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STRESZCZENIE 

 

Celem Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 za 2020 r. jest przedstawienie stanu i efektów 

wdrażania Programu. Sprawozdanie prezentuje także działania podjęte przez instytucje 

zaangażowane we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020 (RPO WL) nakierowane na osiągnięcie celu Programu, jak również służące pełnemu 

i efektywnemu wykorzystaniu środków przeznaczonych na jego realizację. 

Do obliczeń w sprawozdaniu rocznym, zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości 

na lata 2014-2020 i Instrukcją do sprawozdania rocznego z wdrażania programu operacyjnego 

opracowaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zastosowano kurs  

1 EUR = 4,5565 PLN.  

W przypadku prezentowania w sprawozdaniu rocznym określonych wartości finansowych  

w odniesieniu do alokacji środków UE wykorzystano alokację środków UE z rezerwą wykonania, 

wyrażoną w PLN i wyliczoną zgodnie z algorytmem opracowanym przez ministra właściwego  

ds. finansów publicznych i ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dla pierwszego miesiąca po 

okresie sprawozdawczym (styczeń 2021 r.). W przypadku prezentowania danych dotyczących 

instrumentów finansowych w części 8 sprawozdania zastosowano kursy przekazania przez Instytucję 

Certyfikującą (IC) deklaracji do Komisji Europejskiej (KE). 

 

Wprowadzenie 

 

Celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 jest 

podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne potencjały, sprzyjające 

zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej. Zakres wsparcia w ramach RPO WL wpisuje się w 10 

celów tematycznych (CT) i w wybrane priorytety inwestycyjne (PI) polityki spójności, wyznaczone 

na poziomie całej Unii Europejskiej (UE). Program składa się z 14 Osi Priorytetowych (OP):  

9 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz  

5 z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).  

Na realizację RPO WL przeznaczono środki z Unii Europejskiej w wysokości 2 230 958 174 EUR. 

Wkład środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 603 400 406 EUR, zaś 

627 557 768 EUR pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 

ALOKACJA UE: 2 230 958 174 EUR 

Cel główny: podniesienie konkurencyjności regionu w oparciu o wewnętrzne 
potencjały, sprzyjające zwiększeniu spójności społecznej i terytorialnej 

 

 

1 Badania i innowacje 

61 852 861 EUR  

8 Mobilność regionalna i ekologiczny 
transport 

271 031 040 EUR 

 

2 Cyfrowe Lubelskie 

78 265 041 EUR  

9 Rynek pracy 

236 669 617 EUR 

 

3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

284 218 164 EUR  

10 Adaptacyjność przedsiębiorstw 
i pracowników do zmian 

42 704 437 EUR  

 

4 Energia przyjazna środowisku 

224 133 992 EUR  

11 Włączenie społeczne 

151 328 220 EUR 

 

5 Efektywność energetyczna i  gospodarka 
niskoemisyjna 

271 045 261 EUR  

12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 

112 431 410 EUR  

 

6 Ochrona środowiska i efektywne 
wykorzystanie zasobów 

99 139 764 EUR  

13 Infrastruktura społeczna 

240 694 180 EUR 

 

7 Ochrona dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego 

73 020 103 EUR  

14 Pomoc techniczna 

84 424 084 EUR 

 

Zmiany w Programie 

 

W I kwartale 2020 zatwierdzone zostały przez KE zmiany Programu wynikające z przeglądu 

śródokresowego - proces renegocjacji trwał w 2019 roku. W 2020 r. wprowadzone zostały zmiany 

ukierunkowane na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, na podstawie 

CRII oraz CRII+. Dnia 24.04.2020 r. notyfikowano zmiany finansowe (przeznaczenie wolnych środków 

na działania zmniejszające negatywne konsekwencje pandemii w PI 9iv oraz PI 9a).  

W 2020 r. przeprowadzona została kompleksowa zmiana Programu w związku z koniecznością 

podjęcia odpowiednich działań na rzecz zdrowia i życia mieszkańców regionu w sytuacji zagrożenia 

epidemicznego i działań zmniejszających negatywne konsekwencje pandemii SARS-CoV-2  

(z uwzględnieniem zmian, które wynikają z bieżącego wdrażania Programu). Modyfikacje w Osiach 3, 

9, 11, 12 oraz 13 dotyczyły m.in. rozszerzenia zakresu wsparcia, typów projektów, wskaźników 

rzeczowych, przeniesienia wolnych środków na Działania przeciwdziałające skutkom pandemii. 
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CO SIĘ ZMIENI? 

PROPOZYCJE ZMIAN W REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA 
LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

 

 

Więcej środków przeznaczymy na: 
• konkurencyjność przedsiębiorstw, 
• energię przyjazną środowisku, 
• promocję niskoemisyjności, 
• efektywność energetyczną i gospodarkę 
       niskoemisyjną dla ZIT LOF, 
• dziedzictwo kulturowe i naturalne, 
• regionalny układ transportowy, 
• aktywizację zawodową, 

• rozwój przedsiębiorczości, 

• usługi społeczne i zdrowotne, 
• edukację przedszkolną i kształcenie ogólne, 
• infrastrukturę ochrony zdrowia, 
• rewitalizację obszarów miejskich. 

 
 

   

 

Zmiany ukierunkowane na zapobieganie, 
przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19: 
• zmiany finansowe (przeznaczenie wolnych środków na 

działania zmniejszające negatywne konsekwencje 
pandemii w PI 9iv oraz PI 9a), 

• modyfikacje w Osiach 3, 9, 11, 12, 13 dotyczące m.in. 
rozszerzenia zakresu wsparcia, typów projektów, 
wskaźników rzeczowych, przeniesienia wolnych środków 
na Działania przeciwdziałające skutkom pandemii. 

 

  

 

 
 
Wskaźniki: 
• aktualizacja wartości docelowych wskaźników postępu rzeczowego i finansowego, 
• rozszerzenie listy wskaźników w związku z działaniami zmniejszającymi negatywne 

konsekwencje pandemii. 
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Postęp finansowy 

 

Realizacja Programu w 2020 r. przebiegała prawidłowo – wraz ze wzrostem liczby i wartości 

podpisanych umów o dofinansowanie (z 80,5% w 2019 r. do 94,6% w 2020 r.) znacząco wzrosła 

wartość zatwierdzonych wniosków o płatność (z 40,5% w 2019 r. do 57,8% w 2020 r.) i certyfikacja 

środków (z 40,0% do 58,1%). Procent wykorzystania alokacji na podpisanych umowach na koniec 

2020 roku był najwyższy spośród 16 regionalnych programów operacyjnych. 

Na obecnym etapie wdrażania Programu Instytucja Zarządzająca i Instytucje Pośredniczące 

przeprowadziły już większość działań związanych z oceną i wyborem projektów, a znacząca większość 

umów o dofinansowanie jest już w fazie realizacji. Część inwestycji została już zakończona – do końca 

okresu sprawozdawczego zakończono realizację 2 841 projektów o wartości dofinasowania z UE 

wynoszącej 787 722 238 EUR, co stanowi 36,3% alokacji na Program.  

 

  

STAN WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 
NA LATA 2014-2020 NA KONIEC 2020 R. 

 

Dysponujemy budżetem w wysokości 
2 230 958 174 EUR. 

 

 

Ogłosiliśmy 230 naborów wniosków 
o dofinansowanie na kwotę  
2 764 763 771 EUR (127,4% alokacji). 

 

10 137 wniosków o dofinansowanie 
o wartości 3 033 049 675 EUR oceniliśmy 
pozytywnie pod względem formalnym 
(139,8 % alokacji). 

 

Zatwierdziliśmy do realizacji 7 361 
wniosków o dofinansowanie o wartości  
2 155 426 142 EUR (99,4% alokacji). 

 

Podpisaliśmy 6 974 umów 
o dofinansowanie projektów o wartości  
2 052 189 606 EUR (94,6% alokacji). 

 

Zatwierdziliśmy wnioski o płatność 
o wartości 1 254 119 054 EUR (57,8% 
alokacji).  

 

Certyfikowaliśmy do Komisji Europejskiej  
 1 296 166 416 EUR (58,1% alokacji). 

  

certyfikacja do KE

wnioski 
o płatność

umowy
o dofinansowanie

zatwierdzone 
wnioski
o dofinansowanie

wnioski poprawne 
formalnie

ogłoszone 
nabory

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00%
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POSTĘP FINANSOWY RPO WL NA LATA 2014-2020 (% ALOKACJI) 

 

 

 

 

Certyfikacja oraz realizacja zasady n+3 

 

W ramach RPO WL Instytucja Zarządzająca prognozowała certyfikowanie w 2020 r. do Komisji 

Europejskiej 357 091 170 EUR wkładu UE. Do dnia 31 grudnia 2020 r. certyfikowano do Komisji 

Europejskiej wkład UE o wartości 404 724 832 EUR, co stanowi 113,3% prognozy certyfikacji. 

W celu uniknięcia anulowania zobowiązań w ramach Programu województwo lubelskie 

powinno do końca 2020 r. osiągnąć certyfikację wydatków na poziomie 770 632 828 EUR. Według 

stanu na 31 grudnia 2020 r. wydatki certyfikowane do KE wyniosły 1 296 166 416 EUR wkładu UE, 

co stanowi 168,2% minimalnego poziomu certyfikacji wymaganego w 2020 r. 
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Postęp rzeczowy oraz realizacja wskaźników Ram Wykonania 

 

Wartości pośrednie wskaźników finansowych i rzeczowych Ram Wykonania we wszystkich 

Osiach Priorytetowych zostały osiągnięte w 2018 r.  

Stopień realizacji wartości docelowych wskaźników rzeczowych Ram Wykonania według stanu 

na koniec 2020 r. jest zróżnicowany. W ramach Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS waha 

się od 66,4% (wskaźnik Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących 

w stażach i praktykach u pracodawcy realizowany w ramach OP 12) do 365,6% (wskaźnik Liczba osób 

pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem  

w programie realizowany w ramach OP 10). W przypadku Osi Priorytetowych współfinansowanych 

z EFRR stopień realizacji wskaźników rzeczowych Ram Wykonania wynosi od 26,8% (wskaźnik Liczba 

obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w ramach OP 13) do 

111,8% (wskaźnik Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w ramach OP 8). 

Realizacja wskaźnika finansowego Ram Wykonania przedstawia się następująco: 

 

REALIZACJA WSKAŹNIKA FINANSOWEGO RAM WYKONANIA (stan na dzień 31.12.2020 r.) 

 

 

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego najwyższy poziom realizacji wskaźnika 

finansowego został osiągnięty w OP 6 (71,7%) i OP 1 (68,8%), natomiast najniższy w OP 5 (42,9%) i OP 

11 (48,0%). Biorąc pod uwagę planowane realokacje środków między Osiami Priorytetowymi, 

Instytucja Zarządzająca nie stwierdza zagrożenia niezrealizowania wartości docelowych wskaźnika 

finansowego Ram Wykonania.   
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Efekty rzeczowe realizacji RPO WL, na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie (EFRR) 

i realizowanych projektów (EFS) do dnia 31 grudnia 2020 r., są następujące: 

 

Praca i przedsiębiorczość 

 

58 702 osób bezrobotnych otrzymało wsparcie 

6 594 osób otrzymało bezzwrotne wsparcie na założenie działalności 
gospodarczej 

6 506 wspartych przedsiębiorstw 

Badania i rozwój 

 

129 przedsiębiorstw współpracuje z ośrodkami badawczymi 

107 firm wprowadza zmiany organizacyjno-procesowe 

729 przedsiębiorstw uzyskało wsparcie w celu wprowadzenia produktów nowych 
dla firm 

Transport 

 

364 km przebudowywanych lub modernizowanych dróg 

9 zakupionych jednostek taboru kolejowego 

1 159 budowanych lub modernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

Środowisko i czysta energia 

 

96 182 nowych jednostek wytwarzania energii z OZE 

244 km budowanej kanalizacji sanitarnej 

252 km budowanej sieci wodociągowej 

Opieka nad dziećmi  

 

42 wsparte obiekty infrastruktury przedszkolnej 

2 443 dofinansowanych miejsc wychowania przedszkolnego 

1 811 utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

Kształcenie zawodowe 

 

100 wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego 

211 szkoły i placówki kształcenia zawodowego doposażone w sprzęt i materiały 
dydaktyczne 
11 211 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących 
w stażach i praktykach u pracodawcy 

Zdrowie 

 

87 wspartych podmiotów leczniczych 

79 233 osób objętych programem zdrowotnym 

46 710 osób, które zgłosiły się na badania profilaktyczne 

Usuwanie barier 

 

28 209 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 

18 028 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęte 
wsparciem 
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Przykłady projektów realizowanych w ramach RPO WL 

 

PROJEKT 1:  

„KOMPLEKSOWA ROZBUDOWA INSTALACJI DOŚWIADCZALNO-PRODUKCYJNEJ DO 

EKSTRAKCJI SUROWCÓW ROŚLINNYCH” 

 

Oś Priorytetowa: 1 Badania i innowacje 

Działanie: 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa 

Numer projektu: RPLU.01.01.00-06-0003/17 

Beneficjent: 
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ 

CHEMICZNYCH 

Całkowita wartość: 2 003 225 EUR (9 127 694,70 PLN) 

Dofinansowanie UE: 1 228 169 EUR (5 596 150,08 PLN) 

Okres realizacji: 01.07.2017 r. – 31.10.2019 r. 

Cel główny: 

Rozwój badań naukowych i intensyfikacja współpracy z przemysłem 

w dziedzinie ekstrakcji nadkrytycznej w INS dzięki kompleksowej 

rozbudowie instalacji badawczej do ekstrakcji surowców roślinnych 

z zastosowaniem CO2 i jej oprogramowaniu.   

 

Realizacja projektu w Puławach pozwoliła na wytwarzanie próbnych partii katalizatorów, które mogą 

być wykorzystywane np. w ważnych gospodarczo procesach chemicznych przerobu surowców, także 

pochodzenia „bio”. Zastosowanie jest więc ogromne. Dzięki katalizatorom przekształcać można np. 

oleje roślinne i zwierzęce w bardziej wartościowe substancje chemiczne. Można też głęboko 

oczyszczać surowce np. ze związków chloru i siarki. Te działania wpisują się w jedną z kluczowych 

specjalizacji regionu – niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Prowadzone prace 

badawcze, głównie w obszarze katalizatorów do redukcji emisji tlenków azotu, wpisują się 

w działania z zakresu ochrony środowiska. Mogą być one przyczynkiem do dalszego ograniczenia 

emisji toksycznych i cieplarnianych gazów, zarówno z małych jak i wielkich instalacji przemysłowych. 

W ramach realizacji projektu zakupiono niezbędny sprzęt oraz aparaturę do analitycznej kontroli 

procesu ekstrakcji. Ponadto opracowano program komputerowy do obsługi zmodernizowanej 

instalacji. Projekt polegał m.in. na zwiększeniu liczby naukowców pracujących w obiektach 

infrastruktury badawczej, a także liczby przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury. 

Dzięki tej realizacji zwiększyło się zainteresowanie instytucji badawczych krajowych i zagranicznych 

wspólną realizacją projektów. 

 

http://ins.pulawy.pl/index.php/pl/projekty/projekty-z-funduszy-europejskich  

 

 

  

http://ins.pulawy.pl/index.php/pl/projekty/projekty-z-funduszy-europejskich
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PROJEKT 2: 

„INFORMATYZACJA I ROZWÓJ USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SZPITALU 

NEUROPSYCHIATRYCZNYM IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO SPZOZ W LUBLINIE” 

 

Oś Priorytetowa: 2 Cyfrowe Lubelskie 

Działanie: 2.1. Cyfrowe Lubelskie 

Numer projektu: RPLU.02.01.00-06-0015/17 

Beneficjent: 
SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Całkowita wartość: 897 619 EUR (4 090 000,00 PLN) 

Dofinansowanie UE: 746 187 EUR (3 400 000,00 PLN) 

Okres realizacji: 28.09.2017 r. – 31.07.2019 r. 

Cel główny: 

Zwiększenie dostępności oraz jakości oferty Szpitala 

Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie dla 

mieszkańców województwa lubelskiego, poprzez wdrożenie 

zintegrowanego systemu informatycznego, umożliwiającego świadczenie 

usług online oraz prowadzenie EDM. 

 

Projekt zakłada poprawę dostępności oferty szpitala, poprzez wdrożenie systemu 

teleinformatycznego umożliwiającego świadczenie usług w formie online. Dzięki temu nie tylko 

pacjenci, ale i mieszkańcy województwa lubelskiego, pracownicy czy inni interesariusze, uzyskali 

ułatwiony dostęp do usług szpitala, bez wychodzenia z domu, a co za tym idzie, sprawniejszej obsługi. 

System został stworzony jako Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, zgodny z wymaganiami ustawy 

o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

https://www.snzoz.lublin.pl/index.php?s=7#23  

 

  

https://www.snzoz.lublin.pl/index.php?s=7#23
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PROJEKT 3: 

„INNOWACYJNE PRODUKTY MIKROBIOLOGICZNE” 

 

Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw 

Działanie: 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 

Numer projektu: RPLU.03.07.00-06-0050/17 

Beneficjent: BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA 

Całkowita wartość: 1 860 888 EUR (8 479 134,15 PLN) 

Dofinansowanie UE: 658 321 EUR (2 999 639,42 PLN) 

Okres realizacji: 07.09.2017 r. – 30.04.2019 r. 

Cel główny: 

Komercjalizacja samodzielnie przeprowadzonych przez Dział B+R 

BioMaxima prac badawczo - rozwojowych poprzez uruchomienie 

produkcji nowych i ulepszonych produktów. 

 

BioMaxima S.A. jest jednym z krajowych liderów w diagnostyce laboratoryjnej, a produkty spółki 

dostępne są już w ponad 50 krajach świata. W projekcie chodzi o komercjalizację wyników 

przeprowadzonych w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Efektem tego jest nowy produkt, a także 

ulepszenie już posiadanych produktów mikrobiologicznych, suplementów, produktów do badań 

lekooporności oraz pożywek. Ponadto, w ramach projektu zakupiono sprzęt, urządzenia niezbędne 

do uruchomienia produkcji seryjnej wyników własnych prac badawczo-rozwojowych oraz powstała 

nowa hala produkcyjna. 

Dzięki zrealizowanemu projektowi nastąpił wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa zarówno 

na rynku krajowym, jak i zagranicznym (pozyskano nowe rynki zbytu: RPA, Malezja, Arabia 

Saudyjska). Ponadto wzrosły przychody i zyski, które zostały przeznaczone na kolejne projekty 

badawcze oraz ich komercjalizację, utrzymano miejsca pracy oraz utworzono nowe stanowiska 

w firmie.  

 

https://www.biomaxima.com/200-projekty-unijne.html   

 

  

https://www.biomaxima.com/200-projekty-unijne.html
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PROJEKT 4: 

„NOWA ENERGIA DLA KRAŚNIKA III” 

 

Oś Priorytetowa: 4 Energia przyjazna środowisku 

Działanie: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE 

Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0163/19 

Beneficjent: MIASTO KRAŚNIK 

Całkowita wartość: 804 020 EUR (3 663 516,40 PLN) 

Dofinansowanie UE: 368 065 EUR (1 677 090,00 PLN) 

Okres realizacji: 27.08.2019 r. – 30.11.2022 r. 

Cel główny: 
Zwiększenie stosowania odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta 

Kraśnik. 

 

Projekt zakłada montaż odnawialnych źródeł energii, które poprawią jakość powietrza. Mieszkańcy 

w swoich gospodarstwach zamontują w sumie 209 paneli fotowoltaicznych, 6 kotłów na biomasę i 51 

instalacji kolektorów słonecznych. Dodatkowo powstał portal internetowy, który będzie pełnił 

funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferujący usługi online. Projekt,  nie tylko korzystnie wpłynie na 

ochronę środowiska, ale przede wszystkim pozwoli mieszkańcom zaoszczędzić.  

 

https://www.krasnik.eu/gospodarka/nowa-energia-dla-krasnika-iii   

 

  

https://www.krasnik.eu/gospodarka/nowa-energia-dla-krasnika-iii
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PROJEKT 5: 

„ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W REGIONIE 

ZAMOŚĆ W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU POPRZEZ DOPOSAŻENIE REGIONALNEGO 

ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W DĘBOWCU” 

 

Oś Priorytetowa: 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 

Działanie: 6.3 Gospodarka odpadami 

Numer projektu: RPLU.06.03.00-IZ.00-06-001/17 

Beneficjent: 
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZAMOŚCIU  

Całkowita wartość: 761 486 EUR (3 469 713,15 PLN) 

Dofinansowanie UE:  525 502 EUR (2 394 450,00 PLN) 

Okres realizacji: 01.12.2017 r. – 1.08.2018 r. 

Cel główny: 
Poprawa efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie 

odzysku surowców wtórnych i recyklingu.  

 
Zakład objęty projektem dba o przetwarzanie odpadów nie tylko z samego Zamościa, ale również 

z dużej części gmin powiatu zamojskiego. Dzięki realizacji projektu, udało się zakupić i doposażyć 

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu w maszyny umożliwiające poprawę 

efektywności przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie odzysku surowców wtórnych 

i recyklingu. Głównie w sprzęt przeznaczony do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych 

i odpadów zielonych, a także kruszarkę udarową do rozdrabniania odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych oraz samojezdny podnośnik koszowy niezbędny przy podstawowych pracach na 

wysokościach. Inwestycja ta nie tylko usprawniła pracę, ale także przyspieszyła przetwarzanie 

odpadów.  
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PROJEKT 6: 

 „BUDOWA OBIEKTÓW DLA ZWIERZĄT ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM NA TERENIE 

OGRODU ZOOLOGICZNEGO W ZAMOŚCIU, PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PRZYGRANICZNEGO 

OŚRODKA KWARANTANNOWANIA I PRZETRZYMYWANIA ZWIERZĄT NIELEGALNIE 

WWIEZIONYCH DO STREFY SCHENGEN - KONTYNUACJA PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH 

W LATACH 2009-2015, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ 

NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO” 

 

Oś Priorytetowa: 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie:  7.2. Ochrona różnorodności przyrodniczej 

Numer projektu: RPLU.07.02.00-06-0001/17 

Beneficjent: MIASTO ZAMOŚĆ 

Całkowita wartość: 6 868 916 EUR (31 298 215,49 PLN) 

Dofinansowanie UE: 4 103 018 EUR (18 695 403,31 PLN) 

Okres realizacji: 20.07.2016 r. – 30.11.2021 r. 

Cel główny: 

Zachowanie i ochrona ex situ zwierząt zagrożonych wyginięciem, co 

zostanie osiągnięte dzięki zwiększeniu możliwości zamojskiego Ogrodu 

Zoologicznego w zakresie hodowli zwierząt oraz zwiększenia 

atrakcyjności zamojskiego ZOO. 

 

Na terenie ZOO w Zamościu wybudowano obiekty związane z ochroną przyrody, przede wszystkim 

budynki z wybiegami i wolierami dla zwierząt zagrożonymi wyginięciem. Ponadto przeprowadzono 

kampanię informacyjną i promocyjną dotyczącą promocji różnorodności biologicznej.  Zakładała ona 

zwrócenie uwagi na stan i zagrożenia lokalnych gatunków płazów oraz problemu zanikania ich 

naturalnych siedlisk występowania. Główne grupy docelowe to mieszkańcy miasta oraz turyści, 

którzy otrzymają atrakcyjne miejsca wypoczynku w mieście czy regionie. Będą to przede wszystkim 

osoby uprawiający turystykę przyrodniczą, a położenie Zamościa w bliskiej odległości od Roztocza 

pozwoli na zwiększenie oferty turystycznej dla rodzin z dziećmi. Ważną grupę odbiorców będą dzieci 

z przedszkoli oraz uczniowie i nauczyciele, którzy wizytę w ZOO traktują jako swoistą naukę zoologii 

i biologii. Wśród grup docelowych są także przedsiębiorcy działający w branży turystycznej 

i pośredniej obsługi turystów, co przyczyni się do zwiększenia możliwości czerpania zysków  

z działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego i generowania na tej bazie przychodów.  

 

http://www.zamosc.eu/projekty/44/7/budowa_obiektow_dla_zwierzat_zagrozonych_wyginieciem.h

tml  

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/galerie/galeria-projektow-zoo-w-zamosciu/  

 

  

http://www.zamosc.eu/projekty/44/7/budowa_obiektow_dla_zwierzat_zagrozonych_wyginieciem.html
http://www.zamosc.eu/projekty/44/7/budowa_obiektow_dla_zwierzat_zagrozonych_wyginieciem.html
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/galerie/galeria-projektow-zoo-w-zamosciu/
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PROJEKT 7: 

„ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 833 CHODEL - KRAŚNIK OD KM 00+000 DO KM 

26+679 O DŁUGOŚCI 26,679 KM - ETAP I POŁĄCZENIE Z OBWODNICĄ CHODLA (DROGA 

WOJEWÓDZKA NR 747) ORAZ ROZBUDOWA I PRZEŁOŻENIE DROGI W M. KRAŚNIK" 

 

Oś Priorytetowa: 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport 

Działanie: 8.1 Regionalny układ transportowy 

Numer projektu: RPLU.08.01.00-06-0001/20 

Beneficjent: WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 

Całkowita wartość: 18 896 579 EUR (86 102 262,61 PLN) 

Dofinansowanie UE: 16 830 395 EUR (76 687 694,24 PLN) 

Okres realizacji: 22.08.2016 r. – 31.12.2021 r. 

Cel główny: 

Zwiększenie zewnętrznej i wewnątrzregionalnej dostępności 

komunikacyjnej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez 

modernizację kluczowych dróg wojewódzkich w dowiązaniu do sieci dróg 

krajowych. 

 

Dojazd do obwodnicy Chodla, pozwolił nie tylko na lepszą komunikację z innymi miastami 

w województwie, ale także wpłynął na bezpieczeństwo kierowców. Celem połączenia dwóch dróg 

wojewódzkich było przerzucenie transportu ciężkiego na obwodnicę. Pozwoliło to na usprawnienie 

ruchu drogowego, a także poprawę warunków drogowych, stanu drogi oraz bezpieczeństwa dla 

pojazdów poprzez budowę chodników, przejść dla pieszych, oświetlenia, zatok autobusowych, 

poprawę ochrony środowiska, kanalizacji deszczowej, czy urządzeń odwadniających. Zadanie oznacza 

również zniesienie barier architektonicznych w obrębie rozbudowywanego odcinka drogi, tak aby był 

on dostępny dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, a co 

więcej, pozwoli na skrócenie czasu przejazdu do miejsc docelowych podróżnych. 

 

http://zdw.lublin.pl/rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-833-chodel-krasnik-od-km-00000-do-km-

26679-o-dlugosci-26679-km-etap-i-polaczenie-z-obwodnica-chodla-droga-wojewodzka-nr-747-oraz-

rozbudowa-i-pr/  

 

  

http://zdw.lublin.pl/rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-833-chodel-krasnik-od-km-00000-do-km-26679-o-dlugosci-26679-km-etap-i-polaczenie-z-obwodnica-chodla-droga-wojewodzka-nr-747-oraz-rozbudowa-i-pr/
http://zdw.lublin.pl/rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-833-chodel-krasnik-od-km-00000-do-km-26679-o-dlugosci-26679-km-etap-i-polaczenie-z-obwodnica-chodla-droga-wojewodzka-nr-747-oraz-rozbudowa-i-pr/
http://zdw.lublin.pl/rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-833-chodel-krasnik-od-km-00000-do-km-26679-o-dlugosci-26679-km-etap-i-polaczenie-z-obwodnica-chodla-droga-wojewodzka-nr-747-oraz-rozbudowa-i-pr/
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PROJEKT 8: 

„ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” 

 

Oś Priorytetowa: 9 Rynek pracy 

Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa 

Numer projektu: RPLU.09.01.00-06-0131/16 

Beneficjent: FUNDACJA "LIDERZY SUKCESU" 

Całkowita wartość: 239 901 EUR (1 093 108,80 PLN) 

Dofinansowanie 

UE: 
203 916 EUR (929 142,48 PLN) 

Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 23.11.2018 r. 

Cel główny: 

Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 50 osób na rynku pracy  

w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących powiat kraśnicki poprzez 

poradnictwo zawodowe i IPD (indywidualny plan działań), staże, 

pośrednictwo pracy, wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej  

i szkolenia zawodowe oraz nabycie kwalifikacji zawodowych 

potwierdzonych certyfikatem (w tym rolników oraz członków ich 

rodzin). 

 

Działania w projekcie obejmowały wsparcie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, a także zakładów poprawczych 

i schronisk dla nieletnich. Chodzi o wyrównanie szans osób poszukujących pracy zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Zrealizowano usługi poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz 

szkolenia zawodowe w zakresie: opiekun osoby starszej, pracownik biurowy, kelner, florysta. Nabyte 

podczas stażu kwalifikacje zawodowe potwierdzone zostały certyfikatami, a także 

umożliwiły poszerzenie wiedzy praktycznej w ww. zawodach, co w przyszłości pozwoli na łatwiejsze 

znalezienie pracy. Co istotne, zajęcia prowadzone w ramach projektu zwiększyły szansę 

na zatrudnienie dla 50 osób (28 kobiet, 22 mężczyzn) z grup defaworyzowanych na rynku pracy.  

 

http://liderzysukcesu.pl/wlaczmy-powiat/1o-projekcie/  

 

  

http://liderzysukcesu.pl/wlaczmy-powiat/1o-projekcie/
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PROJEKT 9: 

„RAZEM PRZECIWKO COVID-19!” 

 

Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne 

Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Numer projektu: RPLU.11.02.00-06-0152/20 

Beneficjent: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE 

Całkowita wartość: 1 591 202 EUR (7 250 310,54 PLN) 

Dofinansowanie UE: 1 352 521 EUR (6 162 763,95 PLN) 

Okres realizacji: 01.07.2020 r. – 31.12.2020 r. 

Cel główny: 

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 w ośrodkach 

pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, 

instytucjach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz schroniskach dla osób 

bezdomnych z terenu województwa lubelskiego.  

 

Ogniska zakażeń koronawirusem bardzo często pojawiały się w ośrodkach pomocy społecznej, 

dlatego celem projektu było zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 oraz ochrona 

zdrowia i życia osób szczególnie zagrożonych. Wsparciem w ramach projektu zostały objęte 254 

instytucje z terenu województwa lubelskiego, w tym jednostki pomocy społecznej na szczeblu 

gminnym i powiatowym: 213 ośrodków pomocy społecznej, 20 powiatowych centrów pomocy 

rodzinie, 11 instytucji opieki paliatywno-hospicyjnej oraz 10 schronisk dla osób bezdomnych. Do 

placówek trafiły termometry bezdotykowe, środki do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony 

osobistej m.in. maseczki jednorazowe oraz wielokrotnego użytku, przyłbice, gogle, fartuchy, 

kombinezony ochronne oraz płyny do dezynfekcji rąk.  

Wsparcie było skierowane do 3 643 pracowników wszystkich wymienionych instytucji oraz łącznie do 

923 pacjentów/pensjonariuszy, bezdomnych. W ramach projektu doposażono ośrodki hospicyjne 

w wysokospecjalistyczny sprzęt do szybkiego odkażania pomieszczeń w celu sprawnego 

zabezpieczenia zarówno pacjentów jak i personelu tak, aby nie stwarzać dodatkowego dyskomfortu 

osobom cierpiącym na nieuleczalne choroby. 

 

http://rops.lubelskie.pl/projekt-razem-przeciwko-covid-19-informacje-o-projekcie/  

 

 

  

http://rops.lubelskie.pl/projekt-razem-przeciwko-covid-19-informacje-o-projekcie/
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PROJEKT 10: 

„MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO OSIR TOMASOVIA OBEJMUJĄCA 

MODERNIZACJĘ ZDEGRADOWANYCH BUDYNKÓW OSIR TOMASOVIA ORAZ REMONT 

BUDYNKU HALI SPORTOWEJ OSIR Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM” 

 

Oś Priorytetowa: 13 Infrastruktura społeczna 

Działanie: 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 

Numer projektu: RPLU.13.03.00-06-0001/19 

Beneficjent:  MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI 

Całkowita wartość: 7 522 169 EUR (34 274 763,82 PLN) 

Dofinansowanie UE: 3 442 836 EUR (15 687 281,97 PLN) 

Okres realizacji: 20.04.2018 r. – 16.11.2020 r. 

Cel główny: 

Poprawa jakości życia mieszkańców miasta poprzez zwiększenie 

dostępności mieszkańców do obiektów infrastruktury społecznej, 

zmniejszenie bezrobocia.  

 

Miasto Tomaszów Lubelski zyskało długo oczekiwaną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną służącą 

aktywizacji, integracji oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań. W ramach projektu powstała kryta 

pływalnia oraz wyremontowano halę sportową z zapleczem administracyjno-technicznym. Oprócz 

licznych imprez sportowych władze miasta planują na terenie OSiR organizację wielu wydarzeń 

kulturalnych czy rozrywkowych. Realizacja pozwoliła na zmniejszenie barier w dostępie do 

infrastruktury społecznej także dla osób z niepełnosprawnościami, a ponadto przyczyniła się do 

rozwiązania problemów takich jak bezrobocie, ubóstwo i niski poziom aktywizacji społecznej. 

 

http://tomasovia.naszosir.pl/n,podpisanie-umowy-na-modernizacje-kompleksu-sportowego-osir-

tomasovia  

https://www.youtube.com/watch?v=juS90W9SZaY  

 

 

http://tomasovia.naszosir.pl/n,podpisanie-umowy-na-modernizacje-kompleksu-sportowego-osir-tomasovia
http://tomasovia.naszosir.pl/n,podpisanie-umowy-na-modernizacje-kompleksu-sportowego-osir-tomasovia
https://www.youtube.com/watch?v=juS90W9SZaY

