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Informacja o zmianie SZOOP PO WER 2014-2020 

 

Informujemy, że 1 grudnia 2017 r. Pan Minister Paweł Chorąży podpisał dziesiątą wersję SZOOP PO WER, a 

zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. 

 

Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie: 

I. Ogólne informacje na temat realizacji projektów w PO WER 

1. Zmiana nazewnictwa wytycznych horyzontalnych na wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego; 

2. Zmiana zapisów dotyczących zawiązywania partnerstw w projekcie w związku z wejściem w życie w dniu 

2 września br. ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych 

ustaw.   

II. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/poddziałań 

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 

1. Zmiana alokacji w Działaniu 1.1 w związku z przyznaniem Polsce dodatkowych środków na realizację 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) w latach 2017-2020 (zgodnie z art. 16 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006) oraz 

adekwatne zwiększenie wartości wskaźników. 

2. Zmiana typów operacji we wszystkich działaniach osi I poprzez m.in. doprecyzowanie wsparcia w 

zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, umożliwienie realizacji doposażenia stanowiska 

pracy bez połączenia z subsydiowanym zatrudnieniem oraz doprecyzowanie zapisów dotyczących 

wsparcia osób z niepełnosprawnościami. 

3. Rozszerzenie grupy docelowej w Działaniu 1.2 w zakresie EFS o nowe grupy wskazane w PO WER i UP, 

dostosowanie nazwy Działania oraz wprowadzenie wskaźników produktu i rezultatu umożliwiających 

ocenę realizacji wsparcia wśród osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 

4. Rozszerzenie grupy docelowej w Działaniu 1.3 zarówno dla trybu konkursowego, jak i 

pozakonkursowego w części dotyczącej środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Dodanie nowego Działania 1.4  Wsparcie rozwoju kompetencji społecznych młodych ludzi zwiększających 

ich szanse na rynku pracy, wraz z przypisaną alokacją, typem operacji oraz zestawem wskaźników 

produktu i rezultatu a także wprowadzenie nowego celu szczegółowego odpowiadającego temu 

działaniu. 

6. Doprecyzowanie definicji osób należących do kategorii NEET w grupach docelowych Działań 1.2 i 1.3 o 

kwestie dotyczące zaniedbywania obowiązku szkolnego oraz nauki. 

 

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

7. Modyfikacja dotycząca Działania 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych 

na rzecz przedsiębiorstw i pracowników: zaktualizowano uprzednio stosowaną nazwę Rejestr Usług 

Rozwojowych (RUR) na Baza Usług Rozwojowych (BUR). 

8. Wprowadzenie nowych i modyfikacja istniejących typów operacji w Działaniu 2.5 Skuteczna pomoc 

społeczna oraz związanych z nimi wskaźników: 

a. W typie operacji: działania edukacyjne  na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy 

i integracji społecznej: 

i. Dodanie nowego podtypu: szkolenia z zakresu streetworkingu 

ii. Zwiększenie wskaźnika rezultatu liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy i 

integracji społecznej, którzy w wyniku wsparcia EFS nabyli kompetencje w zakresie 

realizacji działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym z 3 489 do 3 964. 

iii. Zwiększenie wskaźnika produktu liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy i 

integracji społecznej, objętych wsparciem w programie z 6 134 do 6 634. 
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b. Dodanie nowego typu operacji: szkolenia specjalizacyjne z organizacji pomocy społecznej 

dla osób kierujących schroniskami dla osób bezdomnych 

i. Dodanie informacji nt. szczegółów realizacji tego typu operacji – grupa docelowa, 

beneficjent, tryb wyboru projektów. 

ii. Dodanie wskaźnika rezultatu liczba osób kierujących schroniskami dla osób 

bezdomnych, które w wyniku wsparcia EFS uzyskały kwalifikacje wymagane ustawą 

o pomocy społecznej z wartością docelową 238. 

iii. Dodanie wskaźnika produktu liczba osób kierujących schroniskami dla osób 

bezdomnych objętych wsparciem w programie z wartością docelową 250. 

c. Zmiana alokacji na Działanie. 

d. Uzupełnienie nazwy typu operacji podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w 

procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości 

szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności 

zamieszkałych na obszarach wiejskich o dopisek w tym w szczególności zamieszkałych na 

obszarach wiejskich. 

e. Uzupełnienie nazwy typu operacji wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i 

upowszechnienie standardu usług  asystenckich świadczonych na rzecz osób  

niepełnosprawnych, w tym osób zamieszkałych na obszarach wiejskich, z uwzględnieniem 

świadczenia tych usług przez osoby w wieku 50+, w tym opracowanie narzędzi rekrutacji i 

szkolenia niezbędnych do świadczenia tych usług o dopisek w tym osób zamieszkałych na 

obszarach wiejskich. 

9. W Działaniu 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób 

niepełnosprawnych dodanie nowego typu operacji: wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu 

kompleksowej rehabilitacji 

f. Dodanie informacji nt. szczegółów realizacji tego typu operacji – grupa docelowa, tryb 

wyboru projektów. 

g. Zmiana alokacji na Działanie. 

h. Dodanie wskaźników rezultatu: liczba ośrodków, które pilotażowo wdrożyły kompleksową 

rehabilitację z wartością docelową 4 oraz wskaźników rezultatu podlegających 

monitorowaniu - liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu i liczba osób 

pracujących, w tym samozatrudnionych, po opuszczeniu programu. 

i. Dodanie wskaźników produktu: liczba ośrodków uczestniczących w pilotażu kompleksowej 

rehabilitacji z wartością docelową 4 i liczba osób objętych kompleksową rehabilitacją z 

wartością docelową 600. 

10. Modyfikacje dotyczące Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym:  

j. Dodanie nowego typu operacji: przygotowanie władz samorządowych oraz kadr instytucji 

pomocy i integracji społecznej do deinstytucjonalizacji usług społecznych i ich świadczenia w 

społeczności lokalnej. Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu planu deinstytucjonalizacji 

usług. 

i. Dodanie informacji nt. szczegółów realizacji tego typu operacji – grupa docelowa. 

ii. Dodanie wskaźników rezultatu: liczba osób, które przeszły z opieki instytucjonalnej 

do usług świadczonych w społeczności lokalnej z wartością docelową 150 i Liczba 

pracowników opieki instytucjonalnej, którzy rozpoczęli świadczenie usług w 

społeczności lokalnej z wartością docelową 60. 

iii. Dodanie wskaźników produktu: liczba osób przebywających w opiece 

instytucjonalnej, objętych planem deinstytucjonalizacji z wartością docelową 300 i 

liczba pracowników instytucji wspartych w zakresie przygotowania i wdrażania 

procesu deinstytucjonalizacji usług z wartością docelową 90. 

k. Zmiany dotyczące wartości docelowych wskaźników: 

i. Wskaźnik rezultatu liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniach w zakresie usług 

asystenckich i opiekuńczych zgodnie z wypracowanymi standardami kształcenia 
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oraz standardami usług, jako efekt wdrożenia wypracowanych standardów 

zmniejszono z 840 do 360. 

ii. Wskaźnik produktu liczba wypracowanych standardów usług asystenckich i 

opiekuńczych dla osób o różnym stopniu niesamodzielności zmniejszono z 7 do 3. 

iii. Wskaźnik produktu liczba wypracowanych standardów kształcenia usług 

asystenckich i opiekuńczych dla osób  o różnym stopniu niesamodzielności 

zmniejszono z 7 do 3. 

iv. Wskaźnik produktu liczba opracowanych standardów na rzecz deinstytucjonalizacji 

usług zmniejszono z 8 do 6. 

l. Zmiana dotycząca alokacji na Działanie. 

11. Wprowadzenie nowych i modyfikacja istniejących typów operacji w Działaniu 2.9 (w ramach działań 

koordynacyjnych w obszarze ekonomii społecznej oraz w ramach działań wspierających edukację na 

rzecz rozwoju ekonomii społecznej): 

a. Nowy typ operacji w działaniach koordynacyjnych w ES: przygotowanie i wdrożenie modeli 

PS , m.in. o charakterze usługowym, świadczących tzw. „wiązki” usług społ. użyteczności 

publicznej, kierowanych w szczególności w zindywidualizowany i kompleksowy sposób do 

os. z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych oraz ich rodzin 

b. Dodanie elementu wdrożeniowego do typu operacji: opracowanie i wdrożenie programu 

studiów menadżerskich i MBA w zakresie zarządzania PS 

c. Nowy typ operacji w działaniach edukacyjnych na rzez ES: pilotażowe wdrożenie rozwiązań 

dotyczących zakładania, prowadzenia i upowszechniania spółdzielni uczniowskich w 

szkołach ogólnokształcących i zawodowych. 

d. Nowy typ operacji w działaniach edukacyjnych na rzez ES: opracowanie i pilotażowe 

wdrożenie kompleksowego programu zwiększającego poziom zlecania i powierzania przez 

JST realizacji usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej 

12. Zwiększenie alokacji dla 2 typów operacji w Działaniu 2.9 Rozwój ekonomii społecznej: opracowanie 

pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie oraz tworzenie i rozwój 

ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. 

poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) 

oraz  w szczególności poprzez włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, 

partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym.  

13. Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika liczba szkół, które pilotażowo wdrożyły pakiet edukacyjny 

dotyczący ekonomii społecznej” do 50 oraz zwiększenie wartości docelowej wskaźnika  liczba podmiotów 

ekonomii społecznej zrzeszonych w ponadregionalnych sieciach  do 120 w Działaniu 2.9 Rozwój ekonomii 

społecznej. 

14.  W działaniu 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty zaktualizowano w celach szczegółowych, typach 

operacji oraz wskaźnikach katalog kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, zgodnie z 

postanowieniami Umowy Partnerstwa. 

15. Modyfikacja dotycząca Działania 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru 

Kwalifikacji: wprowadzono zmianę dotyczącą nazwy Instytucji Pośredniczącej (zmiana z PARP na MEN) 

oraz typu beneficjenta (zmiana z PARP na IBE). 

16. W ramach Działania 2.13 wprowadzono drobne zmiany redakcyjne, celem dostosowania zapisów SzOOP 

do aktualnych przepisów prawnych. 

17.  W ramach Działania 2.15 dostosowano katalog szkół prowadzących kształcenie zawodowe, 

obejmowanych wsparcie do zmian wynikających z reformy systemu oświaty.  

18. Modyfikacje dotyczące Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości: 

a) usunięcie następujących typów operacji:  

� Opracowanie standardów pracy kadry administracyjnej prokuratury – system oceny 

okresowej oraz opisu i wartościowania stanowisk, 

� Utworzenie i wsparcie funkcjonowania platformy cyfrowej ds. alternatywnego 

rozwiązywania sporów konsumenckich, 

� Uruchomienie i wsparcie funkcjonowania punktu kontaktowego ds. alternatywnego 

rozwiązywania sporów konsumenckich, 
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� Szkolenia dla uczestników systemu alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich z 

zakresu obsługi platformy cyfrowej ds. ADR, nowych regulacji prawnych dotyczących ADR, 

obsługi internetowego systemu rozstrzygania sporów. 

b) usunięcie powiązanych z ww. typami operacji wskaźników: 

� Liczba spraw, które wpłynęły za pośrednictwem platformy ds. ADR do podmiotów 

świadczących usługi w zakresie alternatywnego rozwiązywania sporów, 

� Funkcjonująca platforma cyfrowa ds. alternatywnego rozwiązywania sporów 

konsumenckich (ADR). 

c) rozszerzenie na Prokuraturę Krajową zakresu wsparcia w ramach typu operacji, który po zmianach 

otrzymuje brzmienie: Utworzenie i rozwój centrów usług w zakresie zarządzania finansami i 

kadrami, zarządzania usługami oraz zarządzania informatyką w sądownictwie powszechnym i 

jednostkach organizacyjnych prokuratury, a także:  

� zmiana nazwy, definicji i zwiększenie wartości docelowej wskaźnika Liczba centrów usług 

dla sądownictwa  powszechnego oraz jednostek organizacyjnych prokuratury 

dofinansowanych ze środków EFS, z 12 do 13 sztuk. 

� dodanie Prokuratury Krajowej do typów beneficjentów ww. typu operacji.  

d) rozszerzenie zakresu wsparcia w ramach typu operacji, który po zmianach otrzymuje brzmienie: 

Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w 

sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury oraz mediatorów z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w 

sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania 

przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa 

upadłościowego, a także:  

� dodanie mediatorów do grupy docelowej/ostatecznych odbiorców wsparcia, 

� wprowadzenie nowego wskaźnika produktu Liczba mediatorów, którzy otrzymali 

wsparcie szkoleniowe lub uczestniczyli w studiach podyplomowych z zakresu 

prowadzenia mediacji gospodarczych (wartość docelowa – 270). 

e) zmiana nazwy typu operacji, który po zmianach otrzymuje brzmienie: Tworzenie Centrów Arbitrażu 

i Mediacji oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów. 

19.  Modyfikacje dotyczące Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 

a) Wprowadzenie nowego typu operacji w brzmieniu:  

Wdrożenie modelu zarządzania relacjami z klientami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym: 

a) przeprowadzenie pogłębionych badań: odrębnie satysfakcji, oczekiwań i zachowań 

segmentów klientów KAS; 

b) opracowanie wymagań i budowa/ zakup dostępnego i dostosowanie do specyfiki organizacji 

narzędzia informatycznego wspomagającego prowadzenie badań i zarządzania relacjami z 

klientami KAS (CMR); 

c) opracowanie i udostępnienie modelu zarządzania relacjami z klientami KAS; 

d) organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń i warsztatów w zakresie wdrożenia i 

stosowania modelu zarządzania relacjami z klientami KAS, 

a także powiązanych z nim wskaźników produktu i rezultatu: 

� Liczba pracowników jednostek administracji skarbowej objętych wsparciem 

szkoleniowym w zakresie wdrożenia i wykorzystania modelu zarządzania relacjami z 

klientami KAS (wartość docelowa – 1 302), 

� Liczba jednostek administracji skarbowej, które wdrożyły model zarządzania relacjami z 

klientem oraz w których pracownicy podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania 

relacjami z klientami KAS (wartość docelowa – 434). 

b) zmiana nazwy i wartości docelowej (z 432 do 433 sztuk), a także poprawki redakcyjne definicji w 

przypadku wskaźników produktu i rezultatu, które po zmianach otrzymują brzmienie:  
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� Liczba jednostek administracji skarbowej objętych wsparciem w celu doskonalenia ich 

funkcjonowania i obsługi przedsiębiorców, 

� Liczba jednostek administracji skarbowej, które wdrożyły narzędzia doskonalenia 

jakości funkcjonowania i obsługi przedsiębiorców. 

20.  Wprowadzenie nowego typu projektu w Działaniu 2.19 (Zwiększenie znaczenia kwestii związanych z 

dostępnością przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania 

uniwersalnego w procesach inwestycyjno-budowlanych) oraz wskaźników z nim związanych: 

− wskaźnik rezultatu -  Liczba jednostek administracji publicznej, których pracownicy podnieśli poziom 

wiedzy w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

projektowania uniwersalnego  

− wskaźnik produktu - Liczba pracowników administracji publicznej wykonujących zadania dotyczące 

planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego objętych wsparciem szkoleniowym 

z zakresu dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym 

projektowania uniwersalnego 

− zmiana redakcyjna, nie zmieniająca zakresu merytorycznego, w nazwie wskaźnika produktu 

dotyczącego wsparcia szkoleniowego dla kadr planowania przestrzennego – obecne brzmienie: 

Liczba pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i 

zagospodarowania przestrzennego lub zagadnień geodezyjnych i kartograficznych  objętych 

wsparciem szkoleniowym   

21. Wprowadzenie nowego Działania 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania 

systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy. 

22. Dodano nowe Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów 

innowacyjnych w przedsiębiorstwach, wraz z przypisaną mu alokacją oraz zestawem wskaźników 

produktu i rezultatu. 

 

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

23. Rozszerzenie możliwości zastosowania trybu pozakonkursowego w Działaniu 3.1, tak aby możliwa była 

realizacja projektu pozakonkursowego w zakresie wsparcia stypendialnego dla wybitnie zdolnych 

studentów.  

24. Wprowadzenie nowego beneficjenta w Działaniu 3.3: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, 

nowych typów projektów oraz wskaźników z nimi związanych. 

25.  Przypisanie nowego typu projektu w Działaniu 3.3 Wspieranie studentów i doktorantów  

w studiowaniu za granicą z zastosowaniem pomocy zwrotnej do kompetencji NCBiR. 

26.  Wprowadzenie nowego Działania 3.6: Wsparcie reorientacji zawodowej pracowników uczelni. 

 

Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

27. Wprowadzenie nowego typu projektu w Działaniu 4.1 (Skalowanie innowacji społecznych - 

dopracowanie (o ile będzie to konieczne) i zwiększenie wykorzystania nowych rozwiązań, stosowanych 

dotąd w ograniczonym zakresie lub o ograniczonym zasięgu) oraz wskaźników z nim związanych: 

− wskaźnik rezultatu - Liczba przeskalowanych innowacji społecznych,  

− wskaźnik produktu - Liczba innowacji społecznych podlegających skalowaniu. 

28. Optymalizacja alokacji na Działanie 4.1. 

29. Zmiany wartości wskaźników rezultatu i produktu w ramach Działania 4.1 dotyczące dwóch pozostałych 

typów projektów związane z optymalizacją alokacji oraz dotychczasową realizacją wskaźników: 

- Mikro-innowacje - inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich opracowanie i rozwinięcie, 

oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i 

praktyki: 

- Wskaźnik rezultatu - Liczba przetestowanych innowacji społecznych w skali mikro 

z  353 na 86, 

- Wskaźnik produktu -  Liczba innowacji przyjętych do dofinansowania w skali mikro 

z 3 526 na 855, 

- Makro-innowacje - opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i 

włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań: 
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- Wskaźnik rezultatu - Liczba przetestowanych innowacji społecznych w skali makro 

z 42 na 49, 

- Wskaźnik produktu -  Liczba innowacji przyjętych do dofinansowania w skali makro 

z 45 na 52. 

30. Wprowadzenie kwoty alokacji UE na instrumenty finansowe w ramach Działania 4.1 wraz z 

uzupełnieniem informacji nt. mechanizmu wdrażania instrumentów finansowych, rodzaju wsparcia oraz 

najważniejszych warunków przyznawania wsparcia oraz katalogu ostatecznych odbiorców instrumentów 

finansowych. 

 

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia 

31.  Wprowadzenie nowych beneficjentów pozakonkursowych w Działaniu 5.2: Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.  

32. Zwiększenie limitu dopuszczalnej wartości cross-financingu zakupionych środków trwałych jako % 

wydatków kwalifikowalnych z 10% do 70% w Działaniu 5.4. 

 

III. Zmiany finansowe 

1. W związku z powstałymi oszczędnościami oraz zmianą alokacji w poszczególnych działaniach 

zaktualizowano kwoty alokacji na działania w opisach poszczególnych działań oraz w tabeli Indykatywny 

plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR). 

2. Dostosowano informacje na temat maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu oraz minimalnego wkładu własnego beneficjenta do zmian 

wprowadzonych w poszczególnych działaniach. 

IV. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji PO 

1. Zmiana nazewnictwa wytycznych horyzontalnych na wytyczne ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego. 

2. Aktualizacja wykazu wytycznych krajowych. 

3. Usunięcie wykazu wytycznych programowych. 

 

V. Załącznik 1 – uzupełniono o Działanie 1.4 dla Osi I, Działanie 2.20 dla Osi II, Działanie 3.6 dla Osi III. 
 

VI. Załącznik 2a i 2b – wprowadzono zmiany dla wybranych Działań, wskazanych w pkt. II Opis 
poszczególnych osi… 
 

VII. Załącznik nr 3 - zaktualizowano zgodnie z uchwałą KM z nr 148 z 26.09.2017 r. 
 
VIII. Załącznik 4 – wprowadzono aktualne wersje Rocznych Planów Działania na 2017 i 2018 rok. 
 
IX. Załącznik 5 – uzupełniono o wykaz wszystkich zidentyfikowanych do tej pory w ramach PO WER 

projektów. 
 
X. Cały dokument – zmiany o charakterze redakcyjnym. 


