
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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego oferował wiele możliwości 

beneficjentom do pozyskania dofinansowania w mijającym roku. Jest z nami Jarosław Stawiarski, 

marszałek województwa lubelskiego. Panie Marszałku, na jakie wsparcie mogli liczyć 

beneficjenci?  

Marszałek Jarosław Stawiarski: Beneficjenci mogli składać wnioski o dofinansowanie na wsparcie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, kształcenie zawodowe, czy programy polityki zdrowotnej. 

Co ważne, niektóre nabory jeszcze trwają. Jako przykład mogę tu podać konkurs w ramach Działania 

7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, który zakończy się 31 grudnia.   

Firmy z województwa lubelskiego mogły aplikować o dofinansowanie m.in. na infrastrukturę 

badawczo-rozwojową, badania celowe, poprawę efektywności energetycznej, czy środki na udział w 

targach i misjach. Ponadto, obecnie trwa nabór dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz na 

produkcję energii z OZE w przedsiębiorstwach.  

Lektor: Koniec roku to czas podsumowań. Jak ocenia Pan 2019 rok?   

Marszałek: Korzystając z okazji chciałbym kolejny raz pochwalić naszych beneficjentów. Jako 

przykład mogę podać miasto Zamość, w którym wyremontowana zostanie kolejna część starego miasta, 

czy miasto Tomaszów Lubelski, które zbuduje nowoczesny basen. Cieszę się również, że w mijającym 

roku mogliśmy zwiększyć alokację środków w niektórych konkursach. Ponadto kilka naborów 

rozstrzygnęliśmy wcześniej niż planowano. Dwukrotny wzrost zanotowaliśmy w certyfikacji środków, 

czyli rozliczaniu płatności z Komisją Europejską. Na pochwałę zasługuje również fakt, że w przeciągu 

roku jako województwo awansowaliśmy w ministerialnych rankingach. Oznacza to, że zarówno 

beneficjenci jak i instytucje wdrażające coraz lepiej wykorzystują szanse jakie dają nam Fundusze 

Europejskie.  

Lektor: Jesteśmy na finiszu wydatkowania obecnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego. Jakie konkursy zostaną ogłoszone w przyszłym roku?  

Marszałek: Beneficjenci w przyszłym roku będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ośmiu 

konkursach. Ich łączna kwota to ponad 215 mln zł. Nabory dotyczyć będą m.in. badań celowych w 

przedsiębiorstwach, edukacji przedszkolnej, usług społecznych i zdrowotnych oraz kształcenia 

zawodowego. Zachęcam Państwa do zapoznania się z harmonogramem naborów wniosków oraz do 

kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.    

Lektor: Czego Pan życzy beneficjentom w Nowym Roku? 

Marszałek: Życzę Państwu spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia a w Nowym Roku 

samych sukcesów w aplikowaniu o unijne środki. Jestem przekonany, że w 2020 roku w naszym 

regionie będziemy mieli jeszcze więcej przykładów wzorowo zrealizowanych projektów.  

Lektor: Dzięki Lubelskim Funduszom Europejskim wspólnie rozwijamy nasze województwo. Zobacz 

więcej na rpo.lubelskie.pl.  



Lektor: Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 


