
Scenariusz Audycji 14.04.2020 

Lektor: Magazyn „Lubelskie Fundusze Europejskie” . 

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

głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. 

Lektor: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uzgodniło z Komisją Europejską szybszą ścieżkę 

wsparcia Funduszy Europejskich dla działań w obszarze walki z koronawirusem. Samorząd 

Województwa Lubelskiego skorzystał z tych rozwiązań i przeznaczył na ograniczanie skutków epidemii 

blisko 50 mln zł. Jest z nami Pani Magdalena Filipek-Sobczak, Dyrektor Departamentu Zarządzania 

Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Pani 

Dyrektor na co zostaną przeznaczone te środki?    

Dyrektor Magdalena Filipek-Sobczak: Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i adaptację 

pomieszczeń, a także środki ochrony zdrowia, środki ochrony osobistej, które mają na celu 

przeciwdziałanie skutkom epidemii. Pozwoli to na nabycie m.in. respiratorów, maseczek, łóżek 

reanimacyjnych z dostępem do respiratorów czy testów na obecność koronawirusa. Będzie to możliwe 

dzięki aneksom do trzech trwających projektów oraz realizacji zupełnie nowego projektu 

pozakonkursowego.  

Wsparcie otrzymają szpitale podległe samorządowi województwa lubelskiego oraz tzw. szpital 

jednoimienny zakaźny w Puławach. 20 mln zł dofinansowania trafi do sześciu szpitali wojewódzkich. 

Chodzi tutaj o placówki z Białej Podlaskiej, Zamościa, Chełma oraz trzy placówki z Lublina (Szpital 

Neuropsychiatryczny, Szpital im. Jana Bożego i Szpital im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego). 

Dodatkowe 22 mln zł na walkę ze skutkami epidemii trafi również do Centrum Onkologii Ziemi 

Lubelskiej. Dodatkowo zostanie doposażony szpital w Puławach który otrzyma 800 tys. zł na zakup 

maseczek, testów na koronawirusa oraz śluz. Co ważne wszystkie opisane jednostki 2 kwietnia 

aneksowały już umowy i mogą w tym momencie korzystać ze środków unijnych.       

Lektor: Na co zostaną przeznaczone środki w ramach nowego projektu?  

D. M.F-S.: Projekt dotyczyć będzie zakupu m.in. środków do dezynfekcji, środków ochrony 

indywidualnej oraz materiałów medycznych. Przeznaczymy również środki na wsparcie finansowe dla 

personelu medycznego. Jest to projekt, na który przeznaczyliśmy kwotę 7 mln zł dofinansowania z RPO 

i budżetu województwa.  

Lektor: Jakie jeszcze rozwiązania wprowadzono dla beneficjentów w związku z epidemią? 

D. M.F-S.: Wprowadzony został pakiet wsparcia dla przedsiębiorców na który Zarząd województwa 

zamierza przeznaczyć kwotę ok.100 mln złotych. Pomoc będzie udzielana w różnych formach. 

Zachęcam oczywiście wszystkich Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, na której 

stworzyliśmy specjalną zakładkę „Fundusze a koronawirus”.   

Marszałek Jarosław Stawiarski: „Dzięki Lubelskim Funduszom Europejskim wspólnie rozwijamy 

nasze województwo.  

Marszałek Jarosław Stawiarski: Zobacz więcej na rpo.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław 

Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego” 

Lektor: Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 


