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Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  

na 2017 rok1 
(wersja z 29 sierpnia 2017 r.) 

Numer i nazwa Działania 

Planowany 
termin 

ogłoszenia 
konkursów 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów 

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie2 

Orientacyjna kwota przeznaczona na 
dofinansowanie projektów w ramach 

konkursu 3 Instytucja 
ogłaszająca 

konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

Kwota 
dofinansowania z 

UE 
(w euro) 

Kwota 
dofinansowani

a z budżetu 
państwa – jeśli 

dotyczy 
(w euro) 

kwota 
dofinansowania 

publicznego   
(w PLN) 

Oś Priorytetowa 1 Badania i innowacje 

Działanie 1.1 
Regionalna infrastruktura 

badawczo – rozwojowa 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Działanie 1.2 
Badania celowe 

kwiecień maj Projekty polegające na opracowaniu nowych 
produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu 
znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, 
procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty 
przeprowadzenia badań przemysłowych oraz 
eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. 
koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w 
zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na 
potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w 
projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i 
prawnych, ekspertyz, analiz. 

6 689 291,00 - 28 862 952,80 

 

Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

 

Działanie 1.3 
Infrastruktura badawczo-

rozwojowa 
w przedsiębiorstwach 

grudzień 
2016 r. 

styczeń  
2017 r. 

Projekty inwestycyjne dotyczące stworzenia lub rozwoju 
istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego 
działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. 

10 523 504,00 - 45 574 138,77 Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

 

Działanie 1.4 
Transfer technologii i 

komercjalizacja badań 
Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

                                                           
1
 Harmonogram może ulec zmianie (także w wyniku zmian kursu EBC, wg którego następuje przeliczenie EURO na PLN). Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WL 2014-2020 (www.rpo.lubelskie.pl). 

2
 Szczegółowe informacje w zakresie zasad i warunków udzielania wsparcia zawarte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 (SZOOP). Numeracja typów projektów w Harmonogramie jest zgodna z numeracją typów projektów z 

SZOOP z dnia 29 sierpnia 2017 r. 
3
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie zależeć będzie od aktualnego kursu EURO i określona zostanie w Regulaminie konkursu. 

http://www.rpo.lubelskie.pl/
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Działanie 1.5 

Bon na innowacje 

wrzesień październik 1. Projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, 
związanych z wdrożeniem lub rozwojem 
produktu/usługi/technologii (pod warunkiem 
przeprowadzenia prac rozwojowych 
uzupełniających/dostosowujących 
produkt/usługę/technologię do specyfiki 
przedsiębiorstwa). 

Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na 
zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać 
objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych 
badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, 
koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz 
koszty usług w zakresie wykonania badań 
dotyczących jakości i zgodności z określonymi 
wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub 
znacząco ulepszonych rozwiązań. 

2. Projekty polegające na zakupie usług badawczo-
rozwojowych, w zakresie: 

 opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, 
produktu, technologii produkcji lub nowego 
projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech 
technicznych i/lub użytkowych, projektu 
inżynierskiego – konstrukcyjnego, 
technologicznego, oprzyrządowania itp.; 

 opracowania prototypów, projektów 
pilotażowych lub demonstracyjnych; 

 testowania i walidacji nowych lub ulepszonych 
produktów/usług/technologii w otoczeniu 
stanowiącym model warunków rzeczywistego 
funkcjonowania; 

Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na 
zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać 
objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych 
badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, 
koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz 
koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących 
jakości i zgodności z określonymi wymogami lub 
normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco 
ulepszonych rozwiązań. 

3. Projekty polegające na zakupie usług doradczych w 
zakresie ochrony własności intelektualnej, związane 
z przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru 
użytkowego, dotyczące: wykonania badań, analiz i 
ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych 
dotyczących przedmiotu zgłoszenia oraz opłaty 
dotyczące dokonania zgłoszenia. 

3 000 000,00 - 12 747 900,00  Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

 

Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie 

Działanie 2.1 
Cyfrowe Lubelskie 

sierpień wrzesień 1.2 Projekty dotyczące rozwoju informatyzacji w sektorze 
ochrony zdrowia. 
Budowa, rozbudowa lub zakup infrastruktury 
informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji w 
tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających 
poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnienia 
komunikacji elektronicznej w sektorze ochrony zdrowia. 
W tym m.in. 
-uruchomienie systemów prowadzenia i wymiany 

5 000 000,00 - 21 246 500,00 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowy

m. 
 

Ogłoszenie i 



3 
 

elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania 
dokumentacją, elektronicznej archiwizacji dokumentacji, 
w sposób spełniający wymagania ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia, 
-dostosowanie systemów informatycznych 
świadczeniodawców do wymiany danych z Systemem 
Informacji Medycznej w rozumieniu ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia, lub z systemami innych 
świadczeniodawców, 
-zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,  
-zapewnienie interoperacyjności i integracji systemów, 
-informatyzacja procedur wewnętrznych, wyłącznie w 
powiązaniu z wdrażaniem i udostępnieniem usług 
publicznych on-line dedykowanych na zewnątrz.   
-zakup lub wykorzystanie podpisu elektronicznego. 
 
2.Projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług 
publicznych 
Budowa, rozbudowa lub zakup systemów 
teleinformatycznych zapewniających dostępność, 
integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę 
funkcjonalności istniejących usług publicznych 
świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-zdrowia  
(z wyłączeniem projektów telemedycyny).  
W tym m.in. 
-budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów 
teleinformatycznych rozumianych jako zespół 
współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i 
oprogramowania zapewniających przetwarzanie, 
przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych 
przez sieci komputerowe, 
-zapewnienie interoperacyjności,  integracji i 
bezpieczeństwa systemów, 
-zapewnienie elektronicznej dostępności usług 
publicznych z uwzględnieniem dostępności dla osób z 
różnymi formami niepełnosprawności zgodnie ze 
standardami WCAG 2.0  (koncepcja uniwersalnego 
projektowania). 
Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej 
administracji/projekty dotyczące rozwoju informatyzacji 
w sektorze ochrony zdrowia i rozwoju elektronicznych 
usług publicznych stanowić muszą jedno przedsięwzięcie 
inwestycyjne tzn. muszą być realizowane w ramach 
jednego projektu. 
 
 
 

Regionalnego 
 

www.rpo.lubelskie.

pl 

wysokość alokacji 
przeznaczonej na 

dofinasowanie 
projektów w 

konkursie 
uzależnione są od 

realizacji i 
wartości 

projektów 
planowanych do 
wyboru w trybie 
pozakonkursowy

m. 
 
 

Działanie 2.2 
Cyfryzacja Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego w 

ramach  Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 
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Działanie 3.1 
Tereny inwestycyjne 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursow

ym. 

Działanie 3.2 
Instrumenty kapitałowe 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 3.3 
Przedsiębiorstwa 

odpryskowe 

grudzień  
2016 r. 

 

styczeń  
2017 r. 

Projekty polegające na stworzeniu infrastruktury 
przedsiębiorstw odpryskowych poprzez zakup 
niezbędnych środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych w celu komercjalizacji 
innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii 
opartych na wynikach badań naukowych i rozwojowych. 

5 000 000,00 - 21 653 500,00 Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

 

Działanie 3.4 
Dostosowanie oferty IOB 

do potrzeb rynku 
Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Działanie 3.5 
Bon na doradztwo 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Działanie 3.6 
Marketing gospodarczy 

 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Działanie 3.7 
Wzrost konkurencyjności 

MŚP 

grudzień   
2016 r. 

styczeń  
2017 r. 

1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury 
przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub 
ulepszonych produktów/usług; 

2. Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój 
produktów i usług opartych na TIK (np. 
optymalizacja procesów zarządzania 
przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy 
przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania 
informatyczne); 

3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z 
rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup 
linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb 
nowego rynku zbytu; 

4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań 
naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych 
rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z 
nabyciem 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. 

42 825 325,00 - 185 463 634,97 Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

W Działaniu 

przewiduje się 

także projekty 

realizowane w 

trybie 

pozakonkursowy

m. 

Nabór 
dedykowany 

średnim 
przedsiębiorstwo

m 

Działanie 3.8 
Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 
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Tereny inwestycyjne w 

ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku 

Działanie 4.1 
Wsparcie wykorzystania 

OZE 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Działanie 4.2 
Produkcja energii z OZE w 

przedsiębiorstwach 

grudzień 
2016 r. 

 

 

luty 
2017 r. 

 

 

1. Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  

2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i 
biopaliw  drugiej i trzeciej generacji. 

3. Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci 
elektroenergetycznych w pełni dedykowanych 
przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z 
OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych 
planowanym do przyłączenia nowym jednostkom 
wytwarzania  energii z OZE (w ramach budowy i 
modernizacji sieci). 

4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii 
produkujących zarówno energię elektryczną, jak i 
ciepło z OZE na potrzeby lokalne , niewymagająca 
przesyłania jej na duże odległości. 

5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez 
zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej 
kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie 
istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację 
z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na 
zidentyfikowanych lokalnych zasobach). 

20 907 439,00 

 

- 90 543 846,07 

 

 

 
 

Lubelska Agencja 
Wspierania 

Przedsiębiorczości 
w Lublinie 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

 

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 5.1 
Poprawa efektywności 

energetycznej 

przedsiębiorstw 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Działanie 5.2 
Efektywność energetyczna 

sektora publicznego 

sierpień wrzesień 1. Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej, w tym będących w zasobie JST (m.in. 
szpitali, szkół). 

2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o 
najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie 
efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, 
wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów 
grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane 
OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), 

40 868 692,00 1 688 948,00 180  840 179,65 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Ostateczny termin 
ogłoszenia  
i wysokość 

alokacji 
przeznaczonej  

na dofinasowanie 
projektów  

w konkursie 
uzależnione są  
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modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji), 
włącznie z systemami zarządzania energią. 

3. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność 
wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na 
jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach 
kompleksowej głębokiej termomodernizacji 
budynków). 

Regionalnego 
 

www.rpo.lubelskie.

pl 

od rozstrzygnięcia 
konkursu z 2016 r. 

w ramach tego 
Działania.  

 

Działanie 5.3 
Efektywność energetyczna 
sektora mieszkaniowego 

 
 
 

 wrzesień  październik 

 

1. Głęboka termomodernizacja wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych. 

2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o 
najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie 
efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, 
wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów 
grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane 
OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), 
modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji), 
włącznie z systemami zarządzania energią. 

3. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność 
wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na 
jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach 
kompleksowej głębokiej termomodernizacji 
budynków). 

10 646 233, 00 224 513,00 46 193 060,97 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 
 

www.rpo.lubelskie.

pl 

Ostateczny termin 
ogłoszenia  
i wysokość 

alokacji 
przeznaczonej  

na dofinasowanie 
projektów  

w konkursie 
uzależnione są  

od rozstrzygnięcia 
konkursu z 2016 r. 

w ramach tego 
Działania.  

 

Działanie 5.4 
Transport niskoemisyjny Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

 
 

W Działaniu 
przewiduje się 

wyłącznie 
projekty 

realizowane w 
trybie 

pozakonkursowy
m. 

Działanie 5.5 
Promocja niskoemisyjności 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Działanie 5.6 
Efektywność energetyczna 

i gospodarka 

niskoemisyjna dla 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 

Działanie 6.1 
Bezpieczeństwo 

ekologiczne 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 6.2 
Mała retencja 

grudzień  

2016 r. 

styczeń  

2017 r. 

1. Projekty w zakresie małej retencji, wpisujące się w 
kompleksową realizację zadań dotyczących danej 
zlewni, z uwzględnieniem zapisów Ramowej Dyrektywy 
Wodnej4, Dyrektywy Siedliskowej5,Dyrektywy Ptasiej6 

15 788 716,00 
 

 

- 68 376 192,38 
 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane w 

                                                           
4
Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. 
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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.: 

 roboty budowlane, modernizacja i poprawa stanu 
technicznego urządzeń przeciwpowodziowych (m.in.: 
wały przeciwpowodziowe, przepompownie, poldery, 
suche zbiorniki) wraz z niezbędnymi drogami 
dojazdowymi, przy uwzględnieniu powyższych 
wymogów, 

 renaturyzacja cieków wodnych w ramach systemów 
małej retencji i określenie terenów kompensacyjnych 

 roboty budowlane i modernizacja zbiorników 
retencyjnych w ramach systemów małej retencji, 

2. Rozwój systemów zarządzania ryzykiem powodziowym 
z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań (jako 
uzupełniający element wsparcia), w tym m.in.: 

 tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej, 

 rozwój systemów wczesnego ostrzegania i 
prognozowania zagrożeń. 

w Lublinie, 
Departament 

Wdrażania 
Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

trybie 
pozakonkursowy

m. 
 

Ogłoszenie i 
wysokość alokacji 
przeznaczonej na 

dofinasowanie 
projektów w 

konkursie 
uzależnione są  od 

realizacji i 
wartości 

projektów 
planowanych do 
wyboru w trybie 
pozakonkursowy

m. 
 
 

Działanie 6.3 
Gospodarka odpadami 

luty marzec Kompleksowe projekty, obejmujące infrastrukturę 
niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki 
odpadami w regionie, zaplanowanej zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami, m.in.:  
1. Infrastruktura do selektywnej zbiórki i przetwarzania 

odpadów komunalnych (w tym papieru, metalu, 
plastiku, szkła oraz odpadów biodegradowalnych).  

2. Infrastruktura do odzysku i recyklingu odpadów (w 
tym kompostownie dla odpadów organicznych).  

3. Instalacje do odzysku energii z biogazu 
składowiskowego lub mechaniczno-biologiczne 
instalacje do utylizacji dla pozostałych odpadów z 
wyłączeniem termicznej utylizacji odpadów.  

4. Likwidacja nielegalnych wysypisk składowisk 
odpadów oraz rekultywacja zamkniętych składowisk 
odpadów  

5. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, w 
szczególności w zakresie unieszkodliwiania azbestu 
poprzez zorganizowanie i wdrożenie kompleksowego 
systemu unieszkodliwiania azbestu z nieruchomości 
należących do osób fizycznych, budowę, rozbudowę i 
dostosowanie istniejących składowisk odpadów 
niebezpiecznych, w tym budowę kwater przy 
istniejących składowiskach.  

6. Kampanie informacyjne, dotyczące segregacji 
odpadów, selektywnej zbiórki oraz negatywnego 
wpływu na środowisko  
i zdrowie mieszkańców dzikich składowisk i 
nielegalnych wysypisk odpadów (jako uzupełnienie 
kompleksowych projektów infrastrukturalnych).  

10 000 000,00 - 43 307 000,00 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 
 

www.rpo.lubelskie.

pl 

W Działaniu 

przewiduje się 

także projekty 

realizowane w 

trybie 

pozakonkursowy

m. 

Termin ogłoszenia 

i wysokość 

alokacji 

przeznaczonej na 

dofinasowanie 

projektów w 

konkursie 

uzależniona jest  

od realizacji i 

wartości 

projektów 

planowanych do 

wyboru w trybie 

pozakonkursowy

m. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
5
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

6
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. 
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Działanie 6.4 
Gospodarka wodno-

ściekowa 

marzec kwiecień 

 

1. Kompleksowa budowa i modernizacja komunalnych 
sieci kanalizacyjnych oraz budowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach 
od 2 do 10 tys. RLM wraz z zagospodarowaniem 
osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, z 
możliwością lokalizowania oczyszczalni dla 
wyznaczonej aglomeracji poza jej granicami, w 
przypadku braku odpowiednich terenów pod 
inwestycję, pod warunkiem, że przedmiotowa 
oczyszczalnia ścieków będzie służyła wyłącznie 
wyznaczonej aglomeracji.  

2. Projekty w zakresie gospodarki ściekowej na 
obszarach osadnictwa rozproszonego (przydomowe 
oczyszczalnie ścieków) w aglomeracjach od 2 do 10 
tys. RLM wraz z zagospodarowaniem osadów 
ściekowych z oczyszczalni ścieków,  

3. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w 
wodę, w tym również wyposażenia w systemy 
zmniejszające straty w dostawach i zmniejszające 
ryzyko wystąpienia awarii:  
- jako element kompleksowych projektów 
regulujących gospodarkę ściekową lub,  
- gdy na danym terenie jest zapewniona sieć 
kanalizacyjna lub,  
- kiedy projekt jest realizowany na obszarach 
osadnictwa rozproszonego, na terenach wiejskich, 
obszarach atrakcyjnych turystycznie, obszarach 
chronionych i w bliskim sąsiedztwie obszarów 
chronionych pod warunkiem zapewnienia 
ekonomicznie uzasadnionych i trwałych finansowo 
rozwiązań (np. przydomowych oczyszczalni ścieków) 
gwarantujących prawidłowe zagospodarowanie 
powstałych nieczystości.  
W przypadku budowy lub modernizacji infrastruktury 
uzdatniania lub po-boru i przesyłu wody znajdującej 
się poza terenami opisanymi powyżej, wsparcie tej 
infrastruktury jest możliwe pod warunkiem spełnienia 
wymogów związanych z prawidłowym 
zagospodarowaniem powstałych nieczystości. W 
przypadku braku infrastruktury gwarantującej 
prawidłowe zagospodarowanie nieczystości 
przyłączenie nowych odbiorców nie będzie możliwe.  

4. Wyposażenie w odpowiedni sprzęt służb, zajmujących 
się monitoringiem jakości oczyszczonych ścieków i 
wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych, 

5. Dodatkowo jako element projektu mogą być także 
realizowane projekty dotyczące kanalizacji 
deszczowej.  

14 169 094,00 - 61 136 806,79 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 
 

www.rpo.lubelskie.

pl 

 

Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 7.1 
Dziedzictwo kulturowe i 

naturalne 
 

 (projekty lokalne) 

czerwiec  lipiec 1. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i 
parków. 

2. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie 
infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i 
obszarów atrakcyjnych turystycznie, m.in. 
infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących 
zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże, pomosty, 

 3 000 000, 00 50 000,00 12 736 800,00 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursow

ym. 
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mola, przystanie wodne, bulwary, promenady), 
itp. 

Dopuszcza się roboty budowlane i modernizację 
infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z 
zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób 
niepełnosprawnych) oraz zagospodarowanie terenu 
wokół obiektów (m.in. budowa miejsc 
parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów 
realizacji projektów wymienionych w pkt. 1 i 2. 
 
W zakres projektów nie mogą wchodzić elementy 
infrastruktury sportowej. 
 
Maksymalna wartość projektu o zasięgu lokalnym – 
poniżej 2 milionów  PLN 

Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 
 

www.rpo.lubelski
e.pl 

 
 

Działanie 7.2 
Ochrona różnorodności 

przyrodniczej 

sierpień wrzesień 1. Zachowanie zagrożonych wyginięciem gatunków i 
siedlisk przyrodniczych, aby umożliwić prawidłowe 
funkcjonowanie sieci NATURA 2000, 

2. Odbudowa zdegradowanych siedlisk, przywracanie 
właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-
błotnych, 

3. Ochrona in situ i ex situ zagrożonych gatunków i 
siedlisk przyrodniczych w ramach kompleksowych 
projektów o zasięgu regionalnym na obszarach parków 
krajobrazowych, rezerwatów przyrody (w tym na 
obszarach Natura 2000 będących częścią parków 
krajobrazowych i rezerwatów przyrody)i ogrodów 
botanicznych, 

4. Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz 
przyrodniczej (w tym m.in. opracowanie planów 
ochrony gatunków i siedlisk, inwentaryzacji 
przyrodniczej, opisu stanu istniejącego wraz z analizą 
potrzeb oraz analizą opcji), opracowanie planów 
ochrony, 

5. Kampanie informacyjne i promocyjne dotyczące 
promocji różnorodności biologicznej w ramach edukacji 
ekologicznej jako element projektu związanego z 
ochroną różnorodności biologicznej, 

6. Wyposażenie, rozbudowa i modernizacja centrów 
edukacji ekologicznej wraz z komplementarnymi do 
krajowych kampaniami promocyjnymi i edukacyjnymi 
dotyczącymi bioróżnorodności oraz szeroko rozumianą 
edukację ekologiczną jak element powyższego typu 
projektu, 

7. Budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów dla 
zwierząt i roślin w ogrodach zoologicznych lub w 
ogrodach botanicznych, 

8. Projekty dotyczące zwiększenia zieleni w miastach 
(m.in. zieleńców i tere-nów zieleni osiedlowej) w 
ramach rekultywacji terenów zdegradowanych 
działalnością człowieka. 

2 361 815,00 - 10 036 060,47 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 
 

www.rpo.lubelskie.
pl 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowy

m. 

Termin ogłoszenia 
i wysokość 

alokacji 
przeznaczonej na 

dofinasowanie 
projektów w 

konkursie 
uzależniona są  od 

realizacji i 
wartości 

projektów 
planowanych do 
wyboru w trybie 
pozakonkursowy

m.  

 

Działanie 7.3 
Turystyka przyrodnicza 

kwiecień maj 1. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie 
infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów 
chronionych oraz służącej rozwojowi aktywnych form 
turystyki, w tym głównie obiektów służących 
zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną 

4 033 479,00 - 17 403 655,18 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego  

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane w 

trybie 
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i niekontrolowaną presją turystów m.in: budowa lub 
modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek 
rowerowych, szlaków, parkingów, punktów 
widokowych, wież widokowych, zadaszeń).  

2. Roboty budowlane i modernizacja zintegrowanych 
szlaków turystycznych i wyposażenie ich w niezbędną 
infrastrukturę.  

3. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury 
turystycznej na wypadek zagrożeń jako element 
projektu.  

4. Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia 
działalności turystycznej w obiektach będących 
przedmiotem projektu (wyłącznie jako jeden z 
elementów projektu).  

5. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury 
technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu 
przystosowania obiektów do potrzeb osób 
niepełnosprawnych) – jako element realizacji 
powyższych typów projektów.  

6. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. 
budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z 
elementów realizacji powyższych typów projektów.  

7. Tworzenie i poprawa funkcjonowania istniejących 
geoparków, parków krajobrazowych, centrów ochrony 
bioróżnorodności, parków botanicznych, arbo-retów, 
ostoi zwierząt, mini zoo, wolier i innych form 
prezentacji przyrody także na terenach miejskich i 
wiejskich.  
W zakres projektów nie mogą wchodzić elementy 
infrastruktury sportowej.  

w Lublinie, 
Departament 

Wdrażania 
Europejskiego 

Funduszu 
Rozwoju 

Regionalnego 
 

www.rpo.lubelski
e.pl 

pozakonkursowy
m. 

Ogłoszenie i 
wysokość alokacji 
przeznaczonej na 

dofinasowanie 
projektów w 

konkursie 
uzależnione są  od 

realizacji i 
wartości 

projektów 
planowanych do 
wyboru w trybie 
pozakonkursowy

m. 

Działanie 7.4 
Ochrona bioróżnorodności 

dla Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport 

Działanie 8.1 
Regionalny układ 

transportowy 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 8.2 
Lokalny układ 

transportowy 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Działanie 8.3 
Transport kolejowy 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 
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Działanie 8.4 
Transport w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy 

Działanie 9.1 
Aktywizacja zawodowa 

 
Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Działanie 9.2 
Aktywizacja zawodowa – 

projekty PUP 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym.   

Działanie 9.3 
Rozwój przedsiębiorczości 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowy

m. 

Działanie 9.4 
Godzenie życia 

zawodowego i prywatnego 

kwiecień maj 1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 w formie: 
a) żłobków, 
b) klubów dziecięcych. 

 

21 218 716,00 1 872 240,00 

 

 

99 632 856,95 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie, 
Departament 

Wdrażania 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

 

Działanie 9.5 
Aktywizacja zawodowa w 

ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Działanie 9.6 
Rozwój przedsiębiorczości 

w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 

luty marzec 1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 
obejmujące: 
a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i 

grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do podjęcia i 
prowadzenia działalności gospodarczej,  

b) przyznanie środków finansowych w postaci 

2 500 000,00 294 118,00 12 100 486,82 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie, 
Departament 

Wdrażania 
Europejskiego 
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Funkcjonalnego dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, 

c) wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz 
finansowe). 

Funduszu 
Społecznego 

www.rpo.lubelskie.
pl 

Działanie 9.7 
Godzenie życia 

zawodowego i prywatnego 

w ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian 

Działanie 10.1 
Usługi rozwojowe dla MŚP 

kwiecień maj Usługi rozwojowe adekwatne do potrzeb oraz możliwości 
rozwojowych firm sektora MŚP, w tym m. in.: 

a) analiza potrzeb rozwojowych, 
b) szkolenia, 
c) doradztwo. 

9 698 202,00 - 41 845 801,99 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie, 
Departament 

Wdrażania 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

Konkurs 
warunkowy – nie 

zostanie 
ogłoszony, jeżeli 

w konkursie 
ogłoszonym w 
2016 r. zostaną 

wybrane do 
dofinansowania 

projekty na 
wszystkie 

podregiony woj. 
lubelskiego 

(zgodnie z NUTS 
3) 

Działanie 10.1 
Usługi rozwojowe dla MŚP 

grudzień  
2017 r. 

luty 
 2018 r. 

Usługi rozwojowe adekwatne do potrzeb oraz możliwości 
rozwojowych firm sektora MŚP, w tym m. in.: 

a) analiza potrzeb rozwojowych, 
b) szkolenia, 
c) doradztwo. 

11 083 659,00 - 47 097 792,19 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie, 
Departament 

Wdrażania 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

 

Działanie 10.2 
Programy typu 

outplacement 

maj czerwiec Programy typu outplacement obejmujące: 
a) doradztwo zawodowe, 
b) poradnictwo psychologiczne, 
c) pośrednictwo pracy, 
d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe, 
e) staże i/lub praktyki zawodowe, 
f) subsydiowane zatrudnienie, 
g) bony na zasiedlenie, dodatek relokacyjny, 
h) wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej 

7 437 718,00 875 026,00 35 867 827,81 
 
 
 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie, 
Departament 

Wdrażania 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowy

m. 
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obejmujące: 

 szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i 
grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do podjęcia i 
prowadzenia działalności gospodarczej, 

 przyznanie środków finansowych na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej w 
postaci dotacji bezzwrotnych, 

 wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz 
finansowe). 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

Działanie 10.3 
Programy polityki 

zdrowotnej 

marzec kwiecień 2.Opracowanie i realizacja regionalnych programów 
zdrowotnych: 

a) regionalne programy zdrowotne (w tym tworzone i 
realizowane we współpracy z pracodawcą) 
obejmujące także działania zwiększające 
zgłaszalność na badania profilaktyczne. 

 

817 461,00 96 172,00 3 942 143,67 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie, 
Departament 

Wdrażania 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

Regionalny 
Program 

Zdrowotny (RPZ) 
– borelioza 

Termin ogłoszenia 
konkursu i 

rozpoczęcia 
naboru jest 

uzależniony od 
uzyskania 

pozytywnej (lub 
warunkowej) 
opinii Agencji 

Oceny Technologii 
Medycznych i 
Taryfikacji dla 
Regionalnego 

Programu 
Zdrowotnego oraz 

akceptacji 
kryteriów wyboru 

projektów w 
ramach Działania 

przez Komitet 
Sterujący do 

spraw koordynacji 
interwencji EFSI w 
sektorze zdrowia. 

Działanie 10.3 
Programy polityki 

zdrowotnej 

marzec kwiecień 2.Opracowanie i realizacja regionalnych programów 
zdrowotnych: 

a) regionalne programy zdrowotne (w tym tworzone i 
realizowane we współpracy z pracodawcą) 
obejmujące także działania zwiększające 
zgłaszalność na badania profilaktyczne. 

 

318 857,00 37 513,00 1 537 665,28 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie, 
Departament 

Wdrażania 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

Regionalny 
Program 

Zdrowotny (RPZ) 
– choroby 

odstresowe 

Termin ogłoszenia 
konkursu i 

rozpoczęcia 
naboru jest 

uzależniony od 
uzyskania 

pozytywnej (lub 
warunkowej) 
opinii Agencji 

Oceny Technologii 
Medycznych i 
Taryfikacji dla 
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Regionalnego 
Programu 

Zdrowotnego oraz 
akceptacji 

kryteriów wyboru 
projektów w 

ramach Działania 
przez Komitet 
Sterujący do 

spraw koordynacji 
interwencji EFSI w 
sektorze zdrowia. 

Działanie 10.3 
Programy polityki 

zdrowotnej 

lipiec sierpień 1.Realizacja programów zdrowotnych opracowanych na 
poziomie krajowym: 
a) programy profilaktyczne w zakresie nowotworów: rak 

szyjki macicy, rak piersi i rak jelita grubego oraz 
dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych 
w Umowie Partnerstwa7, w tym działania zwiększające 
zgłaszalność na badania profilaktyczne. 

 

4 080 000,00 480 000,00 19 042 560,00 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie, 
Departament 

Wdrażania 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

Termin ogłoszenia 
konkursu i 

rozpoczęcia 
naboru jest 

uzależniony od 
uzyskania 
akceptacji 

kryteriów wyboru 
projektów w 

ramach Działania 
przez Komitet 
Sterujący do 

spraw koordynacji 
interwencji EFSI w 
sektorze zdrowia. 

Działanie 10.4 
Programy typu 

outplacement w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne 

Działanie 11.1 

Aktywne włączenie 

grudzień  
2016 r. 

luty  
2017 r. 

1.lit.a)Programy na rzecz społeczności marginalizowanych 
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach 
objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym realizacja 
programów aktywności lokalnej8. 

6 198 099,00 729 188,00 30 000 001,81 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Lublinie 

www.rpo.lubelskie.
pl 

 

Działanie 11.1 

Aktywne włączenie 

luty marzec 1.Programy na rzecz integracji osób i rodzin 
wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym ukierunkowane na 
aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w 
tym: 
b) programy integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych, 
d) programy wychodzenia z bezdomności, 
e) programy aktywizacji społecznej i zawodowej 
wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo – 

20 660 329,00 2 430 627,00 100 000 003,14 Wojewódzki Urząd 
Pracy w Lublinie 

www.rpo.lubelskie.
pl 

 

                                                           
7 Tj. chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób (zaburzeń) psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz chorób układu oddechowego. 
8 Realizowane w oparciu o lokalne programy rewitalizacji. 
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wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów 
poprawczych i schronisk dla nieletnich, podopiecznych 
jednostek o charakterze opiekuńczo - wychowawczym 
prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, 
f) programy usamodzielniania wychowanków 
opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy 
pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne 
przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu  
i bezdomności; 
2.Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji 
społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady 
Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, 
w tym m.in. rozwój i upowszechnianie zatrudnienia 
wspieranego oraz prac społecznie użytecznych. 

Działanie 11.1 

Aktywne włączenie 

kwiecień maj 

 

1 lit. c) Kompleksowe działania aktywizacji i integracji 

społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków 

pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – 

PAI) oraz uzupełniająco działania aktywizacji i integracji 

społeczno-zawodowej pozostałych klientów ośrodków 

pomocy społecznej  

23 090 956,00 - 99 632 856,95 

 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Lublinie 

www.rpo.lubelskie.

pl 

 

Działanie 11.1 

Aktywne włączenie 

lipiec sierpień 1.Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych 
bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz 
reintegrację społeczno-zawodową, w tym: 
b) programy integracji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych, 
d) programy wychodzenia z bezdomności, 
e) programy aktywizacji społecznej i zawodowej 
wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo – 
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów 
poprawczych i schronisk dla nieletnich, podopiecznych 
jednostek o charakterze opiekuńczo - wychowawczym 
prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, 
f) programy usamodzielniania wychowanków 
opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy 
pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne 
przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu  
i bezdomności; 
2.Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji 
społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady 
Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, 
w tym m.in. rozwój i upowszechnianie zatrudnienia 
wspieranego oraz prac społecznie użytecznych. 

8 264 132,00 972 251,00 38 571 135,41 

 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Lublinie 

www.rpo.lubelskie.
pl 

 

Działanie 11.1 

Aktywne włączenie 

wrzesień październik  1 lit. c) Kompleksowe działania aktywizacji i integracji 
społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków 
pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – 
PAI) oraz uzupełniająco działania aktywizacji i integracji 
społeczno-zawodowej pozostałych klientów ośrodków 
pomocy społecznej 

9 236 383,00 - 39 248 162,28  

 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Lublinie 

www.rpo.lubelskie.
pl 

 

Działanie 11.2 
Usługi społeczne i 

listopad grudzień 9. Wsparcie usług ochrony zdrowia psychicznego, w tym: 
a) organizacja i świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

2 892 446,00 340 288,00 13 736 856,59 Urząd 

Marszałkowski 

Termin ogłoszenia 
konkursu i 

rozpoczęcia 
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zdrowotne w tym usług świadczonych w miejscu zamieszkania, 
b) tworzenie punktów doradczych/ konsultacyjnych 

zapewniających wsparcie dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi i ich rodzin, w tym centra zdrowia 
psychicznego, zespoły leczenia środowiskowego oraz 
usług interwencji kryzysowej dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi na obszarach deficytowych. 

 Województwa 

Lubelskiego w 

Lublinie, 

Departament 

Wdrażania 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego 

 

www.rpo.lubelskie.

pl 

naboru jest 
uzależniony od 

uzyskania zgody 
na wykorzystanie 

modeli 
wypracowanych 

w ramach 
POWER. 

 

Działanie 11.2 
Usługi społeczne i 

zdrowotne 

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

341 280,00 

 

40 151,00 1 592 855,86 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie, 
Departament 

Wdrażania 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

Regionalny 
Program 

Zdrowotny (RPZ) 
– nadwaga, 

otyłość 
 

Termin ogłoszenia 
konkursu i 

rozpoczęcia 
naboru jest 

uzależniony od 
uzyskania 

pozytywnej (lub 
warunkowej) 
opinii Agencji 

Oceny Technologii 
Medycznych i 
Taryfikacji dla 
Regionalnego 

Programu 
Zdrowotnego oraz 

akceptacji 
kryteriów wyboru 

projektów w 
ramach Działania 

przez Komitet 
Sterujący do 

spraw koordynacji 
interwencji EFSI w 
sektorze zdrowia. 

Działanie 11.2 
Usługi społeczne i 

zdrowotne 

wrzesień październik 6. Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i 
wspierających rolę rodziny, również o charakterze 
profilaktycznym w tym:  
a) rozwój środowiskowych form i placówek wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym świetlic 
środowiskowych, ognisk wychowawczych, 
oferujących zajęcia/programy 
socjoterapeutyczne, 

b) rozwój i upowszechnienie profesjonalnego i 
zintegrowanego poradnictwa rodzinnego oraz 
specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (m.in. 
wsparcie tworzenia/funkcjonowania 
międzygminnych punktów konsultacyjno – 
doradczych, zapewnianie dostępności do 

4 250 000,00 500 000,00 20 184 175,00 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie, 
Departament 

Wdrażania 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 
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bezpłatnego poradnictwa prawnego i 
obywatelskiego),  

c) rozwój usług wspierających i interwencyjnych (w 
tym usług ośrodków wsparcia i usług pomocy 
całodobowej),  

d) upowszechnianie działań asystentów rodziny, 
działań rodzin wspierających,  

e) rozwój placówek wsparcia dziennego. 
7. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy 

zastępczej, w tym: 
a) wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy 

zastępczej, 
b) upowszechnianie działań koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej, 
c) podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez 
planowana restrukturyzację tych placówek w celu 
zmniejszenia liczby dzieci oraz podwyższania 
wieku dzieci umieszczanych w tych placówkach. 

Działanie 11.2 
Usługi społeczne i 

zdrowotne 

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

691 737,00 81 381,00 3 285 210,32 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie, 
Departament 

Wdrażania 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

Regionalny 
Program 

Zdrowotny (RPZ) 
– wady postawy 

 
Termin ogłoszenia 

konkursu i 
rozpoczęcia 
naboru jest 

uzależniony od 
uzyskania 

pozytywnej (lub 
warunkowej) 
opinii Agencji 

Oceny Technologii 
Medycznych i 
Taryfikacji dla 
Regionalnego 

Programu 
Zdrowotnego oraz 

akceptacji 
kryteriów wyboru 

projektów w 
ramach Działania 

przez Komitet 
Sterujący do 

spraw koordynacji 
interwencji EFSI w 
sektorze zdrowia. 

 

Działanie 11.2 
Usługi społeczne i 

zdrowotne 

październik listopad 1. Realizacja zintegrowanych usług społecznych 
(socjalnych) o charakterze profilaktycznym, 
aktywizującym i interwencyjnym. 
2. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, 

w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia 
środowiskowego w miejscu zamieszkania. 

3. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania ośrodków 
wsparcia, w tym m. in.: 

6 198 099,00 729 188,00 29 436 120,65 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie, 
Departament 

Wdrażania 
Europejskiego 
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a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby 
niepełnosprawne,  

b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób 
starszych. 

4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego, w 
tym  chronionego, treningowego i wspieranego. 

5. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. 
funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu 
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. 

 

Funduszu 
Społecznego 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

Działanie 11.2 
Usługi społeczne i 

zdrowotne 

grudzień 2017r. styczeń 2018 
r. 

8. Realizacja zintegrowanych usług o charakterze 
opiekuńczym i zdrowotnym, adresowanych w 
szczególności do osób  starszych, osób 
niepełnosprawnych, osób niesamodzielnych9. 

3 910 000,00 230 000,00 17 592 102,00 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie, 
Departament 

Wdrażania 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

Konkurs na 
Dzienne Domy 

Opieki Medycznej 
(DDOM)  

 
*Ogłoszenie 
konkursu w 
zakładanym 
terminie jest 

uzależnione od: 
przyjęcia Planu 

Działania w 
obszarze zdrowia 

przez Komitet 
Sterujący oraz 

otrzymania 
standardu DDOM 

z Ministerstwa 
Zdrowia 

 

 

 

 

Działanie 11.3 
Ekonomia społeczna 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowy

m. 

Działanie 11.4 
Aktywne włączenie w 

ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 

sierpień wrzesień 1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin 
wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym ukierunkowane na 
aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, 
w tym: 
a) programy na rzecz społeczności 

marginalizowanych oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym na obszarach 

1 000 000,00 117 647,00 4 749 217,40  Wojewódzki Urząd 
Pracy w Lublinie 

www.rpo.lubelskie.
pl 

 

Gmina Lublin 

 

                                                           
9 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).  
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Funkcjonalnego objętych działaniami rewitalizacyjnymi, w tym 
realizacja programów aktywności lokalnej10, 

b) programy integracji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych, 

c) programy wychodzenia z bezdomności, 
d) programy aktywizacji społecznej i zawodowej 

wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo – 
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych i socjoterapeutycznych, 
zakładów poprawczych i schronisk dla 
nieletnich,  podopiecznych jednostek o 
charakterze opiekuńczo - wychowawczym 
prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, 

e) programy usamodzielniania wychowanków 
opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne 
formy pieczy zastępczej, w tym działania 
profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu 
mieszkaniowemu  
i bezdomności. 

2. Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji 
społeczno-zawodowej realizowane głównie przez 
Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby 
Integracji Społecznej, w tym m.in. rozwój i 
upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz prac 
społecznie użytecznych. 

(reprezentująca 
Strony 

Porozumienia 
Gmin LOF) 

www.zit.lublin.eu 

Działanie 11.5 
Usługi społeczne i 

zdrowotne w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Działanie 11.6 
Ekonomia społeczna w 

ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

Działanie 12.1 
Edukacja przedszkolna 

luty marzec 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata. 

2. Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu 
wyrównania stwierdzonych deficytów oraz 
dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie 
kompetencji społecznych. 

8 312 744,00 - 36 000 000,44 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie, 
Departament 

Wdrażania 
Europejskiego 

 

                                                           
10 Realizowane w oparciu o lokalne programy rewitalizacji. 
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Funduszu 
Społecznego 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

Działanie 12.2 
Kształcenie ogólne 

grudzień  

2016 r. 

styczeń  

2017 r. 

1. Projekty w zakresie: 
a) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju 
kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, 
matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z 
uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw 
(kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), 
b) podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli 
wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z 
nowoczesnych metod, technologii i sprzętu, 
c) organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-
zawodowego oraz pomocy psychologiczno– 
pedagogicznej, 
d) tworzenia warunków uczenia się, adekwatnych do 
potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: 
wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – 
przyrodniczych oraz pracowni ICT11. 

2 066 033,00 243 063,00 10 000 002,04 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie, 
Departament 

Wdrażania 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

W Działaniu 

przewiduje się 

także projekty 

realizowane w 

trybie 

pozakonkursowy

m. 

Działanie 12.3 
Kształcenie ustawiczne w 

zakresie ICT i języków 

obcych 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Działanie 12.4 
Kształcenie zawodowe 

sierpień wrzesień 1. Projekty w zakresie: 
a) zwiększenia współpracy szkół i placówek 

kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. 
poprzez realizację działań ukierunkowanych na 
wspólne przygotowywanie programów nauczania, 
organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, 
praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, 
jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak 
również wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych, 

b) współpracy szkół i placówek kształcenia 
zawodowego ze szkołami wyższymi w celu 
zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do 
nowoczesnych technik i technologii oraz 
możliwość aktualizowania przez nauczycieli 
zawodu swojej wiedzy, nabycia możliwości 
uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w 
szkole wyższej, w tym w zajęciach 
laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych, 

c) wdrażania nowych, innowacyjnych form 
nauczania zawodowego, 

d) dodatkowych zajęcia specjalistyczne 
umożliwiające uczniom uzyskiwanie i 
uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych, 

e) wsparcia uczniów w zakresie zdobywania 
dodatkowych uprawnień zwiększających ich 
szanse na rynku pracy, 

26 169 750,00 1 539 397,00 117 744 478,35 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Lubelskiego w 

Lublinie, 
Departament 

Wdrażania 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego 

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowy

m. 

                                                           
11 Typy działań wymienione w lit. d mogą być realizowane wyłącznie, jako działania komplementarne z działaniami wymienionymi w lit. a-c. 
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f) wyposażenia pracowni przedmiotów 
zawodowych12. 

Działanie 12.5 
Edukacja przedszkolna w 

ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Działanie 12.6 
Kształcenie ogólne w 

ramach Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

wrzesień październik 1. Projekty w zakresie: 
a) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju 

kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, 
matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z 
uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw 
(kreatywność, innowacyjność oraz praca 
zespołowa, 

b) podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji 
nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie 
korzystania z nowoczesnych metod, technologii i 
sprzętu, 

c) organizowania i udzielania doradztwa 
edukacyjno-zawodowego oraz pomocy 
psychologiczno– pedagogicznej, 

d) tworzenia warunków uczenia się, adekwatnych do 
potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w 
gospodarce: wyposażenie pracowni dla 
przedmiotów matematyczno – przyrodniczych 
oraz pracowni ICT13. 

3 075 539,00 361 828,00 14 606 403,59 

 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Lubelskiego w 

Lublinie, 

Departament 

Wdrażania 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego 

www.rpo.lubelskie.

pl 

Gmina Lublin 

(reprezentująca 

Strony 

Porozumienia 

Gmin LOF) 

www.zit.lublin.eu 

 

 

Działanie 12.7 
Kształcenie ustawiczne w 

zakresie ICT i języków 

obcych w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna 

Działanie 13.1 
Infrastruktura ochrony 

zdrowia 

maj czerwiec  Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper 
wspierane będą między innymi projekty polegające na 
przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzie-
lania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-
budowlanych, w tym w zakresie dostosowania 

4 800 000,00 507 618,00 22 901 310,14 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego 
w Lublinie, 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane w 

trybie 

                                                           
12  Typ działań wymieniony w pkt 1 lit. f może być realizowany wyłącznie, jako działanie komplementarne z działaniami wymienionymi w pkt 1 lit. a-e. 
13 Typy działań wymienione w lit. d mogą być realizowane wyłącznie, jako działania komplementarne z działaniami wymienionymi w lit. a-c. 
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infrastruktury do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych, a także wyposażeniu w sprzęt 
medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązania w 
zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).  

Wsparcie skierowane tylko dla placówek POZ i AOS. 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 
 

www.rpo.lubelskie.
pl 

pozakonkursowy
m. 

Konkurs zostanie 
ogłoszony pod 

warunkiem 
zaakceptowania i 

publikacji map 
potrzeb 

zdrowotnych w 
obszarach POZ i 

AOS, jak również 
akceptacji 

kryteriów wyboru 
projektów w 

ramach Działania 
przez Komitet 
Sterujący do 

spraw koordynacji 
interwencji EFSI w 
sektorze zdrowia. 

Działanie 13.1 
Infrastruktura ochrony 

zdrowia 

listopad 

 

grudzień 

 

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 skierowane wyłącznie do podmiotów 
leczniczych ujętych w ramach przedsięwzięcia 
„Zdrowe Lubelskie – optymalizacja usług medycznych 
w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i 
zintegrowanie sieci szpitali powiatowych” 
wymienionego w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 
CLXXI/3496/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego 
z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Przedsięwzięcia o 
priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii 
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
(z perspektywą do 2030 r.). 

18 828 403,00 1 991 840,
00 

88 471 458,57 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego 
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 
 

www.rpo.lubelskie.
pl 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowy

m. 

 

Działanie 13.2 
Infrastruktura usług 

społecznych 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Działanie 13.3 
Rewitalizacja obszarów 

miejskich 

sierpień wrzesień 1. Przebudowa, remont lub modernizacja 
zdegradowanych budynków, w tym m.in. budynków 
poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia 
lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. 
społecznych, gospodarczych, turystycznych lub 
kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu 
funkcjonalnie związanego z obiektem.  
2. Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację / 
remediację zdegradowanych obszarów wraz z 
przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych, 

45 941 571,00  3 578 228,00 210  424 481,89 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego 
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

W Działaniu 
przewiduje się 
także projekty 
realizowane w 

trybie 
pozakonkursowy

m. 

Ogłoszenie i 
wysokość alokacji 
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w tym obiektów poprzemysłowych i powojskowych 
zlokalizowanych na tych terenach, mające na celu 
przywrócenie lub nadanie danemu obszarowi nowych 
funkcji użytkowych, tj. np. gospodarczych, turystycznych, 
kulturalnych lub społecznych.  
3. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków 
znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków 
położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz 
budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu 
historycznym nie będących w rejestrze zabytków i ich 
wyposażenia niezbędnego dla wprowadzenia funkcji, jaką 
będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu w celu 
przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, 
np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub 
kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu 
funkcjonalnie związanego z obiektem.  
4. Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych 
przestrzeni publicznych (przebudowa, remont lub 
modernizacja) w celu przywrócenia lub nadania im 
nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, 
gospodarczych, tury-stycznych lub kulturalnych wyłącznie 
jako element zapewniający spójność kompleksowych 
projektów rewitalizacyjnych.  
5. Zakup wyposażenia - wyłącznie jako element 
projektów dotyczących adaptacji budynków na cele np. 
gospodarcze, społeczne, turystyczne lub kulturalne i 
bezpośrednio związanego z funkcją, jaką będzie pełnić 
będzie budynek po realizacji projektu.  
6. Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury 
technicznej (wodno-kanalizacyjna, energetyczna oraz 
infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami). 
Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako 
element zapewniający spójność kompleksowych 
projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem 
szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne 
do realizacji celów projektu.  
7. Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych 
(gminnych i powiatowych). Przedmiotowe prace 
dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający 
spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych 
będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w 
przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów 
projektu.  
8. Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie 
przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi 
obszarach miast m.in.: budowa lub przebudowa 
oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu, 
wyposażenie centrum monitoringu oraz koszty robót 
budowlanych mających na celu przy-stosowanie 
pomieszczeń do pełnienia funkcji centrum monitoringu, 
itp. wy-łącznie jako element zapewniający spójność 
kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący 
uzupełnieniem szerszego projektu.  
9. Rozwój miejskich terenów zielonych - wyłącznie jako 
element zapewniający spójność kompleksowych 
projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem 
szerszego projektu.  

 
www.rpo.lubelskie.

pl 

przeznaczonej na 
dofinasowanie 
projektów w 

konkursie 
uzależnione są  od 

realizacji i 
wartości 

projektów 
planowanych do 
wyboru w trybie 
pozakonkursowy

m. 
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10. Przebudowa, remont lub modernizacja budynków w 
celu adaptacji na działalność przedsiębiorstw, w tym 
przedsiębiorstw społecznych wraz z zakupem 
wyposażenia niezbędnego do prowadzenia niniejszej 
działalności.  

Działanie 13.4 
Rewitalizacja obszarów 

wiejskich 

sierpień  wrzesień 1. Przebudowa, remont lub modernizacja  
zdegradowanych budynków, w tym m.in. budynków 
poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia 
lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. 
społecznych, gospodarczych, turystycznych lub 
kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu 
funkcjonalnie związanego z obiektem.  
2. Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację / 
remediację zdegradowanych obszarów wraz z 
przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych, 
w tym obiektów poprzemysłowych i powojskowych 
zlokalizowanych na tych terenach, mające na celu 
przywrócenie lub nadanie danemu obszarowi nowych 
funkcji użytkowych, tj. np. gospodarczych, turystycznych, 
kulturalnych lub społecznych.  
3. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków 
znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków 
położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz 
budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu 
historycznym nie będących w rejestrze zabytków i ich z 
wyposażenia niezbędnego dla wprowadzenia funkcji, jaką 
będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu w celu 
przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, 
np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub 
kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu 
funkcjonalnie związanego z obiektem.  
4. Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych 
przestrzeni publicznych (przebudowa, remont lub 
modernizacja) w celu przywrócenia lub na-dania im 
nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, 
gospodarczych, tury-stycznych lub kulturalnych wyłącznie 
jako element zapewniający spójność kompleksowych 
projektów rewitalizacyjnych.  
5. Zakup wyposażenia - wyłącznie jako element 
projektów dotyczących adaptacji budynków na cele np. 
gospodarcze, społeczne, turystyczne lub kulturalne i 
bezpośrednio związanego z funkcją, jaką będzie pełnić 
będzie budynek po realizacji projektu.  
6. Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury 
technicznej (wodno-kanalizacyjna, energetyczna oraz 
infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami). 
Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako 
element zapewniający spójność kompleksowych 
projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem 
szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne 
do realizacji celów projektu.  
7. Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych 
(gminnych i powiatowych). Przedmiotowe prace 
dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający 
spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych 
będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w 
przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów 

38 439 183,00 4 383 410,00 181 966 044,43 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Lubelskiego 
w Lublinie, 

Departament 
Wdrażania 

Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 
 

www.rpo.lubelskie.
pl 
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projektu.  
8. Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie 
przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi 
obszarach m.in.: budowa lub przebudowa oświetlenia, 
zakup i instalacja systemów monitoringu, wyposażenie 
centrum monitoringu oraz koszty robót budowlanych 
mających na celu przy-stosowanie pomieszczeń do 
pełnienia funkcji centrum monitoringu, itp. wy-łącznie 
jako element zapewniający spójność kompleksowych 
projektów re-witalizacyjnych będący uzupełnieniem 
szerszego projektu.  
9. Rozwój terenów zielonych - wyłącznie jako element 
zapewniający spójność kompleksowych projektów 
rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego 
projektu.  
10. Przebudowa, remont lub modernizacja budynków w 
celu adaptacji na działalność przedsiębiorstw, w tym 
przedsiębiorstw społecznych wraz z zakupem 
wyposażenia niezbędnego do prowadzenia niniejszej 
działalności. 

Działanie 13.5 
Infrastruktura 
przedszkolna 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Działanie 13.6 
Infrastruktura kształcenia 

zawodowego 
 i ustawicznego 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

 

Działanie 13.7 
Infrastruktura szkolna 

Nie przewiduje się naboru w 2017 r. 

Działanie 13.8 
Rewitalizacja  Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego w 

ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

Oś Priorytetowa 14 Pomoc techniczna 

Działanie 14.1 
Pomoc techniczna 

Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym. 

 


