZ)4 za wyjątkiem działań służących deinstytucjonalizacji opieki medycznej.
12.Warunki realizacji działania z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej:
a) realizacja projektów służy rozwojowi zdeinstytucjonalizowanych
form opieki medycznej zapobiegających umieszczaniu osób w zakładach stacjonarnych, w szczególności na oddziałach szpitalnych;

4

Regionalny program zdrowotny (RPZ) - program polityki zdrowotnej realizowany w ramach RPO WL 2014-2020, tj. program polityki zdrowotnej, o którym mowa w art. 5 pkt 29a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku ww. programów finansowanych ze środków EFS, wybór realizatora programu polityki zdrowotnej następuje z
zastosowaniem przepisów rozdziału 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
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b) realizacja projektów służy rozwojowi różnorodnych zintegrowanych usług, pozwalających pensjonariuszom opuścić zakłady stacjonarne i żyć w społeczeństwie z zapewnieniem odpowiedniego
wsparcia, zapobieganiu objęciu kolejnych osób opieką instytucjonalną, a także podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji osób zaangażowanych w opiekę medyczną nad osobami niesamodzielnymi;
c) działania z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad
osobami niesamodzielnymi mogą dotyczyć w szczególności:
wsparcia działalności lub tworzenia nowych dziennych domów
opieki medycznej, zgodnie ze standardem wypracowanym w ramach
PO WER lub innych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym
osobami starszymi;
wdrożenia na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji
realizacji usług medycznych kierowanych do osób niesamodzielnych;
wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych;
długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej;
zapewniania opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w
zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki
domowej lub miejsc opieki w dziennych formach;
wsparcia psychologicznego lub szkoleń dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami
niesamodzielnymi;
przygotowania i tworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego
sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej;
teleopieki medycznej, wykorzystywanej na potrzeby doradztwa
medycznego oraz bezpośredniej pomocy personelu medycznego na
wezwanie w szczególnej sytuacji;
szkoleń oraz prowadzenia doradztwa w zakresie dostosowania
podmiotów leczniczych do potrzeb osób niesamodzielnych;
wsparcia zespołów środowiskowych, w szczególności na poziomie
podstawowej opieki zdrowotnej lub psychiatrycznej.
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d) w ramach projektów z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej mogą być realizowane/finansowane w szczególności następujące działania:

zatrudnienie personelu świadczącego usługi zdrowotne lub opiekuńcze;

usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne pod warunkiem,
że są one niezbędne do realizacji celów projektu i jednocześnie nie mogą
zostać sfinansowane ze środków publicznych, to jest jeżeli wykraczają one
poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo po wykazaniu, że
gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej
osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu;

działania informacyjno-edukacyjne prowadzone wyłącznie przez
absolwentów kierunków medycznych oraz absolwentów kierunku zdrowie
publiczne, skierowane do osób niesamodzielnych, osób z ich otoczenia,
opiekunów, osób świadczących usługi z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi;

zapewnienie transportu osoby niesamodzielnej lub personelu
sprawującego opiekę, związane bezpośrednio z usługami zdrowotnymi
świadczonymi osobie niesamodzielnej w ramach projektu;

monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.
13.Warunki realizacji RPZ z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i
rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami:
a) działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie zastępują
świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie jest zagwarantowane ze środków publicznych;
b) ramach projektów z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z
niepełnosprawnościami mogą być realizowane w szczególności
następujące działania:

usługi zdrowotne pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów RPZ i jednocześnie nie mogą zostać sfinansowane ze środków
publicznych, to jest jeżeli wykraczają one poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo po wykazaniu, że gwarantowana usługa
zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków
publicznych w okresie trwania RPZ lub danego projektu służącego realiZałącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXV/1761/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 lutego 2016 r.
Strona 33 z 67










zacji RPZ;
zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej
dla danej osoby oraz jej opiekuna z miejsca zamieszkania do miejsca
wykonywania usługi zdrowotnej i z powrotem;
w przypadku gdy opiekun osoby biorącej udział w projekcie, poza
uczestnikiem projektu, ma dodatkowo pod opieką inną osobę niesamodzielną, w ramach projektu możliwe jest zapewnienie opieki nad tą
osobą niesamodzielną w czasie korzystania ze wsparcia przez uczestnika projektu;
działania informacyjno-edukacyjne dotyczące tematyki RPZ skierowane w szczególności do dzieci oraz osób z ich otoczenia, prowadzone wyłącznie przez absolwentów kierunków medycznych oraz absolwentów kierunku zdrowie publiczne;
działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdrażaniem RPZ
skierowane w szczególności do pielęgniarek i higienistek szkolnych, pedagogów, psychologów prowadzone wyłącznie przez absolwentów kierunków medycznych oraz absolwentów kierunku zdrowie publiczne;
monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

266/20

-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.

266/20

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

266/24
272/17

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie na pod- W przypadku wystąpienia pomocy wsparcie udzielane będzie na podstawie (…)
stawie (…)
Do ustalenia zakres wsparcia:
 realizacji zintegrowanych działań w postaci zintegrowanych inwestycji te- Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego
rytorialnych (ZIT) na obszarze strategicznej interwencji (Lubelski Obszar rozwoju obszarów miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego
Funkcjonalny)
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej interoraz
wencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa
 w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów Lubelskiego.
miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego poprzez
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272/18
272/19

273/19

276/20

realizację projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.
Typ konkursowy - typy projektów nr 1-4.
Typ pozakonkursowy - typ projektu nr 5.
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Tryb konkursowy - typy projektów nr 1-4.
Tryb pozakonkursowy - typ projektu nr 5.
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.

276/20

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

276/24

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie na
podstawie (…)

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W przypadku wystąpienia pomocy wsparcie udzielane będzie na podstawie (…)
Dodano kartę Działania 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

278
278

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

278

Dodano kartę Działania 11.6 Ekonomia społeczna w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

II.12 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Str./Pkt
Treść przed zmianą:
281/15 12 848 336
281/17

Do ustalenia zakres wsparcia:

Treść po zmianie:
12 348 336
Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego
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realizacji zintegrowanych działań w postaci zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) na obszarze strategicznej interwencji (Lubelski Obszar
Funkcjonalny)
oraz
 w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów
miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego poprzez
realizację projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

rozwoju obszarów miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa
Lubelskiego.

282/19

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

282/19

7.Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania
kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
7.Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania
kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. O ile w projektach tworzone są nowe materiały
edukacyjne, Beneficjent ma obowiązek otwartego, publicznego udostępniania
materiałów edukacyjnych i szkoleniowych stworzonych w ramach projektów finansowanych z EFS, przekazania na mocy umowy o dofinansowanie projektu,
praw autorskich do produktów powstałych w ramach projektów współfinansowanych przez EFS do Instytucji Zarządzającej i wprowadzenie obligatoryjnego wymogu udostępniania powstałych materiałów edukacyjnych i szkoleniowych (np. podręczników, scenariuszy zajęć, materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie
wolnej licencji. Beneficjent deklaruje, jakie wolne licencje będą zastosowane oraz
że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych i/lub
należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te będą
udostępniane.

281/19

-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXXV/1761/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 lutego 2016 r.
Strona 36 z 67

286/20

-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.

286/20

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

286/24
289/10

289/10

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie na pod- W przypadku wystąpienia pomocy wsparcie udzielane będzie na podstawie (…)
stawie (…)
177
259
Wsparcie w ramach typu projektu nr 1 lit. a może objąć w szczególności:
Wsparcie w ramach typu projektu nr 1 lit. a może objąć w szczególności:
a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty
objętych wsparciem zgodnie z następującymi warunkami:
objętych wsparciem zgodnie z następującymi warunkami:
 zakres tematyczny projektu edukacyjnego finansowanego ze środ zakres tematyczny projektu edukacyjnego finansowanego ze środków EFS może wykraczać poza treści nauczania określone w podków EFS może wykraczać poza treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
stawie programowej kształcenia ogólnego,
 projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być realizo projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być realizowany jako projekt interdyscyplinarny, łączący wiadomości i umiewany jako projekt interdyscyplinarny, łączący wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin,
jętności z różnych dziedzin,
 projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być realizo projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być realizowany w czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo w czasie zawany w czasie zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą;
jęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą;
b)podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmio- b)podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów260 w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu262,
tów260 w zakresie korzystania z nowoczesnych metod261, technologii i sprzętu262,
261

Wsparcie obejmuje:
a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod
sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku
pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów
przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie
eksperymentu,
c) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych,
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy.

289/10

179

Typ projektu obejmuje w szczególności:

262

Typ projektu obejmuje podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszyst-
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(…)

kich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do
szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania
przedmiotowego, w tymw szczególności:
(…)
26 903 910

291/15

29 979 450

291/17

Do ustalenia zakres wsparcia:
 realizacji zintegrowanych działań w postaci zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) na obszarze strategicznej interwencji (Lubelski Obszar
Funkcjonalny)
oraz
 w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów
miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego poprzez
realizację projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.
Typ konkursowy – typ projektu nr 1.
Typ pozakonkursowy – typ projektu nr 2.
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

291/18
291/19

292/19

292/19

293/19

Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego
rozwoju obszarów miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej
interwencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego.

Tryb konkursowy – typ projektu nr 1.
Tryb pozakonkursowy – typ projektu nr 2.
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
4.Realizacja działań w ramach typu projektu nr 1 lit. a musi uwzględniać 4.Realizacja działań w ramach typu projektu nr 1 lit. a oraz nr 1 lit. c musi
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
uczniów lub słuchaczy objętych wsparciem.
psychofizyczne uczniów lub słuchaczy objętych wsparciem.
8.Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania
kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpo-

8.Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania
kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpo-
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wszechniania utworów zależnych.

293/19

296/19

wszechniania utworów zależnych. O ile w projektach tworzone są nowe materiały
edukacyjne, Beneficjent ma obowiązek otwartego, publicznego udostępniania
materiałów edukacyjnych i szkoleniowych stworzonych w ramach projektów finansowanych z EFS, przekazania na mocy umowy o dofinansowanie projektu,
praw autorskich do produktów powstałych w ramach projektów współfinansowanych przez EFS do Instytucji Zarządzającej i wprowadzenie obligatoryjnego wymogu udostępniania powstałych materiałów edukacyjnych i szkoleniowych (np. podręczników, scenariuszy zajęć, materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie
wolnej licencji. Beneficjent deklaruje, jakie wolne licencje będą zastosowane oraz
że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych i/lub
należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te będą
udostępniane.

10.Warunki dotyczące realizacji projektów w zakresie nauczania opartego na 10.Warunki dotyczące realizacji projektów w zakresie nauczania opartego na memetodzie eksperymentu:
todzie eksperymentu:
a)Projekt obejmuje łącznie co najmniej:
a)Projekt obejmuje łącznie co najmniej 2 z następujących form wsparcia:
 wsparcie polegające na kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji
 wsparcie polegające na kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji
uczniów/ słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub
uczniów/ słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub
matematyki oraz
matematyki;
 wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania
 doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli,
w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki186 .
niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
 wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki269 .
(…)
193
Dopuszcza się możliwość realizacji programów, o których mowa w lit. g pod 276 Dopuszcza się możliwość realizacji programów, o których mowa w lit. e pod
warunkiem, że szkoła lub placówka systemu oświaty nie ma możliwości wypełnie- warunkiem, że szkoła lub placówka systemu oświaty nie ma możliwości wypełnienia warunków, o których mowa w lit. g.
nia warunków, o których mowa w lit. e.
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(…)
e)Beneficjent zapewnia realizację kompleksowych programów wspomagających
szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego5.
f)Beneficjent zapewnia, że zakupione pomoce, sprzęt specjalistyczny lub podręczniki, a także wiedza i umiejętności przeszkolonych nauczycieli będą wykorzystywane w ramach działań prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty,
odpowiednio do:
 organizowania i udzielania przez szkoły i placówki systemu oświaty
pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z
uczniem oraz w formach wymienionych w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 opracowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z
przepisami odpowiednio rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych lub rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych
społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz
ośrodkach,
 opracowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywidu-

5

Oprócz wsparcia w formach wskazanych w lit. b, możliwe jest również doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w specjalistycznych sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych lub
psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z
niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania.
Doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty obejmuje zakup m.in.:
a) specjalistycznego oprogramowania,
b) materiałów do diagnozy, wspomagania rozwoju i korygowania deficytów takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej,
c) materiałów do diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się, również takich, które wynikają z potrzeb ucznia młodszego,
d) sprzętu specjalistycznego, wspierającego funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością w szkole lub placówce,
e) podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.
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alnych programów zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i
młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno
– wychowawczych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i
sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla
dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
14.Wsparcie, o którym mowa w typie projektu nr 1 lit. b, może obejmować w
szczególności:
a)kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia podyplomowe;
b)wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i
samokształcenia nauczycieli;
c)realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania6;
d)staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty albo instytucjami wspomagającymi
przedszkola;
e)współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np.: szkołami kształcącymi dzieci i
młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolnowychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi
ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
f)wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach
projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.

6

Program wspomagania jest formą doskonalenia nauczycieli związaną z bezpośrednim wsparciem szkół lub placówek systemu oświaty. Beneficjent zapewnia zgodność interwencji w zakresie realizacji programów
wspomagania ze wszystkimi wskazanymi poniżej warunkami:
a) program wspomagania powinien służyć pomocą szkole lub placówce systemu oświaty w wykonywaniu przez nią zadań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);
b) zakres wspomagania wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły lub placówki systemu oświaty i odpowiada na specyficzne potrzeby tych podmiotów;
c) realizacja programów wspomagania obejmuje następujące etapy:
i) przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych związanych z realizacją przez szkołę lub placówkę systemu oświaty zadań z zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);
ii) prowadzenie procesu wspomagania w oparciu o ofertę doskonalenia nauczycieli przygotowaną zgodnie z potrzebami danej szkoły lub placówki systemu oświaty, z możliwością wykorzystania ofert
doskonalenia funkcjonujących na rynku, m. in. udostępnianych przez centralne i wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli;
iii) monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wykorzystaniem m. in. ewaluacji wewnętrznej szkoły lub placówki systemu oświaty.
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298/24
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302/19

302/19

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie na pod- W przypadku wystąpienia pomocy wsparcie udzielane będzie na podstawie (…)
stawie (…)
Do ustalenia zakres wsparcia:
 realizacji zintegrowanych działań w postaci zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) na obszarze strategicznej interwencji (Lubelski Obszar
Do ustalenia zakres wsparcia w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego
Funkcjonalny)
rozwoju obszarów miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego
oraz
poprzez realizację projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej inter w ramach przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów
wencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa
miejskich innych niż obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego poprzez
Lubelskiego.
realizację projektów zintegrowanych na obszarach strategicznej interwencji (miasta subregionalne) wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.
-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

303/19
5.Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania
kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
5.Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania
kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. O ile w projektach tworzone są nowe materiały
edukacyjne, Beneficjent ma obowiązek otwartego, publicznego udostępniania
materiałów edukacyjnych i szkoleniowych stworzonych w ramach projektów finansowanych z EFS, przekazania na mocy umowy o dofinansowanie projektu,
praw autorskich do produktów powstałych w ramach projektów współfinansowanych przez EFS do Instytucji Zarządzającej i wprowadzenie obligatoryjnego wymo-
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gu udostępniania powstałych materiałów edukacyjnych i szkoleniowych (np. podręczników, scenariuszy zajęć, materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie
wolnej licencji. Beneficjent deklaruje, jakie wolne licencje będą zastosowane oraz
że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych i/lub
należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te będą
udostępniane.
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.
-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.

309/19

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

310/19

3.Priorytetowo będzie traktowane wsparcie powiązane z inteligentnymi specjalizacjami regionu wskazanymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Lubelskiego czy z sektorami szybkiego wzrostu.

310/19

7.Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji
zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania
utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i
rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.Preferencje uzyskają projekty dotyczące szkół/placówek prowadzących kształcenie w zakresie zawodów wpisujących się w inteligentne specjalizacje wynikające
z „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r." oraz
sektory szybkiego wzrostu.
Lista ww. zawodów (w przypadku zgodności z RSI - przygotowana w oparciu o
uchwałę Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia indykatywnej
listy kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego) stanowić będzie załącznik do regulaminu konkursu.
7.Beneficjent zapewnia, że zasoby edukacyjne będące utworami w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) będą udostępnione na wolnej licencji
zapewniającej licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania
utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i
rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz
wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. O ile w projektach
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wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.

tworzone są nowe materiały edukacyjne, Beneficjent ma obowiązek otwartego,
publicznego udostępniania materiałów edukacyjnych i szkoleniowych
stworzonych w ramach projektów finansowanych z EFS, przekazania na mocy
umowy o dofinansowanie projektu, praw autorskich do produktów powstałych w
ramach projektów współfinansowanych przez EFS do Instytucji Zarządzającej i
wprowadzenie obligatoryjnego wymogu udostępniania powstałych materiałów
edukacyjnych i szkoleniowych (np. podręczników, scenariuszy zajęć, materiałów
multimedialnych, broszur) na zasadzie wolnej licencji. Beneficjent deklaruje, jakie
wolne licencje będą zastosowane oraz że odpowiednie oznaczenia znajdą się na
portalach internetowych (własnych i/lub należących do podmiotów trzecich), za
pośrednictwem których zasoby te będą udostępniane.

317/20

-Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego -Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fun- Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
duszu Spójności na lata 2014-2020.

317/20

-Wytycznymi programowymi w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

317/24
319

-Wytycznymi programowymi dotyczącymi systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie na pod- W przypadku wystąpienia pomocy wsparcie udzielane będzie na podstawie (…)
stawie (…)
Dodano kartę Działania 12.5 Edukacja przedszkolna w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

319

Dodano kartę Działania 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

319

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

II.13 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna
Str./Pkt
Treść przed zmianą:
331/24 W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie mają:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych progra-

Treść po zmianie:
Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy publicznej
zastosowanie ma:
-program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regio-
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mów operacyjnych na lata 2014–2020
program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w
ramach regionalnych programów operacyjnych – poza CT 3 (na podstawie Rozporządzenia 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).

nalnego w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych – poza CT 3 (na podstawie Rozporządzenia
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)

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie mają:
 Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy przez fundusze rozwoju na rzecz
rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 16 Pomoc regionalna na rzecz rozwoju obszarów miejskich
Rozporządzenia 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).
 Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze
dostosowanie do przyszłych norm unijnych, na zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 36 Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom
zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm
unijnych, art. 37 Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych Rozporządzenia 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).
 Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy publicznej
zastosowanie ma:
-Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy przez fundusze rozwoju na rzecz rozwoju
obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 16 Pomoc regionalna na rzecz rozwoju obszarów miejskich
Rozporządzenia 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).
 Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze
dostosowanie do przyszłych norm unijnych, na zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 36 Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom
zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm
unijnych, art. 37 Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych Rozporządzenia 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).
 Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju

-

338/24

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 regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
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regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej w infrastrukturę
lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Rozporządzenia 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).
 Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
(na podstawie art. 53 Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego Rozporządzenia 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).
 Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny
energetycznie system ciepłowniczy, chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 46 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy Rozporządzenia 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).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020
 Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
(na podstawie art. 55 Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną Rozporządzenia 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).

regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej w infrastrukturę
lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Rozporządzenia 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).
 Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
(na podstawie art. 53 Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego Rozporządzenia 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).
 Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny
energetycznie system ciepłowniczy, chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 46 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy Rozporządzenia 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).
 Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
(na podstawie art. 55 Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną Rozporządzenia 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 regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020
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346/24

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie mają:
1.Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych, na zastosowanie norm surowszych niż normy
unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 36 Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom
zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm
unijnych, art. 37. Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych Rozporządzenia 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).
2.Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej w infrastrukturę lokalną w
ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Rozporządzenia 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).
3.Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa
kulturowego
(na podstawie art. 53 Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Rozporządzenia 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).
4.Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy, chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 46 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system
ciepłowniczy i chłodniczy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy publicznej
zastosowanie ma:
-Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych, na zastosowanie norm surowszych niż normy
unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 36 Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom
zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm
unijnych, art. 37. Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych Rozporządzenia 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).
 Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej w infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Rozporządzenia 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).
 Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
(na podstawie art. 53 Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Rozporządzenia 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).
 Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy, chłodniczy w ramach regionalnych programów
operacyjnych
(na podstawie art. 46 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system
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czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem weciepłowniczy i chłodniczy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów  Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
operacyjnych na lata 2014–2020
regionalnego w zakresie udzielania pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
6.Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunk(na podstawie art. 55 Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infracyjną infrastrukturę rekreacyjną
strukturę rekreacyjną Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we(na podstawie art. 55 Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrawnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).
strukturę rekreacyjną Rozporządzenia 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 regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020
352/24
W przypadku wystąpienia pomocy zastosowanie mają:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
- program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w
ramach regionalnych programów operacyjnych – poza CT 3 (na podstawie Rozporządzenia 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)
354/10

233

Przez wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych należy rozumieć wyposażenie rekomendowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej (KOWEZiU). W ramach Działania kwalifikowane będą środki trwałe
powyżej 3500 zł.

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy publicznej
zastosowanie ma:
- program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w
ramach regionalnych programów operacyjnych – poza CT 3 (na podstawie Rozporządzenia 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 regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
360

Przez wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych należy rozumieć
wyposażenie rekomendowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej (szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów został opracowany przez MEN i jest udostęp-
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niony za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl). W ramach
Działania kwalifikowane będą środki trwałe powyżej 3500 zł.
354/11

356/19

Organy prowadzące szkół i placówek oświatowych:
Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe:
 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych,
 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicz Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych,
nych w zakresie edukacji;
których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicz Organizacje pozarządowe;
nych w zakresie edukacji;
 Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkół i placówek
 Organizacje pozarządowe;
oświatowych;
 Osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w obszarze
oświaty działające w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 o systemie
 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związoświaty – Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.;
ków wyznaniowych;
 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związ Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu oświaty poprzez
ków wyznaniowych;
aktywizację zawodową młodzieży i podejmowania działań zmierzających do
podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania w zakresie
 Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu oświaty poprzez
nieobjętym interwencją PO WER;
aktywizację zawodową młodzieży i podejmowania działań zmierzających do
podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania w zakresie
 Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowadząnieobjętym interwencją PO WER.
cych działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>).
3.Koniecznym warunkiem realizacji inwestycji w ramach Działania jest posiadanie
przez wnioskodawcę jasnej wizji (w tym diagnozy potrzeb i deficytów w obszarze
interwencji z uwzględnieniem analizy pod kątem trendów demograficznych) oraz
kompleksowych planów wykorzystania powstałej infrastruktury i jej powiązania z
interwencją EFS w ramach Działań 12.3 i 12.4. Należy pamiętać, iż ww. wparcie
infrastrukturalne ze środków EFRR powinno być realizowane jako uzupełnienie
działań realizowanych z EFS w sytuacji gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celów
odnoszących się do całego CT10, realizowanego poprzez Działania w ramach Osi
12.
4.Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą uwzględniać konieczność
dostosowania wspartej infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3.Koniecznym warunkiem realizacji inwestycji w ramach Działania jest posiadanie
przez wnioskodawcę jasnej wizji (w tym diagnozy potrzeb i deficytów w obszarze
interwencji z uwzględnieniem analizy pod kątem trendów demograficznych) oraz
kompleksowych planów wykorzystania powstałej infrastruktury. Przedmiotowa
diagnoza powinna być zatwierdzona przez organ prowadzący szkoły i placówki
kształcenia zawodowego i ustawicznego, objęte wsparciem. Inwestycje finansowane ze środków EFRR powinny być logicznie i tematycznie powiązane z innymi
projektami/inwestycjami realizowanymi/zrealizowanymi ze środków EFS w ramach priorytetów inwestycyjnych 10 iii i 10iv.
4.Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą uwzględniać konieczność
dostosowania wspartej infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z różnymi
formami niepełnosprawności, w przypadku kiedy nie ma przeciwskazań do wykonywania danego zawodu przez osoby niepełnosprawne.
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356/19

8.Priorytetowo będzie traktowane wsparcie powiązane z inteligentnymi specjalizacjami regionu wskazanymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Lubelskiego czy z sektorami szybkiego wzrostu.

357/24

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy publicznej
zastosowanie ma:
-program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regioW przypadku wystąpienia pomocy zastosowanie mają:
nalnego w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regio- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. nalnych programów operacyjnych – poza CT 3 (na podstawie Rozporządzenia
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych progra- Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
mów operacyjnych na lata 2014–2020
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Trakta- program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju tu).
regionalnego w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w
ramach regionalnych programów operacyjnych – poza CT 3 (na podstaPomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana jest
wie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
na podstawie:
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

361/24

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie mają:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
- program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych – poza CT 3 (na
podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem we-

8.Preferencje uzyskają projekty dotyczące szkół/placówek prowadzących kształcenie w zakresie zawodów wpisujących się w inteligentne specjalizacje wynikające
z „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.", sektory
szybkiego wzrostu oraz sektory ważne dla lokalnych rynków pracy.
Lista ww. zawodów (w przypadku zgodności z RSI - przygotowana w oparciu o
uchwałę Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia indykatywnej
listy kodów PKD wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Lubelskiego) stanowić będzie załącznik do regulaminu konkursu.

Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy publicznej
zastosowanie ma:
-program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych – poza CT 3 (na podstawie Rozporządzenia
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).
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wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

365/13

Miasto Lublin

368/24

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej zastosowanie mają:
1.Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy przez fundusze rozwoju na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 16 Pomoc regionalna na rzecz rozwoju obszarów miejskich
Rozporządzenia 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).
2.Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych, na zastosowanie norm surowszych niż normy
unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 36 Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub
podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych, art.
37. Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych Rozporządzenia 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).
3.Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej w infrastrukturę lokalną w
ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Rozporządzenia 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 Trak-

Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana jest
na podstawie:
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
Gmina Lublin (reprezentująca Strony Porozumienia Gmin LOF)
Do pomocy udzielanej w ramach Działania, mającej charakter pomocy publicznej
zastosowanie mają:
-Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy przez fundusze rozwoju na rzecz
rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 16 Pomoc regionalna na rzecz rozwoju obszarów miejskich
Rozporządzenia 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).



Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze
dostosowanie do przyszłych norm unijnych, na zastosowanie norm surowszych niż
normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony
środowiska w przypadku braku norm unijnych w ramach regionalnych programów
operacyjnych
(na podstawie art. 36 Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom
zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska
lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych,
art. 37. Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm
unijnych Rozporządzenia 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).



Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej w infrastrukturę lokalną
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tatu).
4.Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa
kulturowego
(na podstawie art. 53 Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Rozporządzenia 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).
5.Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy, chłodniczy w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 46 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system
ciepłowniczy i chłodniczy Rozporządzenia 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).
6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
7.Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie udzielania pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
(na podstawie art. 55 Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną Rozporządzenia 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).

w ramach regionalnych programów operacyjnych
(na podstawie art. 56 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną
Rozporządzenia 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).



Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa
kulturowego
(na podstawie art. 53 Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Rozporządzenia 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).



Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny
energetycznie system ciepłowniczy, chłodniczy w ramach regionalnych
programów operacyjnych
(na podstawie art. 46 Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system
ciepłowniczy i chłodniczy Rozporządzenia 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).



Program pomocowy przygotowany przez ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego w zakresie udzielania pomocy na infrastrukturę sportową i
wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
(na podstawie art. 55 Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną
infrastrukturę rekreacyjną Rozporządzenia 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).
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Pomoc w ramach Działania, mająca charakter pomocy de minimis, udzielana jest
na podstawie:
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014–2020
III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR)
Str./Pkt
Treść przed zmianą:
376
Usunięto tabelę
IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji
A. Wymiar terytorialny - formy obligatoryjne
Str./Pkt
Treść przed zmianą:
383/A.1.1 Działaniami dedykowanymi obszarom wymagającym rewitalizacji będą Działania
13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich oraz 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

383/A.1.1 W ramach Programu przewidziano także preferencje dla inwestycji niezbędnych
dla kompleksowej rewitalizacji danego obszaru realizowanych w ramach
następujących Działań:
 Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne
 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
 Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego
 Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności
 Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne
 Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa
 Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
 Działanie 11.1 Aktywne włączenie
 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
 Działanie 12.2 Kształcenie ogólne
 Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych.
Dodatkowo w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie zaplanowano realizację
programów ukierunkowanych na aktywizację oraz reintegrację społecznozawodową społeczności marginalizowanych na obszarach objętych działaniami
rewitalizacyjnymi, w celu zwiększenia aktywności społecznej oraz gotowości do

Treść po zmianie:
Dodano tabelę z nowymi danymi finansowymi

Treść po zmianie:
Działaniami dedykowanymi obszarom wymagającym rewitalizacji będą Działania
13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich oraz
13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
W ramach Programu przewidziano także preferencje dla inwestycji niezbędnych
dla kompleksowej rewitalizacji danego obszaru realizowanych w ramach
następujących Działań:
 Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne
 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
 Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego
 Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności
 Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne
 Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa
 Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
 Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 Działanie 11.1 Aktywne włączenie
 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne
 Działanie 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 Działanie 11.5 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
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podejmowania pracy uczestników tych programów.



Działanie 12.2 Kształcenie ogólne
Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych.

Dodatkowo w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie oraz Działania 11.4
Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego zaplanowano realizację programów
ukierunkowanych na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową
społeczności marginalizowanych na obszarach objętych działaniami
rewitalizacyjnymi, w celu zwiększenia aktywności społecznej oraz gotowości do
podejmowania pracy uczestników tych programów.
384/A.1.2

Oś priorytetowa

Działanie/
poddziałanie

Fundusz

Indykatywna
alokacja UE
(EUR)

Metoda
preferencji

Oś priorytetowa

Działanie/
poddziałanie

Fundusz Indykatywna
alokacja UE
(EUR)

Metoda
preferencji

3 Konkurencyjność przedsiębiorstw

3.1 Tereny inwestycyjne

EFRR

34 000 000

Kryteria wyboru projektów

3 Konkurencyjność przedsiębiorstw

3.1 Tereny inwestycyjne

EFRR

34 000 000

Kryteria wyboru projektów

5 Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2 Efektywność
energetyczna
sektora publicznego

EFRR

28 712 116

Kryteria wyboru projektów

5 Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.2 Efektywność
energetyczna
sektora publicznego

EFRR

28 712 116

Kryteria wyboru projektów

5 Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3 Efektywność
energetyczna
sektora mieszkaniowego

EFRR

3 816 713

Kryteria wyboru projektów

5 Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.3 Efektywność
energetyczna
sektora mieszkaniowego

EFRR

3 816 713

Kryteria wyboru projektów

5 Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5
Promocja
niskoemisyjności

EFRR

1 377 024

Kryteria wyboru projektów

5 Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

5.5
Promocja
niskoemisyjności

EFRR

1 377 024

Kryteria wyboru projektów

7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

7.1 Dziedzictwo
kulturowe i naturalne

EFRR

6 503 554

Kryteria wyboru projektów

7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

7.1 Dziedzictwo
kulturowe i naturalne

EFRR

6 503 554

Kryteria wyboru projektów
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9 Rynek pracy

9.1 Aktywizacja
zawodowa

EFS

1 165 488

Kryteria wyboru projektów

9 Rynek pracy

9.1 Aktywizacja
zawodowa

EFS

1 165 488

Kryteria wyboru projektów

9 Rynek pracy

9.3 Rozwój przedsiębiorczości

EFS

2 797 170

Kryteria wyboru projektów

9 Rynek pracy

9.3 Rozwój przedsiębiorczości

EFS

1 797 170

Kryteria wyboru projektów

11 Włączenie
społeczne

11.1 Aktywne
włączenie

EFS

5 606 772

Kryteria wyboru projektów,
wyodrębniona
alokacja

9 Rynek pracy

EFS

1 000 000

Kryteria wyboru projektów

11 Włączenie
społeczne

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

EFS

2 486 374

Kryteria wyboru projektów

9.6 Rozwój przedsiębiorczości w
ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2 Kształcenie
ogólne

EFS

1 498 972

Kryteria wyboru projektów

11 Włączenie
społeczne

11.1 Aktywne
włączenie

EFS

3 606 772

13 Infrastruktura społeczna

13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

EFRR

30 778 500

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów,
wyodrębniona
alokacja

1 486 374

13.2 Infrastruktura usług społecznych

EFRR

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

EFS

13 Infrastruktura społeczna

11 Włączenie
społeczne

Kryteria wyboru projektów

2 000 000

13.3 Rewitalizacja
obszarów miejskich

EFRR

59 811 403

Działanie
dedykowane
rewitalizacji

13 Infrastruktura społeczna

13.4 Rewitalizacja
obszarów wiejskich

EFRR

41 230 484

Działanie
dedykowane
rewitalizacji

11.4 Aktywne
włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

EFS

13 Infrastruktura społeczna

11 Włączenie
społeczne

Kryteria wyboru projektów,
wyodrębniona
alokacja

11 Włączenie
społeczne

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

EFS

1 000 000

Kryteria wyboru projektów

29 571 500

Kryteria wyboru projektów
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Funkcjonalnego

385/A.2.1 Minimalny zakres powierzenia zadań oznacza, że władze miejskie przedkładają IZ
RPO listy projektów wyłonionych w konkursie bądź -w przypadku trybu
pozakonkursowego – zidentyfikowanych w ramach Strategii ZIT,
spriorytetyzowanych w oparciu o kryteria zatwierdzone przez KM RPO dotyczące
stopnia zgodności z celami strategii ZIT.

12 Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2 Kształcenie
ogólne

EFS

498 972

Kryteria wyboru projektów

12 Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.6 Kształcenie
ogólne w ramach
Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego

EFS

1 000 000

Kryteria wyboru projektów

13 Infrastruktura społeczna

13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

EFRR

30 778 500

Kryteria wyboru projektów

13 Infrastruktura społeczna

13.2 Infrastruktura usług społecznych

EFRR

29 571 500

Kryteria wyboru projektów

13 Infrastruktura społeczna

13.3 Rewitalizacja
obszarów miejskich

EFRR

59 811 403

Działanie
dedykowane
rewitalizacji

13 Infrastruktura społeczna

13.4 Rewitalizacja
obszarów wiejskich

EFRR

41 230 484

Działanie
dedykowane
rewitalizacji

13 Infrastruktura społeczna

13.8 Rewitalizacja
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach
Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych

EFRR

16 720 000

Działanie
dedykowane
rewitalizacji

Minimalny zakres powierzenia zadań oznacza, że władze miejskie zatwierdzają
razem z IZ RPO listy projektów wyłonionych w konkursie. Natomiast -w przypadku
trybu pozakonkursowego władze miejskie przedkładają IZ RPO listy projektów –
zidentyfikowanych w ramach Strategii ZIT, spriorytetyzowanych w oparciu o
kryteria zatwierdzone przez KM RPO dotyczące stopnia zgodności z celami
strategii ZIT.
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385/A.2.1 Techniczna organizacja naboru i pełna ocena projektów pod względem formalnym
i merytorycznym może być dokonywana przez władze miejskie lub IZ RPO, z
udziałem w stosownych przypadkach ekspertów zewnętrznych, zgodnie z
postanowieniami porozumienia.
385/A.2.2 Podrozdział zostanie uzupełniony na jednym z kolejnych etapów aktualizacji
SZOOP RPO WL.

Techniczna organizacja naboru i ocena projektów pod względem formalnym i
merytorycznym dokonywana będzie przez władze miejskie lub IZ RPO, w
stosownych przypadkach z udziałem ekspertów zewnętrznych, zgodnie z
postanowieniami porozumienia.

Oś priorytetowa

Działanie/
poddziałanie

Fundusz

Alokacja UE
przeznaczona
na ZIT
(EUR)

Finansowanie
ogółem
(EUR)

2 Cyfrowe
Lubelskie

2.2 Cyfryzacja
Lubelskiego
Obszaru
Funkcjonalnego w
ramach
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych

EFRR

861 000

1 012 941

3
Konkurencyjność
przedsiębiorstw

3.8 Tereny
inwestycyjne w
ramach
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
Lubelskiego
Obszaru
Funkcjonalnego

EFRR

0

0

5 Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna

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

EFRR

63 749 393

74 999 286

7 Ochrona

7.4 Ochrona

EFRR

8 000 000

9 411 765
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dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

bioróżnorodności
dla Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
Lubelskiego
Obszaru
Funkcjonalnego

8 Mobilność
regionalna i
ekologiczny
transport

8.4 Transport w
ramach
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
Lubelskiego
Obszaru
Funkcjonalnego

EFRR

9 Rynek pracy

9.5 Aktywizacja
zawodowa w
ramach
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
Lubelskiego
Obszaru
Funkcjonalnego

9 Rynek pracy

9 Rynek pracy

4 000 000

4 705 882

EFS

0

0

9.6 Rozwój
przedsiębiorczości
w ramach
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
Lubelskiego
Obszaru
Funkcjonalnego

EFS

2 500 000

2 941 176

9.7 Godzenie życia
zawodowego i
prywatnego w
ramach
Zintegrowanych

EFS

1 000 000

1 176 471
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Inwestycji
Terytorialnych
Lubelskiego
Obszaru
Funkcjonalnego
10
Adaptacyjność
przedsiębiorstw
i pracowników
do zmian

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

EFS

0

0

11 Włączenie
społeczne

11.4 Aktywne
włączenie w
ramach
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
Lubelskiego
Obszaru
Funkcjonalnego

EFS

2 500 000

2 941 176

11 Włączenie
społeczne

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

EFS

2 500 000

2 941 176

11 Włączenie
społeczne

11.6 Ekonomia
społeczna w
ramach
Zintegrowanych
Inwestycji

EFS

0

0
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Terytorialnych
Lubelskiego
Obszaru
Funkcjonalnego
12. Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.5 Edukacja
przedszkolna w
ramach
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
Lubelskiego
Obszaru
Funkcjonalnego

EFS

500 000

588 235

12 Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.6 Kształcenie
ogólne w ramach
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
Lubelskiego
Obszaru
Funkcjonalnego

EFS

3 075 539

3 618 281

12 Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

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

EFS

0

0

13
Infrastruktura
społeczna

13.8 Rewitalizacja
Lubelskiego
Obszaru
Funkcjonalnego w
ramach
Zintegrowanych

EFRR

16 720 000

19 670 588
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Inwestycji
Terytorialnych

385/A.3.1 Podrozdział zostanie uzupełniony na jednym z kolejnych etapów aktualizacji Województwo lubelskie cechuje się stosunkowo dużym zróżnicowaniem
SZOOP RPO WL.
wewnątrzregionalnym. Znaczne różnice występują pomiędzy rozwojem obszarów
wiejskich a miastami, przy czym obszary wiejskie, zgodnie z klasyfikacją Eurostatu
(DEGURBA), zajmują znaczną część województwa lubelskiego - 190 gmin. W
porównaniu do miast, obszary wiejskie są znacznie gorzej wyposażone w
podstawową
infrastrukturę
społeczną
i komunalną. Obszary te charakteryzują się m.in. wysokim poziomem bezrobocia
długotrwałego i ukrytego, niskim wskaźnikiem upowszechnienia wychowania
przedszkolnego,
niskim
stopniem
zwodociągowania
i skanalizowania oraz ograniczonym dostępem do usług społecznych i
zdrowotnych. Duże dysproporcje rozwojowe występują także w zakresie dostępu i
aktywności przedsiębiorców z obszarów wiejskich do usług instytucji otoczenia
biznesu oraz instrumentów finansowania i wsparcia zewnętrznego.
W celu zapobieżenia trwałej marginalizacji, a w efekcie wykluczeniu znacznej
grupy mieszkańców, interwencja RPO WL 2014 - 2020 koncentrować się będzie na
obszarach, na których kumulują się bariery o charakterze infrastrukturalnym,
społecznym i ekonomicznym. Dedykowane wsparcie dla obszarów wiejskich
zostanie zastosowane w ramach PI 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 6c Zachowanie, ochrona,
promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz 9b Wspieranie
rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na
obszarach miejskich i wiejskich i stanowić będzie ok. 8% alokacji Programu.
Ponadto w ramach Programu przewidziano preferencje w dostępie do środków
poprzez premiowanie w trakcie wyboru do dofinansowania projektów
realizowanych na terenach wiejskich lub których ostatecznymi odbiorcami są
podmioty/osoby z obszarów wiejskich. Łącznie na wsparcie obszarów wiejskich
zostanie skierowane ok. 50% alokacji Programu.
385/A.3.2 Podrozdział zostanie uzupełniony na jednym z kolejnych etapów aktualizacji
Metoda
Indykatywna
SZOOP RPO WL.
preferencji
Oś
priorytetowa

2 Cyfrowe

Działanie/
poddziałanie

2.1 Cyfrowe

Fundusz

EFRR
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alokacja
UE
(EUR)

projektów z
obszarów
wiejskich

42 159 447

Preferencje w

Lubelskie

4 Energia
przyjazna
środowisku

4 Energia
przyjazna
środowisku

6 Ochrona
środowiska i
efektywne
wykorzystanie
zasobów

lubelskie

4.1 Wsparcie
wykorzystania OZE

4.2 Produkcja
energii z OZE w
przedsiębiorstwach

6.4 Gospodarka
wodno-ściekowa

dostępie do
środków poprzez
premiowanie w
trakcie wyboru
do
dofinansowania
projektów
realizowanych na
terenach
wiejskich

EFRR

EFRR

EFRR
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80 000 000

W ramach
Działania
przewiduje się
terytorializację
poprzez konkursy
dedykowane z
podziałem
środków
finansowych na
tereny wiejskie i
miejskie

40 693 513

Preferencje w
dostępie do
środków poprzez
premiowanie w
trakcie wyboru
do
dofinansowania
projektów
realizowanych na
terenach
wiejskich

50 375 181

Preferencje w
dostępie do
środków poprzez
premiowanie w
trakcie wyboru

do
dofinansowania
projektów
realizowanych na
terenach
wiejskich

7 Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

7.1 Dziedzictwo
kulturowe i
naturalne

EFRR

25 134 104

W ramach
Działania
przewiduje się
terytorializację
poprzez
dedykowane
wsparcie z
podziałem
środków
finansowych na
projekty o
charakterze
lokalnym i
regionalnym.
Preferowane
będą projekty
realizowane na
obszarach
wiejskich

9 Rynek pracy

9.1 Aktywizacja
zawodowa

EFS

14 005 851

Preferencje w
dostępie do
środków poprzez
premiowanie w
trakcie wyboru
do
dofinansowania
projektów
realizowanych na
terenach
wiejskich

9 Rynek pracy

9.2 Aktywizacja

EFS

41 985 147

Preferencje w
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zawodowa –
projekty PUP

11 Włączenie
społeczne

11.2 Usługi
społeczne i
zdrowotne

11 Włączenie
społeczne

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

12 Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.2 Kształcenie
ogólne

dostępie do
środków poprzez
premiowanie w
trakcie wyboru
do
dofinansowania
projektów
realizowanych na
terenach
wiejskich

EFS

EFS

EFS
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27 547 384

Preferencje w
dostępie do
środków poprzez
premiowanie w
trakcie wyboru
do
dofinansowania
projektów
realizowanych na
terenach
wiejskich

575 000

Preferencje w
dostępie do
środków poprzez
premiowanie w
trakcie wyboru
do
dofinansowania
projektów
realizowanych na
terenach
wiejskich

12 982 832

Preferencje w
dostępie do
środków poprzez
premiowanie w
trakcie wyboru

do
dofinansowania
projektów
realizowanych na
terenach
wiejskich

12 Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.4 Kształcenie
zawodowe

12 Edukacja,
kwalifikacje i
kompetencje

12.6 Kształcenie
ogólne w ramach
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
Lubelskiego
Obszaru
Funkcjonalnego

13
Infrastruktura
społeczna

13.4 Rewitalizacja
obszarów wiejskich

13
Infrastruktura
społeczna

13.5 Infrastruktura
przedszkolna

EFS

EFS

EFRR

EFRR
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33 802 179

Preferencje w
dostępie do
środków poprzez
premiowanie w
trakcie wyboru
do
dofinansowania
projektów
realizowanych na
terenach
wiejskich

707 374

Preferencje w
dostępie do
środków poprzez
premiowanie w
trakcie wyboru
do
dofinansowania
projektów
realizowanych na
terenach
wiejskich

41 230 484

Działanie
dedykowane
obszarom
wiejskim

2 050 962

Premiowane
poprzez
preferencję
punktową
obszarów o

niskim stopniu
upowszechnienia
edukacji
przedszkolnej. W
realiach
województwa
lubelskiego
obszary o
najniższym
stopniu
upowszechnienia
edukacji
przedszkolnej są
to obszary
wiejskie

V. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO
Str./Pkt
Treść przed zmianą:
Treść po zmianie:
388
Zaktualizowano katalog dokumentów oraz ich podstawy prawne.
VI. Spis skrótów
Str./Pkt
Treść przed zmianą:
Treść po zmianie:
393
MIR - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
MR-Ministerstwo Rozwoju
VII. Załączniki
Załącznik 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych
Wprowadzono Działania dla ZIT LOF, współfinansowane ze środków EFS.
Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
Uzupełniono o Działania dla ZIT LOF, współfinansowane ze środków EFS oraz zaktualizowano wartości wskaźników w niektórych innych Działaniach współfinansowanych z EFS, w
związku z wprowadzeniem ww. Działań dla ZIT LOF.
Załącznik 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań
W związku z podjęciem przez KM RPO WL 2014-2020 w dniu 24 grudnia 2015 r. oraz 11 lutego 2016 r. uchwał w zakresie kryteriów wyboru projektów, wprowadzono zmiany w
Załączniku 3d - Kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne wyboru projektów dla Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanych
przez DW EFRR, Załączniku 3e - Kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne wyboru projektów dla Działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wdrażanych przez LAWP oraz dodano Załącznik 3f Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć priorytetowych dla realizacji Strategii
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020
Załącznik 4 Ramowe Plany Działań w części dotyczącej kryteriów wyboru projektów
W związku z podjęciem przez KM RPO WL 2014-2020 w dniu 24 grudnia 2015 r. oraz 11 lutego 2016 r. uchwał w zakresie kryteriów wyboru projektów, wprowadzono odpowiednie
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zmiany w Załączniku.
Załącznik 6 – Zakres interwencji realizowany w poszczególnych Działaniach RPO WL 2014-2020
Wprowadzono Działania dla ZIT LOF, współfinansowane ze środków EFS wraz z właściwymi kategoriami interwencji.
Ponadto, wprowadzono zmiany redakcyjne, porządkowe oraz sprostowano błędy pisarskie.
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