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Zmiany do Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

na 2017 rok, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Lubelskiego 31 lipca 2017 r. 

 

1. Zmiany w zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WL 

2014-2020: 

a) Zaplanowano kolejny nabór w Działaniu 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, dla typu 

projektu realizacja zintegrowanych usług o charakterze opiekuńczym i zdrowotnym, 

adresowanych w szczególności do osób  starszych, osób niepełnosprawnych, osób 

niesamodzielnych, dedykowany Dziennym Domom Opieki Medycznej (DDOM). 

Konkurs zostanie ogłoszony w grudniu 2017 r., natomiast nabór wniosków rozpocznie 

się w styczniu 2018 r. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie 

projektów w ramach konkursu (kwota dofinansowania publicznego) to 17 590 446,00 

PLN. Wskazać należy, iż ogłoszenie konkursu w zakładanym terminie jest uzależnione 

od: przyjęcia Planu Działania w obszarze zdrowia przez Komitet Sterujący oraz 

otrzymania standardu DDOM z Ministerstwa Zdrowia. Komentarz taki znalazł się 

także w Harmonogramie. 

b) Zaktualizowano wg bieżącego kursu euro kwoty przeznaczone na dofinansowanie 

projektów w ramach konkursów, które nie zostały jeszcze ogłoszone. 

 

2. Zmiany w zakresie Działań współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL 

2014-2020: 

a) Zaplanowano kolejny nabór w Działaniu 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.  

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane będą między innymi 

projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania 

świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie 

dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,  

a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązania  

w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt). Wsparcie w ramach naboru skierowane 

będzie wyłącznie do regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń 
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szpitalnych (z wyłączeniem podmiotów, dla których organem założycielskim jest 

samorząd województwa). Konkurs zostanie ogłoszony w listopadzie 2017 r., 

natomiast nabór wniosków rozpocznie się w grudniu 2017 r. Orientacyjna kwota 

przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (kwota 

dofinansowania publicznego) to 88 463 130,48 PLN. 

b) Zmieniono termin ogłoszenia i naboru wniosków w Działaniu 5.3 Efektywność 

energetyczna sektora mieszkaniowego. Zmiana terminu związana jest  

z trwającą procedurą oceny projektów zgłoszonych do konkursu w 2016 r. Konkurs 

zostanie ogłoszony we wrześniu 2017 r., natomiast nabór wniosków rozpocznie się 

w październiku 2017 r. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie 

projektów w ramach konkursu (kwota dofinansowania publicznego)  

to 46 188 712,67  PLN.  

c) Zaktualizowano wg bieżącego kursu euro kwoty przeznaczone na dofinansowanie 

projektów w ramach konkursów, które nie zostały jeszcze ogłoszone. 

 

 


