
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. 

Jesteśmy w trakcie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego – Marcin Czyżak, dyrektor Departamentu 
Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na koniec 
III kwartału 2018 roku zrealizowaliśmy normy, które zostały przekazane do 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Norma czy też poziom wydatków dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego został 
zrealizowany na poziomie prawie 109%, dla Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego ten poziom został zrealizowany na poziomie 101%, natomiast dla 

Europejskiego Funduszu Społecznego poziom wydatków został zrealizowany na 
poziomie ponad 128%. W naszej ocenie realizacja programu regionalnego idzie 
w sposób bardzo dobry i dynamiczny. Większość osi Regionalnego Programu 
Operacyjnego osiągnęła zakładany wskaźnik. Przygotowujemy się do 
rozblokowania tych osi, do rozblokowania rezerwy na ramy wykonania, tych 
pieniędzy które do tej pory mamy zamrożone, osi które jeszcze nie są gotowe 
do rozblokowania, są w bardzo dobrej kondycji finansowej i lada chwila 
będziemy w stanie dokonać uwolnienia tych dodatkowych 6%. 

 

Naszą ciężką pracę widać już w rankingach krajowych, EFS lubelskie jest na 
podium pod względem liczby podpisanych umów czyli kontraktacji – Andrzej 
Kloc, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Według stanu na dzień 30 sierpnia mamy 3 miejsce w 
Polsce, jest to przeszło 1000 podpisanych umów na kwotę 1mld 305 mln, a 
jest to 54% alokacji. Jeżeli chodzi o wydatkowanie środków to mamy już 128 
planów na rok 2018, ale nadal ciężko pracujemy ponieważ sprawdzamy kolejne 
wnioski na kwotę przeszło 500 mln złotych. Do tego za chwilę 
zakontraktujemy niemalże wszystkie środki. Natomiast harmonogramu 
konkursów, na którym pracujemy na przyszły rok, zakłada tylko kilka konkursów 
na małe kwoty. Cenimy sobie współpracę z Komisją Europejską ponieważ 
jesteśmy w ciągłym kontakcie i Komisja nie widzi zagrożenia wydatkowania 
środków z EFS w lubelskim. 

 

Poziom realizacji działań przeznaczonych dla przedsiębiorców jest obecnie w 
szczytowym momencie – Marceli Niezgoda, dyrektor Lubelskiej Agencji 
Wspierania Przedsiębiorczości – mamy blisko 700 umów, ponad 1 mld 
złotych już pracuje w lubelskiej gospodarce. Blisko 400 mln złotych 
już zostało przekazanych lubelskim przedsiębiorcom. Ale to nie 



wszystko. Mamy przygotowaną bardzo interesującą ofertę. Zapraszamy już 
teraz do składania wniosków na Działanie 3.7 – dotacje dla przedsiębiorców, 
budżet ponad 110 mln złotych. Zapraszam Państwa do Lubelskiej Agencji 
Wspierania Przedsiębiorczości. 

Razem rozwijajmy województwo lubelskie. Zobacz więcej 
na rpo.lubelskie.pl i facebooku Lubelskie Fundusze Europejskie. 
Polecam Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. 

Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 

http://rpo.sam3.pl/
https://www.facebook.com/LubelskieFunduszeEuropejskie/

