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Załącznik nr 1 do Wykazu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  

Propozycje zmiany RPO WL 2014-2020 do renegocjacji – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(kurs EUR przyjęty do renegocjacji 1 EUR=4,4705) 

A. PLANOWANE REALOKACJE 

Z Działania PI 
Wartość realokowanych środków  

Na Działanie PI 
Wartość realokowanych środków 

EUR PLN  EUR PLN 

1.2 Badania celowe 1b 1 695 705,00 7 580 649,20  

4.2 Produkcja energii z OZE w 
przedsiębiorstwach 

4a 2 751 446,00 12 300 339,34 
1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w 

przedsiębiorstwach 
1b 757 516,00 3 386 475,28 

1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań 1b 222 078,00 992 799,70 

1.5 Bon na innowacje 1b 76 147,00 340 415,16 

2.1 Cyfrowe Lubelskie 2c 907 275,00 4 055 973,80 

 4.1 Wsparcie wykorzystania 
OZE 

4a 5 368 882,00 24 001 596,80 

3.1 Tereny inwestycyjne 3a 1 201 612,00 5 371 808,56 

5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna dla ZIT LOF 

4e 
 

2 136 295,00 9 550 310,44 

8.1 Regionalny układ transportowy 7b 1 112 142,00 4 971 831,05 

8.4 Transport w ramach ZIT LOF 7b 11 558,00 51 672,95 

1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa 1a 23 768,00 106 259,15  

13.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia 

9a 908 287,00 4 060 514,14 

6.3 Gospodarka odpadami 6a 156 023,00 697 504,00 

6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 6b 619 639,00 2 770 098,56 

13.5 Infrastruktura przedszkolna 10a 13 453,00 60 144,49 

13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego  i 
ustawicznego 

10a 65 989,00 295 004,09 

13.7 Infrastruktura szkolna 10a 21 521,00 96 213,42 

13.8 Rewitalizacja LOF w ramach ZIT 9b 7 894,00 35 290,43 

2.1 Cyfrowe Lubelskie 2c 1 100 328,00 4 919 018,10  

5.5 Promocja niskoemisyjności 4e 1 122 215,00 5 016 867,74 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w 
ramach  ZIT 

2c 21 887,00 97 849,64 

5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna dla ZIT LOF 

4e 447 377,00 2 000 000,00 
 

5.4 Transport niskoemisyjny 4e 447 377,00 2 000 000,00 

7.4 Ochrona bioróżnorodności dla ZIT LOF 6d 13 944,00 62 339,85 
 7.1 Dziedzictwo kulturowe i 

naturalne 
6c 13 944,00 62 339,85 
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B. ZMIANA ALOKACJI NA DZIAŁANIA, PRIORYTETY INWESTYCYJNE I OSIE PRIORYTETOWE W WYNIKU PLANOWANYCH 

REALOKACJI (W EUR) 

PI Działanie Obecna alokacja* Zmiana Nowa alokacja 

1a 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa 4 549 767,00 -23 768,00 4 525 999,00 

1b 

1.2 Badania celowe 33 175 904,00 -1 695 705,00 31 480 199,00 

1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach 22 832 465,00 -757 516,00 22 074 949,00 

1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań 487 230,00 -222 078,00 265 152,00 

1.5 Bon na innowacje 807 495,00 -76 147,00 731 348,00 

Oś 
1 

Badania i innowacje 61 852 861,00 -2 775 214,00 59 077 647,00 

PI 1a 4 549 767,00 -23 768,00 4 525 999,00 

PI 1b 57 303 094,00 -2 751 446,00 54 551 648,00 

2c 
2.1 Cyfrowe Lubelskie 77 422 390,00 -2 007 603,00 75 414 787,00 

2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach  ZIT 842 651,00 -21 887,00 820 764,00 

Oś 
2 

Cyfrowe Lubelskie 78 265 041,00 -2 029 490,00 76 235 551,00 

PI 2c 78 265 041,00 -2 029 490,00 76 235 551,00 

3a 3.1 Tereny inwestycyjne 6 686 990,00 -1 201 612,00 5 485 378,00 

3a 3.2 Instrumenty kapitałowe 11 101 370,00 0,00 11 101 370,00 

3a 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe 197 766,00 0,00 197 766,00 

3a 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku 1 400 577,00 0,00 1 400 577,00 

3a 3.5 Bon na doradztwo 2 641 658,00 0,00 2 641 658,00 

3b 3.6 Marketing gospodarczy 14 314 924,00 0,00 14 314 924,00 

3c 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 247 246 940,00 0,00 247 246 940,00 

3a 3.8 Tereny inwestycyjne w ramach ZIT LOF 0,00 0,00 0,00 

3b 3.9 Udział w targach i misjach 627 939,00 0,00 627 939,00 

3c 3.10 Wzrost konkurencyjności MŚP dla ZIT miast subregionalnych 0,00 0,00 0,00 

Oś 
3 

Konkurencyjność przedsiębiorstw 284 218 164,00 -1 201 612,00 283 016 552,00 

PI 3a 22 028 361,00 -1 201 612,00 20 826 749,00 
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PI 3b 14 942 863,00 0,00 14 942 863,00 

PI 3c 247 246 940,00 0,00 247 246 940,00 

4a 
4.1 Wsparcie wykorzystania OZE 174 588 245,00 5 368 882,00 179 957 127,00 

4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach 49 545 747,00 2 751 446,00 52 297 193,00 

Oś 
4 

Energia przyjazna środowisku 224 133 992,00 8 120 328,00 232 254 320,00 

PI 4a 224 133 992,00 8 120 328,00 232 254 320,00 

4b 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw 35 285 852,00 0,00 35 285 852,00 

4c 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego 101 059 527,00 0,00 101 059 527,00 

4c 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego 17 139 267,00 0,00 17 139 267,00 

4e 5.4 Transport niskoemisyjny 12 163 934,00 447 377,00 12 611 311,00 

4e 5.5 Promocja niskoemisyjności 29 602 769,00 1 122 215,00 30 724 984,00 

4e 
5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 
75 793 912,00 -2 583 672,00 73 210 240,00 

4e 5.7 Transport niskoemisyjny dla ZIT miast subregionalnych 0,00 0,00 0,00 

4c 
5.8 Efektywność energetyczna sektora publicznego dla ZIT miast 

subregionalnych 
0,00 0,00 0,00 

4e 5.9 Promocja niskoemisyjności dla ZIT miast subregionalnych 0,00 0,00 0,00 

Oś 
5 

Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 271 045 261,00 -1 014 080,00 270 031 181,00 

PI 4b 35 285 852,00 0,00 35 285 852,00 

PI 4c 118 198 794,00 0,00 118 198 794,00 

PI 4e 117 560 615,00 -1 014 080,00 116 546 535,00 

5b 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne 4 427 784,00 0,00 4 427 784,00 

5b 6.2 Mała retencja 0,00 0,00 0,00 

6a 6.3 Gospodarka odpadami 29 632 570,00 -156 023,00 29 476 547,00 

6b 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 65 079 410,00 -619 639,00 64 459 771,00 

Oś 
6 

Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 99 139 764,00 -775 662,00 98 364 102,00 

PI 5b 4 427 784,00 0,00 4 427 784,00 

PI 6a 29 632 570,00 -156 023,00 29 476 547,00 

PI 6b 65 079 410,00 -619 639,00 64 459 771,00 

6c 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne 51 241 182,00 13 944,00 51 255 126,00 

6d 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej 4 513 542,00 0,00 4 513 542,00 
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6d 7.3 Turystyka przyrodnicza 7 536 258,00 0,00 7 536 258,00 

6d 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla ZIT LOF 9 729 121,00 -13 944,00 9 715 177,00 

Oś 
7 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 73 020 103,00 0,00 73 020 103,00 

PI 6c 51 241 182,00 13 944,00 51 255 126,00 

PI 6d 21 778 921,00 -13 944,00 21 764 977,00 

7b 8.1 Regionalny układ transportowy 194 028 343,00 -1 112 142,00 192 916 201,00 

7b 8.2 Lokalny układ transportowy 27 726 065,00 0,00 27 726 065,00 

7d 8.3 Transport kolejowy 45 416 755,00 0,00 45 416 755,00 

7b 8.4 Transport w ramach ZIT LOF 3 859 877,00 -11 558,00 3 848 319,00 

Oś 
8 

Mobilność regionalna i ekologiczny transport 271 031 040,00 -1 123 700,00 269 907 340,00 

PI 7b 225 614 285,00 -1 123 700,00 224 490 585,00 

PI 7d 45 416 755,00 0,00 45 416 755,00 

9a 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 85 563 979,00 908 287,00 86 472 266,00 

9a 13.2 Infrastruktura usług społecznych 17 841 936,00 0,00 17 841 936,00 

9b 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 65 568 664,00 0,00 65 568 664,00 

9b 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich 31 226 375,00 0,00 31 226 375,00 

10a 13.5 Infrastruktura przedszkolna 4 768 782,00 -13 453,00 4 755 329,00 

10a 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego 14 267 915,00 -65 989,00 14 201 926,00 

10a 13.7 Infrastruktura szkolna 4 841 558,00 -21 521,00 4 820 037,00 

9b 13.8 Rewitalizacja  Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT 16 614 971,00 -7 894,00 16 607 077,00 

Oś 
13 

Infrastruktura społeczna 240 694 180,00 799 430,00 241 493 610,00 

PI 9a 103 405 915,00 908 287,00 104 314 202,00 

PI 9b 113 410 010,00 -7 894,00 113 402 116,00 

PI 10a 23 878 255,00 -100 963,00 23 777 292,00 

 EFRR 1 603 400 406,00 0,00 1 603 400 406,00 

 * wartości uwzględniają już wprowadzone zmiany, które podlegają notyfikacji (szczegółowe informacje w tym zakresie w zał. 3 do Wykazu zmian) 
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C. UZASADNIENIA REALOKACJI 
 

1.  

Z Działania PI 
Wartość realokowanych środków  

Na Działanie PI 
Wartość realokowanych środków 

EUR PLN  EUR PLN 

1.2 Badania celowe 1b 1 695 705,00 7 580 649,20 
 

4.2 Produkcja energii z OZE w 
przedsiębiorstwach 

4a 2 751 446,00 12 300 339,34 

1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w 
przedsiębiorstwach 

1b 757 516,00 3 386 475,28 

1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań 1b 222 078,00 992 799,70 

1.5 Bon na innowacje 1b 76 147,00 340 415,16 

 

Zmniejszenie alokacji w PI 1b spowodowane jest niskim zainteresowaniem potencjalnych wnioskodawców realizacją projektów w obszarze tej interwencji:  

− Działanie 1.2 Badania celowe - ogłoszono 8 konkursów, w tym 4 konkursy na zasadach ogólnych oraz 4 konkursy realizowane w ramach Wspólnego 
Przedsięwzięcia Województwa Lubelskiego i NCBR. Zainteresowanie aplikowaniem w ramach Działania wraz z kolejnymi ogłaszanymi konkursami 
malało. W celu zwiększenia zainteresowania potencjalnych wnioskodawców nabory ogłoszone w 2020 roku zostały podzielone na rundy. Pomimo 
zastosowania powyższego schematu w naborze RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/20 (Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego i NCBR) 
wpłynęły łącznie 4 projekty, zaś w naborze RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/20 (konkurs na zasadach ogólnych) wpłynęło łącznie 17 projektów. 
Wnioskowane wsparcie projektów złożonych w naborze RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/20 nie wyczerpało w pełni alokacji przeznaczonej na ten konkurs, 
ostatecznie do dofinansowania wybrano w ramach ww. naboru 2 projekty na kwotę wnioskowanego wsparcia 2 303 881,65 PLN. W naborze 
RPLU.01.02.00-IP.01-06-002/20 pierwotna alokacja wystarczyła na wybranie do dofinasowania 5 projektów na kwotę wnioskowanego wsparcia  
14 104 350,77 PLN. Ostatecznie podjęta została decyzja o zwiększeniu alokacji na nabór o kwotę 9 362 109,80 PLN celem dofinansowania pozostałych 
6 projektów, aby wsparcie otrzymały wszystkie projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w konkursie. Wąski zakres dziedzinowy wybrany 
do realizacji w formule wspólnego przedsięwzięcia poskutkował znacznym ograniczeniem grona potencjalnych odbiorców wsparcia. Należy podkreślić, 
że zgodnie z powyższymi informacjami, propozycja realokacji dotyczy wyłącznie wolnych środków pozostających w Działaniu 1.2 Badania celowe. 

− Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach – w Działaniu pojawiły się wolne środki ze względu na oszczędności  
w ramach zrealizowanych projektów, rozwiązane umowy o dofinasowanie, zakończenie procedury odwoławczej. W Działaniu nie pozostają  
do podpisania żadne umowy o dofinansowanie.  

− W Działaniu 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań pojawiły się wolne środki ze względu na zakończenie procedury odwoławczej. W ramach 
Działania nie pozostają do podpisania żadne umowy o dofinansowanie. 

− W Działaniu 1.5 Bon na innowacje pojawiły się wolne środki ze względu na oszczędności w ramach zrealizowanych projektów, rozwiązane umowy  
o dofinasowanie, zakończenie procedury odwoławczej. W ramach Działania nie pozostają do podpisania żadne umowy o dofinansowanie.  
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Zwiększenie alokacji w PI 4a, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach 
Realokowane środki zostaną przeznaczone na Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach (PI 4a). Województwo lubelskie notuje duży deficyt 
mocy wytwórczej, co negatywnie odbija się na możliwościach rozwojowych sektorów wysoko energochłonnych. Region dysponuje znaczącym potencjałem 
rozwoju energetyki odnawialnej, głównie w zakresie energii wiatru i słońca (jeden z lepszych poziomów nasłonecznienia w skali kraju). Duże są też zasoby 
biomasy oraz potencjał do produkcji i wykorzystania biogazu. 

Do najważniejszych bezpośrednich korzyści płynących z realizacji projektów będzie należeć dywersyfikacja dostaw energii poprzez wzrost poziomu 
wykorzystania OZE, szczególnie w generacji rozproszonej (wzrost bezpieczeństwa produkcji na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa), co przyczyni się  
do efektywnego wykorzystania renty położenia (98,8% projektów z listy rezerwowej dotyczy energii słonecznej) i wzmocnienia niezależności energetycznej 
regionu, poprawy efektywności energetycznej, racjonalizacji zużycia energii przez przedsiębiorców oraz rozwoju energetyki prosumenckiej. Działania w sposób 
pośredni przyczynią się do redukcji zużycia paliw kopalnych oraz ograniczenia niskiej emisji. W kontekście obecnej sytuacji epidemicznej inwestycje  
w odnawialne źródła energii poskutkują zmniejszeniem kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, a tym samym ograniczeniem negatywnych ekonomicznych 
konsekwencji kryzysu. 

Z racji dużego zainteresowania wsparciem inwestycji w OZE (zwłaszcza energetyka słoneczna) oraz uwzględniając skuteczną realizację projektów w PI 4a 
zasadnym wydaje się wsparcie realizacji wszystkich projektów pozytywnie ocenionych, dla która dotychczasowa alokacja była niewystarczająca do 
dofinansowania.  

 

2.  

Z Działania PI 
Wartość realokowanych środków  

Na Działanie PI 
Wartość realokowanych środków 

EUR PLN  EUR PLN 

2.1 Cyfrowe Lubelskie 2c 907 275,00 4 055 973,80 

 4.1 Wsparcie wykorzystania 
OZE 

4a 5 368 882,00 24 001 596,80 

3.1 Tereny inwestycyjne 3a 1 201 612,00 5 371 808,56 

5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna dla ZIT LOF 

4e 
 

2 136 295,00 9 550 310,44 

8.1 Regionalny układ transportowy 7b 1 112 142,00 4 971 831,05 

8.4 Transport w ramach ZIT LOF 7b 11 558,00 51 672,95 

 

Zmniejszenia alokacji: 

− w Działaniu 2.1 Cyfrowe Lubelskie (PI 2c), ze względu na pozostającą niską alokację, nie planuje się ogłoszenia konkursów. Ponadto, w ramach 

ogłaszanych konkursów brak jest list rezerwowych (wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów zostały wybrane do dofinasowania) 

oraz nie planuje się realizacji projektów strategicznych. 

− w Działaniu 3.1 Tereny inwestycyjne (PI 3a) - należy wskazać na niskie zainteresowanie realizacją projektów. Powodem powyższego są zaostrzone 
kryteria dofinansowania tego typu działań,  przede wszystkim związane z koniecznością obniżenia wsparcia w przypadku lokowania na terenie 
inwestycyjnym dużego przedsiębiorstwa, ograniczeniem możliwości dofinansowania infrastruktury drogowej, zakazem niepowielania dostępnej 
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infrastruktury terenów inwestycyjnych, wymogiem maksymalnego wykorzystania tworzonych w ramach Działania terenów inwestycyjnych, nałożone 
na IZ przez KE w procesie negocjacji zapisów Programu w porównaniu z perspektywą 2007-2013. Ww. ograniczenia i wymogi nałożone  
na wnioskodawców doprowadziły praktycznie do braku zainteresowania wsparciem w Działaniu 3.1.  
W ramach 2 ogłoszonych konkursów złożono 2 projekty na kwotę dofinansowania ze środków UE 2 398 090,24 PLN, co stanowiło jedynie 1,75% alokacji 
przeznaczonej na ogłoszone konkursy. Ostatecznie w ramach 2 konkursów realizowane są 2 projekty o łącznej wartości dofinansowania ze środków 
EFFR, wynoszącej jedynie 1 915 223,48 PLN, co stanowi zaledwie 1,40% alokacji przeznaczonej na ogłoszone konkursy. Ponadto w ramach 
przedmiotowego Działania spośród 3 projektów strategicznych planowanych do realizacji, realizowany jest wyłącznie 1 projekt - projekt Miasta Chełm 
z kwotą dofinasowania 22 575 644,08 PLN - wnioskodawcy 2 projektów strategicznych planowanych do realizacji zrezygnowali ze wsparcia. 

− w Działaniu 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla ZIT LOF (PI 4e)- zawarte zostały już wszystkie umowy na realizację projektów 
ujętych w załączniku nr 5 Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL, a także 
wskazanych w załączniku nr III Lista projektów strategicznych ZIT LOF przewidzianych do realizacji  w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WL 2014-
2020 do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, przewidziane do realizacji w ramach niniejszego 
Działania. W konsekwencji wszystkie wartości docelowe wskaźników w realizowanych umowach  o dofinansowanie w Działaniu 5.6 zostały już osiągnięte 
bądź przekraczają zaplanowaną na koniec okresu programowania wartość docelową. W związku z powyższym osiągnięcie celów na rok 2023  w ramach 
Działania 5.6 nie jest zagrożone. Ponadto należy wskazać, iż w ramach przedmiotowego Działania brak jest nowych, potencjalnych projektów, na które 
przeznaczone mogłyby zostać środki pozostające w alokacji Działania.  
W ramach Działania 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla ZIT LOF wskazać dodatkowo należy na trudności w sprawnym 
wydatkowaniu środków. Podyktowane jest to m.in. opóźnieniami w realizacji projektów ZIT, wynikającymi z przystąpienia do ich realizacji w trybie 
uproszczonym. System ten umożliwił wcześniejsze złożenie wniosku o dofinansowanie i zakontraktowanie środków, lecz ciężar weryfikacji dokumentacji 
technicznej oraz zezwoleń na realizację inwestycji został przeniesiony na etap realizacji wniosku o płatność. Dokumentacja przedstawiana w trakcie 
rozliczeń projektów (zezwolenia na realizację inwestycji oraz dokumentacja środowiskowo-techniczna) realizowanych przez wielu partnerów  jest 
najczęściej niekompletna – niejednokrotnie wymagająca uzupełnień i doprecyzowania. Ponadto, należy wskazać na szeroki i złożony zakres projektów 
realizowanych w Działaniu 5.6, co przekłada się na ich wydłużony czas realizacji. Powyższe przekłada się na tempo wydatkowania środków w ramach 
Działania 5.6.  

− w Działaniu 8.1 Regionalny układ transportowy - zawarte zostały już wszystkie umowy na realizację projektów ujętych w załączniku nr 5 Wykaz 
Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL. Spośród 10 umów o dofinansowanie projektów 
obecnie jedynie 3 projekty znajdują się na etapie realizacji i nie zostały jeszcze zakończone. Jednocześnie 3 projekty pozostające w realizacji uzyskały 
dofinansowanie, o jakie się ubiegały i będą realizowane przy możliwym do uzyskania wsparciu ze środków UE. Ponadto należy wskazać, iż w ramach 
przedmiotowego Działania brak jest nowych, potencjalnych projektów, na które przeznaczone mogłyby zostać środki pozostające w alokacji Działania 
8.1. 

− w Działaniu 8.4 Transport dla ZIT LOF - podpisano wszystkie zaplanowane umowy o dofinansowanie. Pozostająca kwota alokacji w ramach Działania 
8.4 jest nieefektywna dla wsparcia pojedynczego projektu. 

 

Wszystkie wartości wskaźników w realizowanych umowach o dofinansowanie w ramach Działania 2.1, Działania 3.1, Działania 5.6, Działania 8.1 oraz 

Działania 8.4 zostały już osiągnięte bądź przekraczają zaplanowaną na koniec okresu programowania wartość docelową. W związku z powyższym 

osiągnięcie celów na rok 2023 w ramach ww. Działań nie jest zagrożone. 
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Zwiększenie alokacji w PI 4a, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE 

Realokacja środków jest zasadna, biorąc pod uwagę korzyści ekonomiczne, środowiskowe i zdrowotne, podejmowanej w ramach Działania 4.1 

interwencji (ograniczenie niskiej emisji, wzrost bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenie opłat za energię elektryczną, zmniejszenie kosztów 

wytwarzania ciepła użytkowego), a także duże zainteresowanie wsparciem inwestycji w OZE (zwłaszcza energetyka słoneczna). Realokowane środki 

zostaną przeznaczone na wsparcie projektów dotyczących dywersyfikacji dostaw energii oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, przy 

wykorzystaniu jego naturalnych uwarunkowań i potencjału, zgodnie z programem wojewódzkim dotyczącym wsparcia OZE, realizującym założenia 

Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Doświadczenia obecnej perspektywy finansowej wskazują na skuteczną realizację projektów  

w ramach Działania 4.1. Realokowane środki przeznaczone zostaną na wsparcie projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach konkursu  

nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 ogłoszonego w lipcu 2019 r., wskazującym na duże potrzeby z zakresie wsparcia inwestycji OZE. Kwota 

dofinansowania UE wyznaczona w budżecie naboru okazała się zbyt niska wobec zgłaszanego zainteresowania. W dniu 21 kwietnia 2020 r. ZWL zwiększył 

dofinansowanie alokacji w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 i dokonał wyboru do dofinansowania 86 projektów o łącznej wartości 

wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynoszącej 186 226 166,63 PLN. W celu zapewnienia dofinansowania możliwie jak największej liczby projektów, 

Zarząd Województwa Lubelskiego jeszcze dwukrotnie dokonał zwiększenia alokacji w konkursie (ostatnie zwiększenie przez ZWL nastąpiło w dniu 

17.11.2020 r.). Ostatecznie w ramach przedmiotowego konkursu realizowanych będzie 96 projektów o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania 

ze środków EFRR wynoszącej 215 643 882,65 PLN. W ramach konkursu do dofinansowania pozostało jeszcze 99 projektów o łącznej wartości 

wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynoszącej 282 254 435,81 PLN, które zostały pozytywnie ocenione, jednakże z powodu wyczerpania dostępnej 

alokacji w ramach konkursu/działania nie zostały wybrane do dofinansowania.  

 

 

3.  
 

Z Działania PI 
Wartość realokowanych środków  

Na Działanie PI 
Wartość realokowanych środków 

EUR PLN  EUR PLN 

1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa 1a 23 768,00 106 259,15  

13.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia 

9a 908 287,00 4 060 514,14 

6.3 Gospodarka odpadami 6a 156 023,00 697 504,00 

6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 6b 619 639,00 2 770 098,56 

13.5 Infrastruktura przedszkolna 10a 13 453,00 60 144,49 

13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego  i 
ustawicznego 

10a 65 989,00 295 004,09 

13.7 Infrastruktura szkolna 10a 21 521,00 96 213,42 

13.8 Rewitalizacja LOF w ramach ZIT 9b 7 894,00 35 290,43 
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Zmniejszenia alokacji: 

− W związku z niską wartością środków pozostających w Działaniu 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa (PI 1a) IZ RPO WL zamierza 
realokować pozostające środki na Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. IZ w ramach Działania 1.1. nie planuje ogłoszenia nowych konkursów. 
Ponadto, nie planuje się realizacji projektów strategicznych.  

− W ramach Działania 6.3 Gospodarka odpadami (PI 6a) oraz Działania 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa (PI 6b) nie planuje się ogłoszenia nowych 
konkursów (pozostająca w ramach ww. Działań niska kwota środków EFRR, biorąc pod uwagę średnie wartości projektów realizowanych w ramach 
ww. Działań, jest niewystarczająca, by móc ogłosić nowy konkurs) oraz brak jest list rezerwowych (wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru 
projektów zostały wybrane do dofinasowania). Ponadto, w ramach przedmiotowych Działań nie planuje się dofinasowania nowych projektów 
strategicznych. 

− Działania: 13.5 Infrastruktura przedszkolna (PI 10a),  13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego (PI 10a) i 13.7 Infrastruktura 
szkolna (PI 10a): Realokacja z PI 10a do PI 9a dotyczy interwencji realizowanej w ramach jednej Osi Priorytetowej. W ramach Działania 13.5 
Infrastruktura przedszkolna i 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego brak jest list rezerwowych (wszystkie projekty aplikujące w 
konkursach ogłoszonych w ramach przedmiotowych Działań uzyskały wsparcie). Z uwagi na wysokość dostępnej w ramach Działań 13.5, 13.6, 13.7 
alokacji nie planuje się ogłoszenia dodatkowych konkursów. 

− W odniesieniu do Działania 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT (PI 9b) należy wskazać, iż w ramach Działania 
dofinasowanie uzyskały 2 projekty pozakonkursowe – projekt Miasta Lublin pn. „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” oraz projekt Gminy 
Jastków pn. „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”. Projekt Miasta 
Lublin został już zakończony. Z uwagi na fakt, iż projekt Gminy Jastków realizowany jest w partnerstwie 8 gmin, wysokość dostępnej alokacji w ramach 
Działania 13.8 nie mogłaby być efektywnie rozdysponowana w ramach niniejszego projektu. Ponadto, należy wskazać, iż w ramach przedmiotowego 
Działania brak jest nowych, potencjalnych projektów, na które przeznaczone mogłyby zostać środki pozostające w alokacji Działania 13.8.  
 

Należy wskazać, iż wszystkie wartości wskaźników w realizowanych umowach o dofinansowanie w ramach Działania 1.1, Działania 6.3, Działania 6.4, 
Działania 13.5, Działania 13.6, Działania 13.7 oraz Działania 13.8 zostały już osiągnięte bądź przekraczają zaplanowaną na koniec okresu programowania 
wartość docelową. W związku z powyższym osiągnięcie celów na rok 2023 w ramach ww. Działań nie jest zagrożone.  

 

Zwiększenie alokacji w PI 9a, Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

Mając powyższe na uwadze IZ RPO WL zamierza realokować ww. środki do Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia i przeznaczyć na dofinasowanie 
projektu pn.: „Dobudowa pawilonu do budynku szpitala w SPZOZ w Kraśniku w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług, zabezpieczenia 
świadczeń na oddziałach ginekologicznym, położniczym i neonatologicznym oraz reorganizacji funkcjonowania szpitala”, realizowanego przez SPZOZ w 
Kraśniku.  
Celem projektu będzie zwiększona dostępność usług zdrowotnych poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości 
usług i zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w ich dostępie poprzez utworzenie ośrodka zapewniającego opiekę okołoporodową dla pacjentek południowo-
zachodniej części województwa lubelskiego, w szczególności powiatu kraśnickiego oraz powiatów ościennych tj. powiatu opolskiego, południowej części 
powiatu lubelskiego, powiatu janowskiego. Ponadto utworzony oddział zaprojektowany będzie w podwyższonym standardzie sanitarnym umożliwiającym w 
okresie epidemii hospitalizację pacjentów zakażonych z terenu województwa lubelskiego.  
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Przedmiotowa inwestycja obejmuje dobudowę budynku 3 kondygnacyjnego – niski parter, parter i I piętro, połączonego z budynkiem głównym szpitala 
łącznikiem na poziomie niskiego parteru. Realizacja inwestycji pozwoli na centralizację prowadzonych usług medycznych, racjonalizację wykorzystania 
potencjału technicznego i poprawę efektywności kosztowej świadczonych usług. W ramach realizowanego projektu zostanie również zakupiony niezbędny 
sprzęt medyczny i wyposażenie niezbędne do realizacji świadczeń medycznych. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i związanymi z tym 
problemami w funkcjonowaniu szpitali, w wyniku realizacji inwestycji zostanie utworzony bezpieczny ośrodek zapewniający opiekę nad kobietą w ciąży oraz 
po porodzie, a także oddział ginekologiczny zapewniający możliwość hospitalizacji pacjentów z chorobami zakaźnymi. 
Aktualnie oddział ginekologiczno-położniczo-noworodkowy zlokalizowany jest w dzielnicy fabrycznej Kraśnika w odległości ponad 6 km od głównego budynku 
szpitala. Budynek oddziału posiada bariery architektoniczne i kubaturowe, które uniemożliwiają zapewnienie właściwej opieki pacjentkom, dostępność do 
świadczeń oraz wysoką jakość  świadczonych usług. Lokalizacja oddziału w znacznej odległości od budynku głównego i innych oddziałów wspomagających 
pracę tego oddziału, w tym m.in. oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, który jest niezbędny do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa 
udzielania świadczeń zdrowotnych  stanowi istotne ryzyko dla zdrowia pacjentów. Szpital nie dysponuje również  wystarczającą ilością sprzętu medycznego 
(np. KTG i USG), który mógłby być dedykowany dla pacjentek oddziału.  
Dzięki przeniesieniu oddziału ginekologiczno-położniczo-noworodkowego do nowego budynku wyeliminuje się konieczność dowozu pacjentek karetką na 
badania, znacznie przyspieszy i ułatwi ich transport oraz znacznie obniży koszt badań. Realizacja projektu pozwoli skupić całość procesów diagnostycznych i 
terapeutycznych w jednym obiekcie, co pozwoli znacznie ograniczać i kontrolować ruch pacjentów.  Jednocześnie umożliwi zintegrowanie i skrócenie procesów 
logistycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentom i personelowi, co w pewnych aspektach oznacza również poprawę efektywności 
ekonomicznej i racjonalne gospodarowanie zasobami. Dzięki poprawie stanu technicznego bazy lokalowej skróceniu ulegnie czas leczenia, co wpłynie również 
na ograniczenie kosztów leczenia. W ramach projektu planuje się również zakup nowego sprzętu medycznego i wyposażenia, wpłynie to pozytywnie na 
efektywność kosztową szpitala, zmniejszając koszty eksploatacyjne przestarzałej aparatury i urządzeń, której utrzymywanie i dalsza eksploatacja z 
ekonomicznego punktu widzenia będzie nieopłacalna, natomiast korzystniejsze będzie zastąpienie jej nowoczesnymi, energooszczędnymi urządzeniami, które 
nie wymagają ciągłych napraw i konserwacji. Zastosowane rozwiązania technologiczne w budowie obiektu poprawią jego energochłonność i zapewnią 
oszczędność kosztów eksploatacyjnych obiektu. Wszystkie wydatki w projekcie zostaną określone zgodnie z zasadą gospodarności i efektywności 
ekonomicznej.  

Zakłada się, że szacowana całkowita wartość projektu wyniesie 25 100 000,00 PLN, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w wysokości 19 000 000,00 PLN.  Zaproponowana realokacja środków w wysokości 4 060 514,14 PLN stanowi brakującą kwotę zapotrzebowania 
zgłaszanego przez beneficjenta na dofinansowanie tego projektu. Jak można zauważyć przyjęte na chwilę obecną 19 mln dofinansowania stanowi jedynie 76% 
wydatków kwalifikowalnych w projekcie, więc może dzięki zaproponowanej realokacji oraz dobremu kursowi EUR uda się ostatecznie zwiększyć poziom 
dofinansowania. 

Przedmiotowa inwestycja uzyskała akceptację ze strony Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia (Uchwała Nr 
2/2021/O z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2021 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego). 
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4.  

Z Działania PI 
Wartość realokowanych środków  

Na Działanie PI 
Wartość realokowanych środków 

EUR PLN  EUR PLN 

2.1 Cyfrowe Lubelskie 2c 1 100 328,00 4 919 018,10 
 

5.5 Promocja niskoemisyjności 4e 1 122 215,00 5 016 867,74 
2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w 

ramach  ZIT 
2c 21 887,00 97 849,64 

 

Zmniejszenie alokacji w PI 2c: 

− W Działaniu 2.1 Cyfrowe Lubelskie, ze względu na pozostającą niską alokację, nie planuje się ogłoszenia konkursów. Ponadto, w ramach ogłaszanych 
konkursów brak jest list rezerwowych (wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów zostały wybrane do dofinasowania) oraz nie planuje 
się realizacji projektów strategicznych. 

− W Działaniu 2.2 Cyfryzacja LOF w ramach ZIT realizowany jest jeden projekt partnerski. Z uwagi również na niską wartość środków pozostających  
w Działaniu 2.2, środki te nie mogłyby być efektywnie rozdysponowane w ramach niniejszego projektu.  

Należy wskazać, iż wszystkie wartości wskaźników w realizowanych umowach o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 i Działania 2.2 zostały już osiągnięte 
bądź przekraczają zaplanowaną na koniec okresu programowania wartość docelową. W związku z powyższym osiągnięcie celów na rok 2023 w ramach 
Działania 2.1 oraz 2.2 nie jest zagrożone.  
 
Zwiększenie alokacji w PI 4e, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności 
W związku z powyższym oraz mając na uwadze sprawną kontraktację środków IZ RPO WL proponuje realokację pozostających środków w ramach Działania 
2.1 oraz Działania 2.2 do Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności wymagającego pilnej interwencji. Realokowane środki skierowane zostaną na działanie 
sprzyjające redukcji emisji gazów cieplarnianych przynoszące jednocześnie znaczne oszczędności energii i kosztów dla gminnych budżetów. Proponowana 
realokacja środków przyniesie pozytywne efekty ekologiczne. Realokowane środki zostaną przeznaczone na wsparcie projektów zgłoszonych do dofinasowania 
w ramach konkursu nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19 ogłoszonego w trybie konkursowym we wrześniu 2019 r. Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie 
wykazała spore potrzeby w zakresie wsparcia inwestycji dotyczących energooszczędnego oświetlenia w województwie lubelskim. Kwota dofinansowania  
ze środków UE ustalona w budżecie naboru okazała się zbyt niska wobec zainteresowania zgłoszonego przez wnioskodawców. W dniu 7 lipca 2020 r. ZWL 
zwiększył dofinansowanie alokacji w ramach konkursu nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19 oraz dokonał wyboru do dofinasowania 31 projektów o łącznej 
wartości wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynoszącej 40 984 639,50 PLN.  
W celu zapewnienia dofinansowania możliwie największej liczby projektów Zarząd Województwa Lubelskiego jeszcze trzykrotnie dokonał zwiększenia alokacji 
w konkursie (ostatnie zwiększenie przez ZWL nastąpiło w dniu 17.11.2020 r.). Ostatecznie w ramach przedmiotowego konkursu realizowanych będzie  
66 projektów o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania ze środków EFRR wynoszącej 79 566 564,98 PLN.  
W ramach Działania 5.5 do dofinansowania pozostało jeszcze 7 projektów o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynoszącej 8 799 709,49 
PLN, które zostały pozytywnie ocenione, jednakże z powodu wyczerpania dostępnej alokacji w ramach konkursu/działania nie zostały wybrane  
do dofinansowania.   
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5.  

Z Działania PI 
Wartość realokowanych środków  

Na Działanie PI 
Wartość realokowanych środków 

EUR PLN  EUR PLN 

5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 
 447 377,00 2 000 000,00 

 
5.4 Transport niskoemisyjny 4e 447 377,00 2 000 000,00 

 

Zmniejszenie alokacji w Działaniu 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla ZIT LOF (PI 4e)- zawarte zostały już wszystkie umowy  
na realizację projektów ujętych w załączniku nr 5 Wykaz Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO 
WL, a także wskazanych w załączniku nr III Lista projektów strategicznych ZIT LOF przewidzianych do realizacji  w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WL 
2014-2020 do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, przewidziane do realizacji w ramach niniejszego 
Działania. W konsekwencji wszystkie wartości docelowe wskaźników w realizowanych umowach o dofinansowanie w Działaniu 5.6 zostały już osiągnięte bądź 
przekraczają zaplanowaną na koniec okresu programowania wartość docelową. W związku z powyższym osiągnięcie celów na rok 2023 w ramach Działania 
5.6 nie jest zagrożone. Ponadto należy wskazać, iż w ramach przedmiotowego Działania brak jest nowych, potencjalnych projektów, na które przeznaczone 
mogłyby zostać środki pozostające w alokacji Działania 5.6.  
W ramach Działania 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla ZIT LOF wskazać dodatkowo należy na trudności w sprawnym wydatkowaniu 
środków. Podyktowane jest to m.in. opóźnieniami w realizacji projektów ZIT, wynikającymi z przystąpienia do ich realizacji w trybie uproszczonym. System ten 
umożliwił wcześniejsze złożenie wniosku o dofinansowanie i zakontraktowanie środków, lecz ciężar weryfikacji dokumentacji technicznej oraz zezwoleń  
na realizację inwestycji został przeniesiony na etap realizacji wniosku o płatność. Dokumentacja przedstawiana w trakcie rozliczeń projektów (zezwolenia na 
realizację inwestycji oraz dokumentacja środowiskowo-techniczna) realizowanych przez wielu partnerów jest najczęściej niekompletna – niejednokrotnie  
wymagająca uzupełnień i doprecyzowania. Ponadto należy wskazać na   szeroki i złożony zakres projektów realizowanych w Działaniu 5.6, co przekłada się na 
ich wydłużony czas realizacji. Powyższe przekłada się na tempo wydatkowania środków w ramach Działania 5.6.  
 
Zwiększenie alokacji w Działaniu 5.4 Transport niskoemisyjny (PI 4e), którego celem jest osiągnięcie bezemisyjnej/niskoemisyjnej  
i zrównoważonej mobilności w miastach, prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, wynikające z planów gospodarki 
niskoemisyjnych. Cel ten będzie osiągnięty poprzez wspieranie działań, dążących do stworzenia efektywnych systemów zrównoważonej mobilności miejskiej. 
Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny realizowane jest na terenie miast subregionalnych.  
W Działaniu tym realizowane są projekty pozakonkursowe, których beneficjenci zgłaszają chęć zwiększenia dofinansowania. Dodatkowo należy zauważyć,  
że przedmiotowa realokacja środków odbywać się będzie w ramach tego samego Priorytetu Inwestycyjnego 4e, który promuje strategię niskoemisyjności 
poprzez poprawę jakości powietrza, w tym wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej. Realizowane w ramach Działania 5.4 projekty nie wymagają 
posiadania zezwolenia na realizację inwestycji oraz dokumentacji środowiskowo-technicznej, gdyż dotyczą zakupu niskoemisyjnych środków transportu,  
co ma pozytywny wpływ zarówno na szybkość ich realizacji oraz rozliczenia dofinansowania. 
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6.  

 

Z Działania PI 
Wartość realokowanych środków  

Na Działanie PI 
Wartość realokowanych środków 

EUR PLN  EUR PLN 

7.4 Ochrona bioróżnorodności dla ZIT LOF 6d 13 944,00 62 339,85 
 7.1 Dziedzictwo kulturowe i 

naturalne 
6c 13 944,00 62 339,85 

 
W ramach Działania 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla ZIT LOF podpisano wszystkie zaplanowane umowy o dofinansowanie. Realokacja środków z Działania 
7.4 ma charakter wyłącznie ‘czyszczący’ alokację w Działaniu oraz alokację na ZIT w Programie. IZ chce, aby środki z Działania 7.4 pozostały w Osi Priorytetowej 
7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Pomimo tego, że realokacja dokonywana jest w ramach jednej Osi Priorytetowej IZ zobligowana jest 
poinformować o tym fakcie KE ze względu na fakt, iż realokacja dotyczy przeniesienia środków z alokacji na ZIT do tzw. „zwykłej” alokacji UE.  
W związku z niską wartością środków pozostających w ramach Działania 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla ZIT LOF, która jest nieefektywna dla wsparcia 
pojedynczego projektu strategicznego (średnia wartość wydatków kwalifikowalnych projektu strategicznego realizowanego w ramach Działania 7.4 wynosi 
niecałe 30 mln PLN), kwotę pozostających środków rekomenduje się realokować do Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne wymagającego pilnej 
interwencji. Realokowane środki zostaną przeznaczone na wsparcie projektów zgłoszonych do dofinasowania w ramach konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-
001/19 ogłoszonego w październiku 2019 r. w ramach Działania 7.1, wskazującym na duże potrzeby w zakresie efektywnego wykorzystania potencjału 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego. W przedmiotowym konkursie złożone zostały 63 wnioski o dofinansowanie projektów, których wnioskowane 
wsparcie ponad 3 - krotnie przekroczyło pierwotną alokację. W ramach przedmiotowego konkursu realizowane są obecnie 44 projekty na łączną kwotę 
dofinasowania ze środków UE 58 670 795,73 PLN. W ramach konkursu do dofinansowania pozostało jeszcze 6 projektów o łącznej wartości wnioskowanego 
dofinansowania z EFRR wynoszącej 11 441 834,87 PLN, które zostały pozytywnie ocenione, jednakże z powodu wyczerpania dostępnej alokacji w ramach 
konkursu/działania nie zostały wybrane do dofinansowania 
Należy nadmienić, iż wszystkie wartości wskaźników realizowanych w Działaniu 7.4 zostały już osiągnięte bądź przekraczają zaplanowaną na koniec okresu 
programowania wartość docelową. W związku z powyższym osiągnięcie celów na rok 2023 w ramach Działania 7.4 nie jest zagrożone. 
 

 

 

D. ZMIANY W ZAKRESIE INTERWENCJI (TAKŻE DOT. WSKAŹNIKÓW)  
 

1. Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, OKREŚLONY CEL PRIORYTETU: 1. Zwiększona dostępność usług zdrowotnych: 
Przed zmianą: „Dodatkowo, w związku z koniecznością przeciwdziałania/łagodzenia negatywnych skutków koronawirusa SARS-Cov-2, realizowane 
będą również działania nakierowane na natychmiastowe zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19”. 
Po zmianie: „Dodatkowo, w związku z koniecznością przeciwdziałania/łagodzenia negatywnych skutków koronawirusa SARS-Cov-2, realizowane będą 
również działania nakierowane na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19”.  
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Uzasadnienie zmiany: Zmiana wprowadzona celem umożliwienia podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem  
i zwalczaniem COVID-19 także o charakterze długofalowym, co zostało wyrażone w stanowisku Ministerstwa Zdrowia (pismo znak: 
OIK.9081.8.2020.MM z dnia 28 lipca 2020 r.). 
 

2. Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, OPIS INTERWENCJI W RAMACH PRIORYTETU: 
Przed zmianą: „Dodatkowo realizowane będą również działania ukierunkowane na natychmiastowe zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie 
epidemii COVID-19”. 
Po zmianie: „Dodatkowo realizowane będą również działania ukierunkowane na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19”.  
Uzasadnienie zmiany: Zmiana wprowadzona celem umożliwienia podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem  
i zwalczaniem COVID-19 także o charakterze długofalowym, co zostało wyrażone w stanowisku Ministerstwa Zdrowia (pismo znak: 
OIK.9081.8.2020.MM z dnia 28 lipca 2020 r.). 
 

 

Zmiany w zakresie wskaźników: 
 

Nazwa wskaźnika 
Wartość przed 

zmianą 
Proponowana 

wartość 
Uzasadnienie 

Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje 

PI 1b 
Wskaźnik produktu 

(RAMY WYKONANIA) 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1) 

 
131 szt 

 
134 szt 

Zmniejszono alokację na PI1b, jednocześnie dokonano ponownej analizy  tendencji 
rozwiązywania umów w ramach przedmiotowego PI, gdzie szacowany procent 

rozwiązywanych umów wynosi ok. 20%. Szczegóły wyliczenia wartości docelowej zawarte 
są w Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do 

realizacji w RPO WL 2014-2020. 

PI 1b 
Wskaźnik produktu 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
dotacje (CI2) 

131 szt. 134 szt. 

Zmiana uwzględnia zmniejszenie alokacji na PI1b. Jednocześnie dokonano ponownej 
analizy tendencji rozwiązywania umów w ramach przedmiotowego PI, gdzie szacowany 

procent rozwiązywanych umów wynosi ok. 20%. Szczegóły wyliczenia wartości docelowej 
zawarte są w Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych 

do realizacji w RPO WL 2014-2020. 
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PI 1b 
Wskaźnik produktu 

Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) 

26 736 949 EUR 25 546 586 EUR 
Zmiana uwzględnia zmniejszenie alokacji na PI1b. Szczegóły wyliczenia wartości 

docelowej zawarte są w Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników 
wybranych do realizacji w RPO WL 2014-2020. 

PI 1b 
Wskaźnik produktu 

Liczba przedsiębiorstw 
współpracujących z ośrodkami 

badawczymi (CI26) 

102 szt. 90 szt. 

Dokonano korekty procentowej wartości przedsiębiorstw nawiązujących współpracę z 
ośrodkami badawczymi mając na uwadze dane pochodzące z zatwierdzonych wniosków 
o płatność W konsekwencji wartość docelowa wskaźnika uległa zmniejszeniu do 90 szt. 
Szczegóły wyliczenia wartości docelowej zawarte są w Metodologii szacowania wartości 

docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w RPO WL 2014-2020. 

Oś priorytetowa 3. Konkurencyjność przedsiębiorstw 

PI 3a 
Wskaźnik produktu 

Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (inne niż dotacje) 
(CI7) 

11 950 000,00 
EUR 

4 600 799,33 EUR 
 

Zmiana wartości związana z modyfikacją metodologii obliczania wskaźnika. Szczegóły 
wyliczenia wartości docelowej zawarte są w Metodologii szacowania wartości 

docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w RPO WL 2014-2020. 

PI 3b 
Wskaźnik produktu 

Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) 

232 500 EUR 156 985 EUR 

W związku ze zmniejszeniem alokacji na Działanie 3.9 oraz zmianą średniej wartości 
projektu, ponownie przeliczono średnią wartość  wskaźnika dla jednego projektu. W 

konsekwencji zmniejszeniu uległa docelowa wartość wskaźnika CI6. Szczegóły wyliczenia 
wartości docelowej zawarte są w Metodologii szacowania wartości docelowych dla 

wskaźników wybranych do realizacji w RPO WL 2014-2020. 

PI 3c 
Wskaźnik produktu 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie (CI1) 

 

2771 szt. 3 871 szt. 
Zmiana wartości docelowej wskaźnika z uwagi na zmianę wartości CI2 i CI3. Szczegóły 

wyliczenia wartości docelowej zawarte są w Metodologii szacowania wartości 
docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w RPO WL 2014-2020. 

PI 3c 
Wskaźnik produktu 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje (CI2) 

1 626 szt. 2 728 szt. 

Mając na uwadze zmniejszenie alokacji na projekty inwestycyjne (dotacja) zmniejszono 
wartość wskaźnika w tym zakresie do poziomu  202 szt. 

Jednocześnie zwiększeniu uległa kwota na projekty na finansowanie kapitału 
obrotowego, w konsekwencji łączna wartość wskaźnika CI2 uległa zwiększeniu. Szczegóły 

wyliczenia wartości docelowej zawarte są w Metodologii szacowania wartości 
docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w RPO WL 2014-2020. 
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PI 3c 
Wskaźnik produktu 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie finansowe 

inne niż dotacje (CI3) 

1 145 szt. 1 143 szt. 

W związku ze zmniejszeniem alokacji na pomoc zwrotną zmniejszeniu uległa wartość 
docelowa wskaźnika CI3. Szczegóły wyliczenia wartości docelowej zawarte są w 

Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w 
RPO WL 2014-2020. 

PI 3c 
Wskaźnik produktu 

Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) 

43 653 025 EUR 43 537 967 EUR 

Wartość wskaźnika została zmniejszona z uwagi na zmniejszenie alokacji na projekty 
inwestycyjne (dotacja). Szczegóły wyliczenia wartości docelowej zawarte są w 

Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w 
RPO WL 2014-2020. 

PI 3c 
Wskaźnik produktu 

Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (inne niż dotacje) 
(CI7) 

57 209 724 EUR 56 798 249 EUR 

W związku ze zmniejszeniem alokacji na pomoc zwrotną zmniejszeniu uległa wartość 
docelowa wskaźnika CI7. Szczegóły wyliczenia wartości docelowej zawarte są w 

Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w 
RPO WL 2014-2020. 

PI 3c 
Wskaźnik rezultatu 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach 

(CI8) 

732 FTE 704 FTE 

W związku ze zmianą wartości wskaźnika CI2 i CI3 dokonano ponownego przeliczenia 
wskaźnika CI8. Szczegóły wyliczenia wartości docelowej zawarte są w Metodologii 

szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w RPO WL 
2014-2020. 

PI 3c 
Wskaźnik produktu 

Liczba przedsiębiorstw objętych 
wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla rynku 
(CI28) 

352 szt. 338 szt. 

W związku ze zmianą wartości wskaźnika CI2 i CI3 dokonano ponownego przeliczenia 
wskaźnika CI28. Szczegóły wyliczenia wartości docelowej zawarte są w Metodologii 
szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w RPO WL 

2014-2020. 

PI 3c 
Wskaźnik produktu 

(RAMY WYKONANIA) 
Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla firm (CI29) 

735 szt. 720 szt. 

W związku ze zmianą wartości wskaźnika CI2 i CI3 dokonano ponownego przeliczenia 
wskaźnika CI29. Szczegóły wyliczenia wartości docelowej zawarte są w Metodologii 
szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w RPO WL 

2014-2020. 
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PI 3c 
Wskaźnik produktu 

Wartość bezzwrotnego 
wsparcia(dotacje) dla MŚP 

finansującego kapitał obrotowy w 
związku z COVID-19 (CV20) 

17 194 906 EUR  20 757 950 EUR 
W związku ze zwiększeniem alokacji zwiększono wartość wskaźnika CV20. Szczegóły 

wyliczenia wartości docelowej zawarte są w Metodologii szacowania wartości 
docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w RPO WL 2014-2020. 

PI 3c 
Wskaźnik produktu 

Liczba MŚP objętych wsparciem 
bezzwrotnym (dotacje) 

finansującym kapitał obrotowy w 
związku z COVID-19 (CV22) 

1 411 
przedsiębiorstw 

2 526 
przedsiębiorstw 

W związku ze zwiększeniem alokacji oraz zmianą kosztu jednostkowego projektu, 
zwiększeniu  uległa wartość docelowa wskaźnika CV22. Szczegóły wyliczenia wartości 

docelowej zawarte są w Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników 
wybranych do realizacji w RPO WL 2014-2020. 

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 

PI 4a 
Wskaźnik produktu 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie (CI1) 

 

292 szt 362 szt. 

Mając  na uwadze zmianę alokacji w ramach Osi 4, ponownie przeliczono koszt 
jednostkowy. Ze względu na dużą ilość mikro instalacji wybranych do dofinansowania w 

ramach ostatnio rozstrzygniętego naboru w ramach Działania 4.2, koszt jednostkowy 
uległ zmniejszeniu. Wartość docelowa wskaźnika została zwiększona. Szczegóły 
wyliczenia wartości docelowej zawarte są w Metodologii szacowania wartości 

docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w RPO WL 2014-2020. 

PI 4a 
Wskaźnik produktu 

(RAMY WYKONANIA) 
Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii z OZE 
 

74 510 74 599 

Mając  na uwadze zmianę alokacji w ramach Osi 4, wartość docelowa wskaźnika została 
zwiększona. Szczegóły wyliczenia wartości docelowej zawarte są w Metodologii 

szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w RPO WL 
2014-2020. 

 

PI 4a 
Wskaźnik produktu 

Dodatkowa zdolność wytwarzania 
energii  odnawialnej (CI30) 

 

408,06 MW 413,06 MW 

Mając  na uwadze zmianę alokacji w ramach Osi 4, wartość docelowa wskaźnika została 
zwiększona. Szczegóły wyliczenia wartości docelowej zawarte są w Metodologii 

szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w RPO WL 
2014-2020. 
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PI 4a 
Wskaźnik rezultatu 

Szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych (CI34) 

259 843 tony 
ekwiwalentu 

CO2 

259 355 tony 
ekwiwalentu CO2 

W związku ze zmianą alokacji w Osi 4, wartość docelowa wskaźnika została zmniejszona. 
Szczegóły wyliczenia wartości docelowej zawarte są w Metodologii szacowania wartości 

docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w RPO WL 2014-2020. 

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

PI 4b 
Wskaźnik produktu 

Ilość zaoszczędzonej energii 
elektrycznej 

 

15 000 MWh/rok 11 363 MWh/rok 

Mając  na uwadze zmniejszenie alokacji w ramach PI4b, ponownie przeliczono koszt 
jednostkowy. Wartość docelowa wskaźnika została zmniejszona. 

W wyliczeniach została wzięta pod uwagę możliwość rozwiązania umów, gdzie w 
Działaniu 5.1 ryzyko niezrealizowania projektu jest dosyć wysokie ze względu na panującą 
sytuację pandemiczną (COVID-19). Szczegóły wyliczenia wartości docelowej zawarte są w 
Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w 

RPO WL 2014-2020. 

PI 4b 
Wskaźnik produktu 

Szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych (CI34) 

53 000 tony 
ekwiwalentu 

CO2 

35 354 tony 
ekwiwalentu CO2 

Mając  na uwadze zmniejszenie alokacji w ramach PI4b, ponownie przeliczono koszt 
jednostkowy. Wartość docelowa wskaźnika została zmniejszona. 

W wyliczeniach została wzięta pod uwagę możliwość rozwiązania umów, gdzie w 
Działaniu 5.1 ryzyko niezrealizowania projektu jest dosyć wysokie ze względu na panującą 
sytuację pandemiczną (COVID-19). Szczegóły wyliczenia wartości docelowej zawarte są w 
Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w 

RPO WL 2014-2020. 

PI 4e 
Wskaźnik produktu 

Liczba wspartych energooszczędnych 
punktów świetlnych 

36 940 szt. 55 000 szt. 

Zwiększenie wartości w związku z realokacją środków z PI 2c umożliwiającą 
dofinasowanie większej liczby projektów a tym samym osiągniecie wartości docelowej 

wskaźnika na wyższym poziomie. Szczegóły wyliczenia wartości docelowej zawarte są w 
Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w 

RPO WL 2014-2020. 

PI 4e 
Wskaźnik produktu 

Szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych 

12 500  
ton ekwiwalentu 

CO2 

16 000  
ton ekwiwalentu 

CO2 

Zwiększenie wartości w związku z realokacją środków z PI 2c umożliwiającą 
dofinasowanie większej liczby projektów a tym samym osiągniecie wartości docelowej 

wskaźnika na wyższym poziomie. Szczegóły wyliczenia wartości docelowej zawarte są w 
Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w 

RPO WL 2014-2020. 

Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
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PI 6c 
Wskaźnik produktu 

(RAMY WYKONANIA)  
Liczba obiektów zasobów kultury 

objętych wsparciem 

92 szt.  130 szt.  

Zwiększenie wartości w związku z realokacją środków z PI 6d umożliwiającą 
dofinasowanie większej liczby projektów a tym samym osiągniecie wartości docelowej 

wskaźnika na wyższym poziomie. Szczegóły wyliczenia wartości docelowej zawarte są w 
Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w 

RPO WL 2014-2020. 

PI 6c 
Wskaźnik produktu 

(RAMY WYKONANIA)  
Liczba wspartych obiektów w 

miejscach dziedzictwa naturalnego 

35 szt.  45 szt.  

Zwiększenie wartości w związku z realokacją środków z PI 6d umożliwiającą 
dofinasowanie większej liczby projektów a tym samym osiągniecie wartości docelowej 

wskaźnika na wyższym poziomie. Szczegóły wyliczenia wartości docelowej zawarte są w 
Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w 

RPO WL 2014-2020. 

Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport 

PI 7b 
Wskaźnik produktu 

Liczba 
wybudowanych/zmodernizowanych 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

642 szt.  1 000 szt.  

Zmiana wartości docelowej wskaźnika:  „Liczba wybudowanych/zmodernizowanych 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego” wynika ze zmian (zmniejszenia)  kosztów 

jednostkowych wskaźnika, które zostały oszacowane na podstawie doświadczeń z 
realizowanych projektów strategicznych. Szczegóły wyliczenia wartości docelowej 

zawarte są w Metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych 
do realizacji w RPO WL 2014-2020. 

 


