
Magazyn „Lubelskie Fundusze Europejskie” . 

Przekonaj się w 180 sekund jak Fundusze Europejskie zmieniają Twoje życie na lepsze. 

Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. 

Lektor: Miasta i gminy z terenu województwa lubelskiego chętnie sięgają po unijne dofinansowanie. 

Jest z nami Pan Dariusz Stefaniuk, wicemarszałek województwa Lubelskiego. Panie marszałku w 

jakich obszarach samorządy najczęściej szukają wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego? 

 

Lektor: Ważnym punktem działalności miasta jest edukacja. W tym obszarze również udało się 

Państwu pozyskać unijne środki. 

Lektor: Warto dodać, że w Zamościu powstają również nowe miejsca opieki do lat 3.  

Lektor: „Perła renesansu”, „Padwa Północy” to niektóre określenia Zamościa, który z roku na rok 

przyciąga rzeszę turystów. Jakie atrakcje czekają na odwiedzających? 

Lektor: Jakie korzyści płynące z unijnych dotacji widzi Pan w naszym województwie? 

Dariusz Stefaniuk: Możliwości pozyskania z unijnych dotacji jest bardzo wiele. Można uzyskać 

wsparcie między innymi na odnawialne źródła energii czy termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej, modernizację sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych ale również na rewitalizację. 

Cieszy mnie szczególnie fakt, że samorządowcy z województwa lubelskiego chętnie aplikują o 

fundusze europejskie. 

Lektor: Ze wsparcia, które Pan wymienił korzystają przede wszystkim mieszkańcy.  

 Dariusz Stefaniuk: Dokładnie, dzięki projektom realizowanym przez samorządy lokalne na ulicach 

widzimy nowe autobusy, rodzice mogą wrócić do aktywności zawodowej, powstają nowe drogi a na 

dachach domów montowane są instalacje solarne i fotowoltaiczne. Warto tutaj podkreślić, że 

wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców i wiedzą 

jakie obszary powinny być poddane inwestycji. Jako samorząd województwa staramy się jak najlepiej 

wspierać nasze gminy i miasta w ubieganiu się o unijne dofinansowanie. 

Lektor: Dobrym przykładem tezy, że samorządy najlepiej wykorzystują unijne wsparcie, jest Zamość. 

Jest z nami prezydent miasta Andrzej Wnuk. Na jakie środki otrzymali Państwo dofinansowanie z 

Regionalnego Programu Operacyjnego? 

Andrzej Wnuk: W ostatnim czasie otrzymaliśmy dofinansowanie na szereg inwestycji w tym 

głównie tych które dotyczą mieszkańców czyli termomodernizacja obiektów oświatowych, 

oświetlenie uliczne ale także te związane z transportem publicznym. W sumie ponad 250 milionów 

złotych, które zostaną w bardzo dobry sposób wykorzystane aby poprawić komfort życia 

mieszkańców ale także o to żeby mieszkańcy mogli w ogóle korzystać z pewnych usług, które do tej 

pory były niedostępne.  

W 2014 roku kiedy przyszliśmy do miasta okazało się, że miejski żłobek jest w opłakanym stanie. 

Zdecydowaliśmy się na remont pozyskaliśmy środki unijne dzięki temu w tej chwili w  żłobku mamy 

wyszło kup mamy 100 dzieci, które uczą się w warunkach tak dobrych jak w prywatnych żłobkach a 

czasami nawet lepiej bo mamy nawet windę. 



Dzięki funduszom europejskim udaje nam się przede wszystkim ściągać do Zamościa turystów 

poprawiając zabytki, które mamy do pokazania ale także atrakcje. Mam tu głównie  na myśli ogród 

zoologiczny gdzie kosztem 31 milionów złotych budujemy tak zwaną Amerykę czyli po lewej stronie 

będą ekspozycję Ameryki Południowej i Ameryki Północnej to na pewno uatrakcyjni i  zwiększy ilość 

osób które do zoo przychodzą co roku. Gdyby nie fundusze to wielu rzeczy byśmy po prostu nie 

zrobili. 

Marszałek Jarosław Stawiarski:  Dzięki Lubelskiej funduszom europejskim wspólnie rozwijamy 

nasze województwo zobacz więcej na rpo.lubelskie.pl serdecznie Zapraszam Jarosław Stawiarski 

marszałek województwa Lubelskiego  

Lektor: Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 


