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Poznaliśmy Liderów Innowacji
i podsumowaliśmy działalność LAWP

Już po raz trzeci poznaliśmy najlepszych i najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców z naszego regionu. 
W tym roku zaszczytne tytuły „Lidera/ów Innowacji” przyznane zostały podczas konferencji podsumowującej 
RPO WL 2014–2020 – Działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Wyda-
rzenie było organizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości oraz Lubelskie Centrum Konfe-
rencyjne i odbyło się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.

Podsumowali działalność
W swojej pracy służą pomocą lokalnym firmom. Od lat 
zajmują się wdrażaniem środków europejskich dla przed-
siębiorców z naszego województwa. Mowa o pracownikach 
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lubli-
nie, którzy pod koniec ubiegłego roku podczas specjalnie 
zorganizowanej konferencji podsumowali działalność swojej 
jednostki. – Konferencja miała na celu zapewnienie informacji 
na temat możliwości uzyskania dofinansowania w ramach 
obecnej perspektywy finansowej RPO. Skierowana była do 
przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego, którzy 
myślą o rozwoju swojej działalności oraz do firm, które już 
skorzystały ze wsparcia wypłacanego przez Lubelską Agencję 
Wspierania Przedsiębiorczości – tłumaczy Dyrektor Depar-
tamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyj-
nym Magdalena Filipek-Sobczak, wcześniej dyrektor LAWP.

Na przedsiębiorców czekał szereg informacji na temat 
możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności. 
Kierownictwo LAWP przedstawiło również założenia 
nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Ważnym 
punktem wydarzenia było przedstawienie instrumentów 

zwrotnych finansowania działalności gospodarczej przez 
Dyrektora Biura Projektów i Produktów Kapitałowych 
Departamentu Instrumentów Finansowych w  Banku 
Gospodarstwa Krajowego Przemysława Derwicha. Ponadto 
pokazano dobre praktyki – goście mogli podziwiać wystawę 
fotograficzną najlepszych projektów realizowanych 
w ramach RPO WL 2014–2020. 

Nagrodzili innowacyjne firmy
Kulminacyjnym punktem konferencji był finał konkursu 
„Lider Innowacji”. Sześcioosobowy skład kapituły kon-
kursu z zaangażowaniem i pełną dokładnością analizował 
praktyki lubelskich przedsiębiorców, którzy skorzystali 
z pomocy unijnego wsparcia finansowego. Spośród setek 
projektów, LAWP w Lublinie wybrała finałową „dwunastkę”, 
z której wyłoniono laureatów w czterech kategoriach:
 » Lider Innowacji – Biogospodarka – C2C Spółka z o.o. 

z Lublina;
 » Lider Innowacji – Medycyna i zdrowie – Pro-Project 

Henryk Kartaszyński z Okszowa k. Chełma;
 » Lider Innowacji – Informatyka i automatyka – Air&D 

Spółka z o.o. z Lublina;
 » Lider Innowacji – Energetyka niskoemisyjna – Spomasz 

Zamość S.A. z Zamościa.
– Perspektywa na lata 2014–2020 to gama innowacyj-

nych projektów, które przyczyniły się lub przyczyniają do 
poprawy konkurencyjności naszego województwa. Stanowią 
one doskonałe narzędzie wsparcia dla rozwoju gospodarek 
lokalnych jak również regionalnych i krajowych. Dlatego też 
wyróżniono przedsiębiorców pod względem czterech inteli-
gentnych specjalizacji Województwa Lubelskiego – wyjaśnia 
Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Progra-
mem Operacyjnym Magdalena Filipek-Sobczak. – Działal-
ność nagrodzonych firm, ich zmysł inwestycyjny i rozwojowy 
może być przykładem dla innych przedsiębiorstw w naszym 
województwie – dodaje dyrektor. 

DZ RPO
Foto: UMWL
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Zmienił się harmonogram 
naboru wniosków 
na 2020 rok
24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował zmiany w Harmonogramie naboru wniosków 
o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014–2020 na 2020 rok. Wprowadzone zmiany dotyczą:

1. W zakresie Działań współfinansowanych ze środków 
EFRR w ramach RPO WL 2014–2020:

a) zaktualizowano wg bieżącego kursu euro kwotę prze-
znaczoną na dofinansowanie projektów w ramach 
konkursu dla Działania 5.1 Poprawa efektywności 
energetycznej przedsiębiorstw.

2. W zakresie Działań współfinansowanych ze środków 
EFS w ramach RPO WL 2014–2020:

a) w Działaniu 12.4 Kształcenie zawodowe, który został 
ogłoszony w lutym br. uzupełniono kolumnę pn. 
Kwota dofinansowania z budżetu państwa oraz usu-
nięto zapisy warunkujące ogłoszenie konkursu.

b) zrezygnowano z konkursu w ramach Działania 12.4 
Kształcenie zawodowe, którego ogłoszenie pierwotnie 
zaplanowano na maj br.

c) zaktualizowano wg bieżącego kursu euro kwoty prze-
znaczone na dofinansowanie projektów w ramach 
konkursów, które nie zostały jeszcze ogłoszone.

Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie inter-
netowej: rpo.lubelskie.pl w zakładce Prawo i dokumenty.

DZ RPO

!
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Wiedza to do sukcesu klucz!
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Beneficjentów zorganizowaliśmy szkolenie z zakresu udzielania zamówień 
publicznych w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014–2020. 

Praktyczna wiedza w zakresie zamówień 
publicznych
Teraz Beneficjenci realizujący projekty w ramach Dzia-
łania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkanio-
wego z łatwością poradzą sobie z zasadami zawierania 
i zmian umów zawartych w oparciu o zasadę konku-
rencyjności, wyborze oferty oraz z warunkami udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. To wszystko 
w ramach szkolenia pn. Jak prawidłowo udzielać zamówień 
publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach 
współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Szkole-
nie wyszło naprzeciw zapotrzebowaniu Beneficjentów na 
praktyczną wiedzę, bo to właśnie obszar zamówień publicz-
nych jest tym, gdzie Beneficjenci Regionalnego Programu 
Operacyjnego popełniają najwięcej błędów, zwłaszcza 
w odniesieniu do wydatków, które powinny być zgodne 
z zasadą konkurencyjności. 

Zasada konkurencyjności w projektach 
Wśród prelegentów spotkania była Dyrektor Departa-
mentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Anna Brzyska, która otworzyła i przywitała 
uczestników oraz z-ca kierownika Oddziału Wdrażania 
Projektów Departamentu Wdrażania Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego Anna Syroka-Bojarczyk, 
która rozwiała wszelkie wątpliwości Beneficjentów w sto-
sowaniu zasady konkurencyjności. Dodatkowo, program 

szkolenia obejmował także tematykę pomniejszania wydat-
ków poniesionych nieprawidłowo tak, by usprawnić proces 
rozliczania przyznanych środków pomocowych.

Wszystkich obecnych i przyszłych Beneficjentów Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa zachęcamy 
do zapoznania się z planowanymi szkoleniami na stronie 
internetowej www.rpo.lubelskie.pl w zakładce Wiadomości.

DW EFRR

Foto: UMWL

Foto: UMWL

Pamiątkowe zdjęcie z wręczenia kolejnych umów  
w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna 
sektora mieszkaniowego RPO WL na lata 2014–2020 
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Poznaliśmy nowych Ambasadorów 
Województwa Lubelskiego 
Ambasador to osoba reprezentująca Państwo poza jego granicami. Do pełnienia tej funkcji wybiera się zazwyczaj 
osoby posiadające wysoką kulturę osobistą, wiedzę, doświadczenie oraz nieposzlakowaną opinię. Województwo 
Lubelskie również ma swoich Ambasadorów, którzy promują nasz region. Za nami XXI Gala Ambasador Województwa 
Lubelskiego, w której poznaliśmy następne wyróżnione osoby, firmy i instytucje z regionu. Podczas tego wydarzenia 
wręczono również kolejne certyfikaty Marka Lubelskie.

Ambasador Województwa Lubelskiego
Tytuł ten przyznawany jest wybitnym osobom, instytu-
cjom i firmom, które wniosły istotny wkład w promowa-
nie Lubelszczyzny w kraju i poza jego granicami. W ich 
gronie znaleźli się artyści znani i oklaskiwani na estradach 
całego kraju, sportowcy zdobywający mistrzowskie tytuły, 
naukowcy zaliczani do intelektualnej elity Polski i Europy, 
muzea odwiedzane corocznie przez setki tysięcy turystów, 
a do tego firmy wytwarzające markowe produkty rozpozna-
walne daleko poza regionem. Do tego zacnego towarzystwa 
w tym roku dołączyli:

 » Piekarnia Sarzyński z Kazimierza Dolnego – w kategorii 
firma,

 » Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – w kategorii 
instytucja, 

 » Krzysztof Cugowski, wokalista kultowego zespołu Budka 
Suflera – w kategorii osoba. 
W tym roku kapituła konkursu przyznała również spe-

cjalny tytuł „Ambasadora”, który otrzymał Polski Związek 
Koszykówki za promocję województwa lubelskiego na 
Mistrzostwach Świata w koszykówce w Chinach.

Foto: Collage Przemysław Gąbka
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Certyfikat Marka Lubelskie
Co roku na Gali Ambasadora Województwa Lubelskiego 
poznajemy również laureatów akcji Marka Lubelskie. 
Głównym celem tego programu jest promocja produktów 
i usług wytwarzanych na terenie województwa lubelskiego 

poprzez nadawanie zastrzeżonego znaku towarowego 
“Marka Lubelskie” – symbolu jakości, innowacyjności 
i troski o środowisko. W tym roku wyróżnienie otrzymali: 
 » Wędlina z Lublina – branża spożywcza;
 » Speed Car – stacje kontroli pojazdów – branża usługowa;
 » Simba Place Zabaw – branża budowlana;
 » Piekarnia Sarzyński, Kazimierz Dolny – branża 

spożywcza;
 » Barwy Zdrowia – branża spożywcza;
 » WAT Producent Blach Dachowych – branża produkcyjna;
 » Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ludmiła” Adam Sta-

niec – branża spożywcza.
Wszystkim laureatom tytułu Ambasador Województwa 

Lubelskiego oraz certyfikatu Marka Lubelskie serdecznie 
gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w przyszłości. 

DZ RPO

Foto: Collage Przem
ysław

 Gąbka
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Środki z RPO na walkę 
z koronawirusem
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uzgodniło z Komisją Europejską i Ministerstwem Zdrowia szybszą 
ścieżkę dla nowych inwestycji w obszarze zdrowia związanych z koronawirusem, które mają być finansowane z fun-
duszy unijnych. Chodzi o odstępstwa od dotychczasowych zasad stosowanych przy finansowaniu z UE projektów 
z sektora zdrowia. Z tej ścieżki korzysta Zarząd Województwa Lubelskiego, który przeznaczył na walkę z korona-
wirusem ok. 50 mln zł w ramach przesunięć Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014–2020. Wsparcie obejmuje zakup aparatury diagnostycznej i medycznej (w tym respiratorów), jak również 
zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony indywidualnej. Doceniając ciężką pracę osób zaangażowanych 
w walkę z wirusem planujemy przeznaczyć również środki na wsparcie finansowe dla personelu medycznego.

Mniej formalności 
Inwestycji, które mają pomóc w walce z koronawirusem, 
nie będzie trzeba już uzgadniać na forum Komitetu Steru-
jącego, nie ma też konieczności stosowania map potrzeb 
zdrowotnych. 

– Marszałkowie mogą elastycznie tymczasowo przesuwać 
część funduszy unijnych z innych celów na inwestycje anty-
koronawirusowe, a Ministerstwo Funduszy i Polityki Regio-
nalnej, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, będzie 
wydawać zgody na takie działanie, gdy będzie to potrzebne. 
Będziemy również wydawać zgody na zaangażowanie środ-
ków budżetu państwa z kontraktu terytorialnego do tego 
typu projektów – zapewnia Minister Funduszy i Polityki 
Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przesunięcie środków 
Środki, które trafiają na walkę z koronawirusem w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego nie wiążą się z anulowaniem naborów czy koniecz-
nością rozwiązania umów o dofinansowanie. Fundusze na 
walkę z COVID-19 przesunięte zostały do dwóch Działań 
13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia oraz 11.2 Usługi spo-
łeczne i zdrowotne, w łącznej kwocie ponad 11,15 mln EUR.

Przesunięcia, które przeznaczone zostaną na Działanie 
13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (ok. 42 mln PLN tj. 

9,7 mln EUR), będą pochodziły ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR):
 » Działanie 1.2 Badania celowe 
 » Działanie 3.5 Bon na doradztwo 
 » Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa 
 » Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna 
 » Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego 

i ustawicznego
 » Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna 

Przesunięcia, które przeznaczone zostaną na Działanie 
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne (ok. 6 mln PLN tj. 1,39 
mln EUR), będą pochodziły ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS):
 » Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 
 » Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach ZIT 

LOF 
 » Działanie 9.7 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 

w ramach ZIT LOF 
 » Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach 

ZIT LOF 
 » Działanie 11.1 Aktywne włączenie 
 » Działanie 12.5 Edukacja przedszkolna w ramach ZIT 
 » Działanie 12.6 Kształcenie ogólne w ramach ZIT LOF 

Przesunięcia te zostały zaakceptowane przez Komitet 
Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014–2020 Uchwałą z 9 kwietnia 
2020r.

Dodatkowe wsparcie w projektach EFRR
Środki z EFRR (ok. 42 mln zł) zostaną przeznaczone przez 
szpitale na dodatkowe zadania związane z zakupem apara-
tury diagnostycznej i medycznej (w tym respiratorów) oraz 
adaptacją pomieszczeń, służące przeciwdziałaniu skutkom 
epidemii COVID-19. Zmiany te umożliwią zwiększenie 
dofinansowania w dwóch projektach pozakonkursowych:

Grafika: DZ RPO
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1. Poprawa efektywności działalności wojewódzkich 
podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdro-
wotnych mieszkańców województwa lubelskiego 
poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania 
świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budow-
lane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do 
potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także 
wyposażenia w sprzęt medyczny (wsparcie otrzyma 
sześć szpitali wojewódzkich, dofinansowanie z EFRR 
zwiększono o 20 mln zł).

2. Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelsz-
czyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi 
Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez 
zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycz-
nych świadczeń onkologicznych (projekt zakłada 
dodatkowe 22 mln zł z EFRR).

Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał już trzy aneksy, 
w ramach których szpitale będą mogły korzystać ze zwiększo-
nych środków w realizowanych projektach. Co ważne, pla-
cówki będą mogły wypłacać również zaliczki na powyższe 
zadania, a więc środki będą dostępne w zasadzie „od ręki”.

Nowy projekt EFS
Realokacje środków w zakresie EFS (ok. 6 mln zł) pozwolą 
na przygotowanie (w ramach Działania 11.2 Usługi spo-
łeczne i zdrowotne) nowego projektu pozakonkursowego 
dotyczącego zakupu wyposażenia do walki z epidemią 
choroby COVID-19. Chodzi w szczególności o zakup 
odczynników oraz materiałów medycznych, środków do 
dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej, jak również 
zapewnienie wynagrodzeń personelu medycznego. 

– Wspieramy szpitale w walce z koronawirusem. Wszyst-
kie urządzenia, które zakupimy będą służyć ratowaniu życia 
pacjentów. Warto zauważyć, że ta aparatura służy ratowa-
niu życia nie tylko w przypadku koronawirusa, ale również 
w większości chorób – ocenia Marszałek Województwa 
Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Projekt pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego na 
terenie regionu w związku z zagrożeniem epidemicznym/sta-
nem epidemii, pozwolił na dodanie nowej grupy docelowej, 

do której trafi wsparcie. Chodzi o podmioty lecznicze, per-
sonel służb świadczących usługi zdrowotne (w tym kadry 
zarządzające) oraz osoby współpracujące/wspierające (np. 
wolontariusze), osoby, których bezpieczeństwo zdrowotne 
jest zagrożone w związku z sytuacją epidemiczną w kraju 
lub regionie (np. osoby objęte kwarantanną, pacjenci szpi-
tali itd.) oraz ich otoczenie. Lider projektu to Samodzielny 
Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie.

Pakiet elastyczności dla firm w ramach RPO WL
Województwo Lubelskie wprowadziło również pakiet ela-
styczności dla przedsiębiorców negatywnie dotkniętych 
skutkami pandemii, którzy realizują projekty w ramach 
funduszy unijnych. – Przygotowaliśmy naszą regionalną 
propozycję wsparcia dla przedsiębiorców, którrzy przecho-
dzą trudny okres w związku z koronawirusem – podkreśla 
marszałek Jarosław Stawiarski. W ramach pakietu zostały 
przygotowane następujące ułatwienia dla firm:

1. W przypadku projektów, przy realizacji których 
występują lub mogą wystąpić opóźnienia lub którego 
realizacja jest zagrożona – w zależności od konkret-
nego przypadku i po dokonaniu oceny rzeczywi-
stego wpływu obecnej sytuacji na realizację danego 
projektu: 

 » aneksowanie umowy w celu wydłużenia terminów skła-
dania wniosków o płatność,

 » wydłużenie okresu realizacji projektu,
 » wprowadzanie adekwatnych do sytuacji danego benefi-

cjenta zmian do projektu (w tym wykorzystania powsta-
łych oszczędności).
2. W przypadku instrumentów finansowych:

 » dodatkowa karencja w spłacie pożyczki (rat kapitało-
wych) – do 6 miesięcy, z wydłużeniem okresu finan-
sowania (zarówno dla pożyczek nowych jak i już 
udzielonych),

 » możliwość udzielenia tzw. wakacji kredytowych w trak-
cie okresu finansowania inwestycji – do 6 miesięcy 
(kapitał i odsetki) z zastosowaniem oprocentowania 
w wysokości 0% ,

 » możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek.
3. W przypadku naborów zaplanowanych w 2020 r. 

zmiana regulaminów konkursów w celu:
 » wydłużenia terminów naboru w ramach konkursów 

kierowanych do przedsiębiorców,
 » wydłużenia terminów składania uzupełnień/poprawek/

wyjaśnień do wniosku o dofinansowanie,
 » umożliwienia podpisywania umów w późniejszym ter-

minie niż pierwotnie zaplanowany w regulaminie (obec-
nie 90 dni roboczych).

DZ RPO
Foto: Piotr Wójcik / UMWL
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Będą się uczyć i bawić
Nowe miejsca w przedszkolach, nowe zabawki i nowe zajęcia. Wszystko to bezpłatnie dzięki dofinansowaniu ze 
środków unijnych. Projekty związane z zakładaniem miejsc opieki dla najmłodszych dzieci cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem, bo i zapotrzebowanie jest niezmiennie ogromne.

„Przedszkolaki to super dzieciaki”
Takie przedszkola spotkamy już niemal we wszystkich 
gminach. Agnieszka Białach jest współautorką projektu 
„Przedszkolaki to super dzieciaki – edukacja przedszkolna 
w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Piotruś Pan” 
w Krzywdzie”. – Przez ponad 20 lat pracowaliśmy z mężem 
w placówkach państwowych. Dostęp dla dzieci niepełno-
sprawnych był do nich bardzo ograniczony. Wszystko dlatego, 
że na terenach wiejskich integracja w szkołach rozwijała się 
bardzo powoli – opowiada współautorka projektu. – Chcie-

liśmy dla dzieci jak najlepiej. Dla wszystkich dzieci, dla tych 
niepełnosprawnych i w pełni sprawnych, wspierając je wła-
ściwymi działaniami i ucząc tolerancji i integracji – dodaje.

Nowa placówka dzięki dofinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej 
Dzięki funduszom unijnym udało się otworzyć niepu-
bliczne przedszkole oraz poradnię. W rezultacie podpi-
sano umowę na ponad 822 tys. zł (700 tys. zł to środki 
z Europejskiego Funduszu Społecznego). – Dzięki tym 
środkom udało się dokupić wiele rzeczy, w tym magiczny 
dywan, plac zabaw, narzędzia do terapii sensorycznej, czy 
terapii odruchu – wylicza Agnieszka Białach. – To bardzo 
specjalistyczny certyfikowany sprzęt, który jest niezwykle 
drogi, ale i niezbędny w terapii. Ogromnie się cieszymy, że 
udało się go pozyskać. Podkreślamy zawsze, że to nie tylko 
zasługa sprzętu, ale i ludzi, których zatrudniamy – dodaje.
Unijną pomoc przeznaczono przede wszystkim na utworze-
nie dodatkowych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych. – Oczy-
wiście wszystkie dzieci mają zajęcia dodatkowe, które wynikają 

z ich orzeczeń o niepełnosprawności, ale dzięki projektowi jest 
ich o wiele więcej – opowiada inspiratorka przedsięwzięcia. 
– Zatrudniamy fizjoterapeutów, terapeutów integracji senso-
rycznej, psychologów klinicznych, logopedów, neurologopedów. 
Mogliśmy sobie na to pozwolić, bo postawiliśmy na rozwój. 
Naszą największą troską jest to, żeby pomóc im jak najlepiej 
już na najwcześniejszym etapie ich edukacji – podkreśla.

Edukacja przedszkolna
Innym projektem jest Zwiększanie szans edukacyjnych 
dzieci w wieku przedszkolnym, realizowany przez Gminę 
Terespol. Za ponad 100 tys. zł unijnego dofinansowania 
zakupiono meble i sprzęt m.in.: szafy, komody, krzesła, 
stoliki, dywany czy urządzenie wielofunkcyjne. – Celem 
projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług 
edukacyjnych dla dzieci w wieku 3–4 lata na terenie Gminy 
Terespol, poprzez utworzenie 10 nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego, wyrównywanie stwierdzonych deficytów 
z zakresu wad wymowy i wad postawy u dzieci oraz pod-
niesienie kwalifikacji nauczycieli z zakresu edukacji senso-
rycznej – wylicza główny specjalista ds. oświaty Urzędu 
Gminy Terespol Marzena Andrzejuk. W ramach projektu 
zakupione zostały pomoce dydaktyczne do zajęć logope-
dycznych i dzięki temu maluchy z Terespola, u których 
zdiagnozowano dysfunkcje w zakresie komunikacji języ-
kowej, mają zajęcia z logopedą stymulujące rozwój mowy.

W zdrowym ciele zdrowy duch
Przedszkolaki ze stwierdzonymi wadami postawy ćwiczą 
na specjalistycznych zajęciach korekcyjnych. – W ramach 
projektu kupiliśmy pomoce do zajęć z gimnastyki korekcyj-
nej i edukacji sensorycznej m.in.: przyrządy do koordynacji 
ruchowej, gry, plansze, piłki do rehabilitacji czy piłeczki sen-
soryczne. Mamy także pomoce rehabilitacyjne do ćwiczeń 
koordynacji ruchowej, takie jak trampolina, tunel czy tor 
przeszkód – wylicza Andrzejuk. Wszystko powstało z myślą 
o najmłodszych mieszkańcach gminy, dzięki środkom 
pozyskanym z funduszy unijnych. 

DW EFS – Agnieszka Kasperska

Foto: Wniebowzięte Rafał Michałowski
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Uczyć można się całe życie
Jak powszechnie wiadomo nauka to do potęgi klucz. Z kursów i szkoleń zawodowych dofinansowywanych ze środ-
ków unijnych korzystają obecnie nie tylko młodzi, zdobywający zawód i wchodzący na rynek pracy. Coraz częściej są 
to też osoby, które mają stabilną sytuację zawodową, a nowe umiejętności to dla nich szansa na całkowitą zmianę 
pracy, albo po prostu forma hobby. Bo przecież naukę można po prostu lubić!

Kursy w ramach projektów unijnych
Projekt „Fryzjer – kwalifikacyjny kurs zawodowy dla miesz-
kańców Lubelszczyzny” prowadzi Ośrodek Szkolenia, 
Dokształcania i Doskonalenia Kadr „Kursor”. Działa on 
także jako szkoła policealna i to właśnie w niej kształcił 
jeszcze kilka lat temu przyszłych fryzjerów. Po zmianie 
przepisów zawód taki można zdobyć tylko w ramach szkół 
oferujących kwalifikacyjne kursy zawodowe – Ponieważ 
mieliśmy wielu słuchaczy na tym kierunku, a badania pro-
wadzone wśród uczestników zajęć wskazały, że taki kurs 
będzie adekwatny do ich potrzeb, postanowiliśmy przygo-
tować projekt oferujący właśnie takie wsparcie – opowiada 
dyrektor ds. funduszy unijnych OSDIDK „Kursor” w Lubli-
nie Agnieszka Szypulska.

Pracujesz, ale wciąż chcesz się kształcić? 
Projekt ruszył we wrześniu 2017 r. i do końca czerwca tego 
roku skorzysta z niego 100 osób. – Nie mieliśmy najmniej-
szych problemów z rekrutacją. Zainteresowanie było bardzo 
duże, stąd planujemy kolejne edycje –przyznaje Agnieszka 
Szypulska. Zgłosiło się niewielu mężczyzn, bo ponad 10, 
a reszta to kobiety w wieku od 20 do ponad 50 lat. Co 
ciekawe, są to głównie osoby pracujące. – Okazuje się, że 
niektórzy podchodzą do tego hobbystycznie, dlatego bardzo 
cieszymy się, że możemy objąć naszym projektem wszystkich 
chętnych, bez limitu wieku, płci czy kwalifikacji zawodowych 
– dodaje Szypulska. 

Nauka w Kursorze odbywa się co dwa tygodnie w week-
endy, w trybie zaocznym, a ponad połowa godzin to zajęcia 
praktyczne w pracowniach i w salonach. Całość kończy się 
egzaminem zawodowym.

Chcesz zmienić pracę? Branżę? A może wciąż  
szukasz pracy? 
Do końca kwietnia tego roku trwa program „Nowe kwa-
lifikacje szansą rozwoju” prowadzony przez Humaneo. – 
Cały projekt miał na celu wsparcie 106 osób bezrobotnych, 
biernych zawodowo i pracujących, które zostały skierowane 
na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie kucharz 
i monter mechatronik – opowiada koordynator projektu 

Andrzej Wacławek. Chętnych nie brakowało na zdobycie 
kwalifikacji niezbędnych kucharzom. Zajęcia trwały 650 
godzin i zakończyły się egzaminem zawodowym. – Zdecy-
dowana większość uczestników naszych kursów podkreślała, 
że pracuje i ma stabilną sytuację zawodową, ale chce zmienić 
branżę – opowiada Wacławek.

Podobne kursy prowadzi też Atum sp. z o.o. W ramach 
projektu „Nowe kwalifikacje szansą rozwoju” nowy zawód 
mogą zdobyć pełnoletni mieszkańcy województwa lubel-
skiego (ze wszystkich powiatów, z  wyłączeniem miast 
i gmin: Lublin, Janów Lubelski, Parczew, Terespol, Wło-
dawa, Szczebrzeszyn, Dęblin, Bełżyce, Poniatowa, Meł-
giew), posiadający wykształcenie minimum podstawowe, 
uczący się, pracujący, jak i bezrobotni. – Zaprosiliśmy ich 
do udziału w bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych w wielu 
zawodach. To m.in. technik cyfrowych procesów graficznych. 
Można po nim znaleźć pracę w agencjach reklamowych, 
wydawnictwach, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu 
grafiki komputerowej czy w drukarniach – wyliczają orga-
nizatorzy projektu. 

Wśród innych kursów znaleźć można też kurs kwali-
fikacji w zawodzie technika turystyki, technika logistyki, 
technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
technika usług kosmetycznych i technika odnawialnych 
źródeł energii.

DW EFS – Agnieszka Kasperska 

Foto: Marcin Tarkowski
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Nowe umiejętności 
to nowe możliwości 
Jak Fundusze Europejskie pomagają osobom młodym? Realizowane wsparcie ma duży wpływ na ograniczenie 
zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej czy dziedziczenia biedy. Podejmowane liczne formy aktywizacji spo-
łecznej i zawodowej osób młodych, są niezbędne w drodze do funkcjonowania w życiu społecznym, jak i w zdo-
byciu zawodu czy zaistnienia na rynku pracy. Każdy przypadek jest inny, dlatego pomoc jest zindywidualizowana 
i dostosowana do potrzeb. 

Lepsza przyszłość 
Przedstawiamy historie kobiet, które udowadniają, że 
warto zawalczyć o  siebie i  rozpocząć lepszy rozdział 
w  życiu. Pani Joanna ma 29 lat i  posiada wykształcenie 
średnie zawodowe. Jest bezrobotna, samodzielnie prowa-
dzi własne gospodarstwo domowe w mieszkaniu rodziców, 
a od kilku lat jest objęta wsparciem Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. W  opinii pracownika socjalnego 
Pani Joanna to skromna, cicha i sumienna osoba. Zanim 
podjęła decyzję o przystąpieniu do projektu potrzebowała 
czasu i indywidualnych rozmów z psychologiem. Najtrud-
niejszy był pierwszy krok, by wyjść z obecnego, zamknię-
tego kręgu otaczających ją osób. Zgodnie ze sporządzonym 
Indywidualnym Planem Działań, została zakwalifikowana 
do Programu Aktywności Lokalnej w  listopadzie 2018 
roku. Od tego czasu otrzymała wsparcie psychologiczne 
i  terapeutyczne (indywidualne porady specjalistyczne) 
oraz uczestniczyła w  licznych grupowych warsztatach 
aktywizująco – motywacyjnych. W grudniu 2019 r. Pani 
Joanna ukończyła szkolenie zawodowe jako opiekun osób 
starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci. Zdobyła cer-
tyfikat zawodowy i  od stycznia 2020 r. rozpoczęła staż 
zawodowy jako opiekunka w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Po zakończonym stażu zostanie zatrudniona 
na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu na minimum 3 
miesiące. – Pani Joanna to dzisiaj całkiem inna osoba – 
mówi pracownik socjalny Edyta Zwarzyńska vel Franczak. 
– Nie obawia się i nie unika kontaktów z innymi, sama służy 
pomocą potrzebującym. Jest bardziej otwarta, posiada już 
jasno sprecyzowany cel zawodowy i sumiennie go realizuje. 
Sam udział w projekcie Pani Joanny to sukces aktywizacji 
społecznej – dodaje. Odpowiadając na pytanie co daje jej 
uczestnictwo w  projekcie, uśmiecha się… i  odpowiada: 
– Całkiem inne życie wśród ludzi, nawiązałam szereg przy-
jaźni, które dają mi siłę, wiarę i motywację, aby realizować 
cel jakim jest praca opiekunki – wylicza Pani Joanna.

Szansa na zatrudnienie 
Kolejną osobą biorącą udział w projekcie jest Pani Domi-
nika, która również ma 29 lat, posiada wyższe wykształ-
cenie i jest matką dwójki dzieci. Od 2011 roku jest osobą 
bezrobotną, a od wielu lat objętą jest wsparciem Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak mówi pracownik socjalny 
Agnieszka Berbeć – Pani Dominika to młoda matka, u któ-
rej nawarstwiły się liczne problemy społeczne tj.: wczesne 
macierzyństwo, bezradność opiekuńczo – wychowawcza, 
uzależnienia oraz konflikt z prawem. Ciągła kilkuletnia 
praca socjalna sprawiła, że Pani Dominika w 2019 roku była 
gotowa do uczestnictwa w projekcie, o którym dowiedziała 

Foto: MOPS w Krasnymstawie

Foto: MOPS w Krasnymstawie
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się od pracownika socjalnego. Zgodnie ze sporządzo-
nym Indywidualnym Planem Działań, Pani Dominika 
została zakwalifikowana do Indywidualnego Programu 
Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej 
w Krasnymstawie. Od tego czasu uczestniczka codziennie, 
systematycznie uczestniczy w zajęciach reintegracji społecz-
nej z zakresu doradztwa zawodowego i motywacji, edukacji 
ogólnej i zdrowotnej, psychoedukacji, zajęć integracyjno 
– manualnych, warsztatów komputerowych oraz reinte-
gracji zawodowej w grupie poligraficzno-introligatorskiej. 

Pani Dominika obecnie jest sumiennym uczestnikiem, 
nauczyła się organizować dzień tak, by nic nie mogło jej 
przeszkodzić w przyjściu do Centrum Integracji Społecz-
nej. Jest wspierana zarówno przez pracownika socjalnego, 
jak również przez asystenta rodziny. Dzięki codziennemu 
wsparciu, Pani Dominika skutecznie dąży do wyznaczo-
nego celu jakim jest zdobycie zatrudnienia. Odpowiadając 
na pytanie co daje jej uczestnictwo w projekcie: – Poznałam 
ciekawe osoby, nauczyłam się już wiele i cieszę się, że mam 
swoje świadczenie i nie muszę korzystać z pomocy finansowej 
Ośrodka. Jest to duży krok do uzyskania niezależności od 
pomocy innych. Czuje się silniejsza i odważniejsza – mówi 
Pani Dominika. Jej indywidualny program zatrudnienia 
socjalnego zakończy się we wrześniu tego roku.   

Specjalistyczne porady
Ostatnim opisywanym przez nas przypadkiem jest Pani 
Agnieszka, 24-letnia mama samotnie wychowująca 
dwójkę dzieci, posiadająca wykształcenie ponadgimna-
zjalne i mieszkająca wspólnie z wielopokoleniową rodziną. 
W opinii pracownika socjalnego Kamila Bortackiego: – 
Pani Agnieszka nie ma sprecyzowanego celu zawodowego, 
co wynika z braku pozytywnych wzorców w najbliższym 
otoczeniu. O rekrutacji do projektu dowiedziała się od pra-
cownika socjalnego. Pani Agnieszka od 5 lutego br. uczest-
niczy w Programie Aktywizacja i Integracja realizowanym 
przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kra-
snymstawie. W ramach programu korzysta z instrumentów 
aktywizacji społecznej w formie grupy wsparcia, treningu 
kompetencji i umiejętności społecznych oraz warsztatów 
aktywizacyjnych, edukacyjnych i instrumentów zawodo-
wych w formie prac społecznie użytecznych. Odpowiadając 
na pytanie jakie są oczekiwania Pani Agnieszki dotyczące 
uczestnictwa w projekcie odpowiada: – Mam nadzieję, 
że pomoc tylu specjalistów, spotkania z psychologiem oraz 
doradcą zawodowym ułatwią mi znalezienie pracy, co dla 
mnie jako samotnej matki jest bardzo trudne” – wyjaśnia.

WUP w Lublinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, realizuje projekt pt. „Aktywność popłaca”, w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Działania 11.1 Aktywne włączenie.
Celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 80. klientów Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej.
Grupę docelową stanowią klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie: osoby pozosta-
jące poza rynkiem, w wieku 21–58 lat, pozostające bez zatrudnienia o niskich kwalifikacjach, w tym osoby 
z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji projektu: 1 listopada 2017r. – 30 września 2020r.

Całkowita wartość projektu: 1 440 285,80 zł.;

Kwota dofinansowania: 1 224 242,93 zł.

Foto: MOPS w Krasnymstawie
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Nowe odcinki 
dróg wojewódzkich
Równo, szybko i przede wszystkim bezpiecznie – tak pokonamy teraz nowe odcinki dróg wojewódzkich nr 815 i 837. 
Pierwszy z nich prowadzi z Lubartowa do Parczewa i jest jedną z największych inwestycji drogowych województwa 
dofinansowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. 
Drugi natomiast położony jest na Zamojszczyźnie – biegnie od Nielisza do Sitańca. 

Długo wyczekiwana 815stka 
– Na chleb zarabiam jako kierowca i mogę stwierdzić, że 
był to jeden z najgorszych odcinków w województwie. Teraz 
jedzie się pięknie – ocenia drogę wojewódzką nr 815 Pan 
Robert, który od 12 lat pracuje w zawodzie. Droga rzeczy-
wiście była, mówiąc delikatnie, w nie najlepszym stanie. 
Każdemu, kto chociaż raz przejechał się tym odcinkiem, 
w pamięć zapadał fatalny stan nawierzchni. Tu z pomocą 
przyszły Fundusze Europejskie, a dokładnie Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 
2014–2020. Co ważne, na remont odcinka prowadzącego 
od Lubartowa do Parczewa czekali nie tylko kierowcy. – Jest 
teraz bezpiecznie. Dzięki chodnikom. Bezpiecznie przede 

wszystkim dla dzieci – mówi krótko Pani Marzena, która 
mieszka przy tej trasie. 

Remont obejmował blisko 35 km nawierzchni, a wartość 
całkowita tego projektu to ponad 243,5 mln zł (z czego 
ponad 201,7 mln zł to środki Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego). – Cieszymy się, że ta inwestycja 
dobiegła końca – podkreśla Członek Zarządu Wojewódz-
twa Lubelskiego Zdzisław Szwed – Zrealizowany projekt 
zwiększył dostępność komunikacyjną regionu oraz całego 
Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Z tej nawierzchni 
skorzystają przede wszystkim mieszkańcy oraz przedsię-
biorcy i mamy nadzieję, że da to impuls do szybszego roz-
woju lokalnego biznesu – podsumowuje Szwed. Co ważne, 

Foto: Piotr W
ójcik / U

M
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dzięki przeprowadzonym pracom remontowym powięk-
szona została przepustowość drogi, a sprawniejszy system 
transportowy ułatwi dostęp do terenów inwestycyjnych 
i atrakcji turystycznych.

Szybciej nad zalew
Jedną z atrakcji turystycznych na Zamojszczyźnie jest bez 
wątpienia zalew w Nieliszu. Największe kąpielisko w woje-
wództwie lubelskim powstało w 2014 roku, a jego powierzch-
nia to bagatela 950 hektarów. W pobliżu zalewu jest przystań 
żeglarska, tor wioślarski, hangar dla łódek, punkt informacji 
turystycznej oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. Teraz 
dzięki Funduszom Europejskim mieszkańcy Zamościa mogą 

dostać się do tego pięknego miejsca o wiele szybciej. W jaki 
sposób? Mowa o wyremontowanej drodze wojewódzkiej nr 
837, która prowadzi z Sitańca (położonego przy krajowej 
17tce) do wspominanego wyżej Nielisza. 

– Teraz jest droga rowerowa i jest fajnie. Można jeździć 
i wybierać się na długie spacery – ocenia Dawid, uczeń ze 
Szkoły Podstawowej w Nieliszu. Podobnie inwestycję oce-
niają samorządowcy. – Zamość od początku zabiegał, żeby 
droga do Nielisza miała wygodną asfaltową ścieżkę rowe-
rową. Zależało nam na tym, aby nasze miasto i nasze ścieżki 
rowerowe połączyć z Green Velo i to się udało – mówił pod-
czas otwarcia drogi Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa. 

Na drodze nr 837 wyremontowano ponad 16 kilome-
trów nawierzchni oraz wybudowano infrastrukturę dla 
pieszych i rowerzystów. Koszt remontu to ponad 156 mln 
zł, z czego Unia dołożyła do tej inwestycji ponad 126 mln 
zł. – Nowy odcinek drogi przyczyni się do lepszego wykorzy-
stania wewnętrznego potencjału rozwojowego Zamojszczy-
zny – ocenia Michał Mulawa, wicemarszałek województwa 
lubelskiego – Liczymy, że wpłynie to na przyspieszenie tempa 
rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto warto zaznaczyć, 
że ta droga zwiększyła dostępność zalewu w Nieliszu, czyli jed-
nej z atrakcji turystycznych w naszym województwie – dodaje.

Za budowę tych dwóch inwestycji odpowiedzialna była 
firma STRABAG Sp. z o.o. Trzeba przyznać, że drogowcy 
w obu przypadkach wykonali kawał dobrej roboty. 

DZ RPO

Foto: Piotr Wójcik / UMWL

Foto: Piotr Wójcik / UMWL
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Kolejne umowy na efektywność 
energetyczną podpisane 
Kolejnych 8. beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego będzie realizowało pro-
jekty w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Chodzi o inwestycje dotyczące montażu 
paneli fotowoltaicznych, termomodernizacji budynków czy wymiany źródeł ciepła. Łączna kwota przyznanego dofi-
nansowania ze środków UE dla tych projektów wyniosła ponad 12,5 mln zł. Środki trafią do gmin Leśniowice, Trzesz-
czany, Stanin, Piszczac, Bełżyce, Krzywda, miasta Zamość oraz Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w Celejowie. 

Więcej środków w ramach konkursu
Dofinansowanie wyżej wymienionych umów jest możliwe 
dzięki działaniom Zarządu Województwa Lubelskiego, 
który po raz drugi zwiększył alokacje środków w konkur-
sie (ogłoszonym w grudniu 2018 roku) dotyczącym właśnie 
efektywności energetycznej sektora publicznego. – Potrzeby 
w zakresie termomodernizacji są wciąż bardzo duże. Dlatego 
cieszę się, że dzięki zwiększeniu środków w tym konkursie 
do grona beneficjentów dołączyło osiem kolejnych podmio-
tów – podkreślił Wicemarszałek Województwa Lubelskiego 
Zbigniew Wojciechowski. 

Ta decyzja pozwoliła 8. kolejnym podmiotom dołączyć 
do grona 97 beneficjentów, którzy w IV kwartale ubiegłego 
roku podpisali umowy w ramach konkursu. – Dodatkowe 
fundusze pozwolą na termomodernizację dwunastu budyn-
ków. W ramach prac przewidziano także zainstalowanie 
ośmiu sztuk instalacji paneli fotowoltaicznych, sześciu jed-
nostek wytwarzania energii cieplnej z OZE, wymianę źródeł 
ciepła na piece czy kotły oraz wymianę oświetlenia – wylicza 
Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego Anna Brzyska.

Podsumowujemy
Od początku obecnej perspektywy finansowej w ramach 
Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicz-
nego z  RPO WL 2014–2020 podpisano w  sumie 257 
umów (w ramach 3 konkursów) o wartości ogółem prawie 
774 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to nieco ponad 
453 mln zł. Z konkursu ogłoszonego w 2016 roku realizo-
wanych jest 87 umów na łączną kwotę dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej ponad 205 mln zł, z drugiego 
konkursu ogłoszonego w 2017 roku, 65 umów na łączną 
kwotę dofinansowania nieco ponad 122 mln zł. Projekty 
zakładają m.in. termomodernizację 593 budynków, zain-
stalowanie 238 sztuk instalacji paneli fotowoltaicznych oraz 
218 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. 

DW EFRR 

Foto: Piotr Wójcik / UMWL
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Wysokie standardy obsługi firm 
w samorządach

Trwa nabór Jednostek Samorządu Terytorialnego do projektu Standardy obsługi inwestora w województwie lubel-
skim. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyłoniło do dofinansowania 15. projektów mających na 
celu upowszechnienie wśród jednostek samorządu terytorialnego standardów obsługi inwestora. chodzi o wpro-
wadzenie jak najlepszej obsługi dla lokalnych firm przez gminy, powiaty i województwa. W naszym regionie mamy 
100 miejsc dla chętnych, którzy chcą podnosić jakość świadczonych usług w ich samorządzie. 

POWER dla samorządów
Korzystając z możliwości dofinansowania działań ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), w całym kraju 
rozpoczyna się program promocji standaryzacji usług 
publicznych (czyli ulepszanie obsługi firm) świadczonych 
przedsiębiorcom przez samorząd. Podmiotami, które za 
pośrednictwem MSWiA otrzymały dofinansowanie są 
samorządy województw lub podmioty wykonujące zada-
nia z zakresu prowadzenia polityki rozwoju województwa. 
Odbiorcami wsparcia są wszystkie rodzaje jednostek samo-
rządu terytorialnego.

Idea projektu
Projekt koncentruje się na jednym z kluczowych obsza-
rów aktywności samorządu dbającego o lokalny rozwój 
gospodarczy, jakim jest promocja gospodarcza gminy czy 
powiatu. Istotne jest określenie i wdrożenie standardów 
obsługi inwestora w urzędach, a w efekcie realizowanego 
projektu urzędy powinny zapewniać wysoki poziom 

obsługi przedsiębiorcy zainteresowanego realizacją nowej 
inwestycji na terenie samorządu.

Zakres merytoryczny projektu obejmuje całość dzia-
łań leżących w kompetencji gminy, jakie mają wpływ na 
obsługę obecnych oraz pozyskiwanie nowych przedsię-
biorców skłonnych zainwestować w nowe przedsięwzię-
cia gospodarcze. Uwzględniony jest element doskonalenia 
kompetencji kadry kierowniczej oraz pracowników urzędu, 
jak i standardy pracy obowiązujące w urzędzie i mające 
wpływ na współpracę z przedsiębiorcą (relacje A2B). 
Uczestnicy projektu mają możliwość udziału w szkole-
niach, uzyskania specjalistycznego doradztwa i wsparcia od 
dedykowanego dla każdego samorządu (mentora/doradcy). 

Oferta dla firm
Kluczowym elementem, nad którym będą pracowali 
uczestnicy projektu, jest opis oferty inwestycyjnej dostęp-
nej na stronie internetowej gminy czy powiatu. Jednostki, 
które zdecydują się na wdrożenie standardów otrzymają 
również możliwość skorzystania z opracowania doku-
mentacji fotograficznej strategicznych miejsc na terenie 
danego samorządu, którą będzie można wykorzystać pod-
czas opracowywania m.in. ofert inwestycyjnych czy strony 
internetowej.

Rekrutacja
Grupą docelową projektu w województwie lubelskim jest 
100 samorządów. Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 
27 stycznia br. i trwa nadal, a o zakwalifikowaniu decy-
duje kolejność zgłoszeń. Wszelkie informacje dotyczące 
naboru do projektu wraz z regulaminem projektu i formu-
larzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej 
invest.lubelskie.pl. 

DGiWP
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B+R czyli prace badawczo- 
-rozwojowe – szansą na rozwój 
przedsiębiorstw
Na przedsiębiorców z naszego regionu czeka szansa na zdobycie kolejnych środków na rozwój swojej działalności. 
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie po raz kolejny ogłosiła konkurs w ramach Działania 1.2 
Badania celowe. 

Jak wygląda rynek przedsiębiorców?
Przedsiębiorcy coraz częściej wprowadzają gotowe pro-
cesy technologiczne. Aktywność badawczo-rozwojowa ma 
miejsce głównie w ośrodkach badawczych oraz na uczel-
niach wyższych i nie zawsze kończy się wprowadzeniem 
do użytku opracowanych rozwiązań. Niechęć do podej-
mowania badań przez firmy wiąże się między innymi z 
dużymi kosztami, jakie muszą ponosić przedsiębiorcy, 
żeby opłacić usługi badawcze. – Aby pomóc przekroczyć 
finansową barierę, proponujemy lubelskim przedsiębior-
com wzięcie udziału w konkursie, w którym można zdobyć 
środki na prace B+R. Maksymalna kwota dofinansowania 
projektu może sięgać aż 3 mln zł. Mam nadzieję, że kwota 
dofinansowania przyczyni się do rozwoju kluczowych gałęzi 
gospodarki regionu – mówi Dyrektor Lubelskiej Agencji 
Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Elżbieta Kata-
rzyna Kędzierska.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
Konkurs skierowany jest do dużych przedsiębiorstw oraz 
tych z sektora MŚP. O wsparcie mogą ubiegać się także 
firmy, chcące zrealizować projekty w partnerstwie, czyli 

współpracujące z organizacjami pozarządowymi, jed-
nostkami naukowymi czy szkołami wyższymi. Projekty 
zgłaszane do konkursu powinny skupiać się na opraco-
wywaniu nowych produktów, usług i procesów, lub wpro-
wadzaniu ulepszeń do już istniejących. Przyznane środki 
będzie można przeznaczyć na badania przemysłowe oraz na 
eksperymentalne prace rozwojowe, czyli namacalny efekt 
wykonanych badań. Dodatkowo, pieniądze przeznaczone 
na badania będą mogły pokryć koszty zatrudnienia perso-
nelu prowadzącego badania, aparatury i sprzętu, ekspertyz, 
analiz czy usług doradczych.

Ile wynosi łączna kwota dla poszczególnych przed-
siębiorstw?
Ogólna kwota przeznaczona na konkurs wynosi ponad 
15 mln zł. Na największe wsparcie mogą liczyć mikro- i małe 
przedsiębiorstwa, które w ramach eksperymentalnych prac 
rozwojowych mogą liczyć aż na 60% dofinansowania, śred-
nie firmy na 50%, a duże na 40%. W kwestii dofinansowa-
nia badań przemysłowych, kwoty również są zależne od 
wielkości starającego się o nie podmiotu.

Od kiedy trwa nabór?
Aktualna edycja konkursu została podzielona na rundy. 
Wnioski można składać od 30.03.2020 r. Kolejne rundy 
uzależnione są od dostępności środków. Wnioski będą 
przyjmowane jedynie w wersji elektronicznej, za pomocą 
Lokalnego Systemu Informatycznego 2014–2020 (www.
lsi2014.lubelskie.pl). Szczegółowe informacje na temat 
terminów poszczególnych rund oraz sposobu przygoto-
wania wniosku można uzyskać telefonicznie pod numerami 
81 462 38 12 i 81 462 38 31. 

LAWP w Lublinie

Foto: Rafał Kotłowski
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Więcej energii dla Twojej firmy 
Ekologia to w ostatnim czasie temat nie schodzący z nagłówków prasy i serwisów informacyjnych. Coraz więcej 
osób stara się być eko, w różnych życiowych sytuacjach – wybierając wielorazowe produkty, ograniczając zużycie 
foliowych opakowań czy przykładając wagę do sortowania śmieci. 

Przedsiębiorco, zastanów się nad efektywnością 
energetyczną swojej firmy
Efektywność energetyczna to pojęcie, które powinien znać 
każdy przedsiębiorca. Mówiąc wprost – oznacza uzyskanie 
więcej energii przy użyciu mniejszej ilości paliwa. Efektyw-
ność można zwiększyć poprzez modernizację systemów 
grzewczych, wentylacyjnych, chłodniczych czy oświetlenio-
wych. Dodatkowo, racjonalizacji gospodarowania energią 
sprzyja wykorzystywanie OZE, czyli odnawialnych źródeł 
energii. Wdrażając działania poprawiające efektywność 
energetyczną na poziomie lokalnym zmniejsza się emisja 
pyłów do atmosfery. Dzięki temu dokładamy swoją cegiełkę 
do tempa światowych zmian ratujących nas przed kata-
strofą klimatyczną. 

Przedsiębiorco, skorzystaj z Funduszy Europejskich
Myśląc o wdrożeniu optymalizacji w swoim przedsię-
biorstwie, warto skorzystać z funduszy unijnych. Taką 
możliwość daje m.in. konkurs organizowany przez Lubel-
ską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 
w ramach Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej 
przedsiębiorstw. Jego celem jest zwiększenie efektywności 
energetycznej przedsiębiorstw, poprzez dofinansowanie 
modernizacji, bądź wymiany systemów zapewniających 
ciepło i energię elektryczną. Mowa tu o ogrzewaniu, wenty-
lacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody, oświetleniu, 

jak również szerszym wykorzystaniu energii ze źródeł odna-
wialnych i niekonwencjonalnych. Działanie ma też na celu 
stworzenie we wspartych przedsiębiorstwach systemu pro-
dukcji, uwzględniającego zasady zrównoważonego wyko-
rzystywania zasobów. Poprawa efektywności energetycznej 
wpłynie na bardziej efektywny i wydajny system produkcji, 
a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności. Dzięki temu 
zyskuje nie tylko Twoja firma, ale także środowisko.

Podsumowując, w konkursie przewidujemy dofinanso-
wanie trzech rodzajów działań: 
 » głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębior-

stwach,
 » zastosowanie technologii odzysku energii (wraz z wyko-

rzystaniem energii ciepła odpadowego);
 » budowa i przebudowa lub wymiana źródeł ciepła (w tym 

opartych na OZE).

Informacje dotyczące konkursu
Konkurs zostanie ogłoszony w kwietniu bieżącego roku, 
a nabór rozpocznie się w maju. Wnioski będzie można skła-
dać jedynie w wersji elektronicznej, za pomocą Lokalnego 
Systemu Informatycznego 2014–2020 (www.lsi2014.lubel-
skie.pl). Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej 
przedsiębiorstw dedykowane jest przedsiębiorcom z Lubelsz-
czyzny. – Właściciele firm mogą starać się o środki, których 
łączna suma wynosi ponad 19 mln zł. Mikro i małe przed-
siębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 
65% kosztów kwalifikowalnych do kwoty 0,5 mln zł, średnie 
55% do kwoty 0,5 mln zł. Natomiast spółki prawa handlowego, 
w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 
samorządu terytorialnego lub ich związki mogą uzyskać dofi-
nansowanie na poziomie 45% kosztów kwalifikowalnych do 
kwoty 1 mln zł. – mówi Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspie-
rania Przedsiębiorczości Elżbieta Katarzyna Kędzierska.

Szczegółowe informacje na temat terminów naboru oraz 
sposobu przygotowania wniosku można uzyskać telefonicz-
nie pod numerami 81 462 38 12 i 81 462 38 31. Zachęcamy 
również do odwiedzin naszej strony rpo.lubelskie.pl.

LAWP w Lublinie

Foto: pixabay.com
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Projekt: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację 
i unowocześnienie jedynego w Województwie Lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu

Beneficjent: Miasto Zamość

Wartość projektu: blisko 20 mln zł.

Dofinansowanie z UE: blisko 14 mln zł.

Foto: Wniebowzięte Rafał Michałowski
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Usuwamy azbest – 
bezpieczniej za mniej!

Bezpieczni bez azbestu – to proste hasło, które określa cel projektu „System gospodarowania odpadami azbe-
stowymi na terenie województwa lubelskiego”. Jego bilans dotychczasowej realizacji to ponad 42 tysiące 
ton usuniętego i zutylizowanego azbestu, co przekłada się na niemal 12 tysięcy gospodarstw domowych, 
z których udało się odebrać azbest. Nie jest to nasze ostanie słowo, ponieważ są środki żeby te wartości zwiększyć 
i realizować kolejne wnioski od mieszkańców.

Zmiana w RPO
Dwa lata temu rozpoczynając prace związane z naborami 
wniosków od mieszkańców przyjęto, że uda się usunąć 
jedynie 35 tysięcy ton wyrobów zawierających azbest. 
W ubiegłym roku dzięki zmianom w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym, udało się zwiększyć zarówno wartość 
projektu, jak i poziom dofinansowania jednocześnie nie 
zwiększając kosztów województwa – czyli mówiąc wprost 
nie obciążając kieszeni podatnika. – Usuniemy więcej azbe-
stu angażując przy tym mniej własnych pieniędzy. – mówi 
Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Tro-
jak. – Dzięki przedłużeniu projektu o kolejne 2 lata uda się nie 
tylko usunąć zaplanowaną ilość azbestu, ale też dodatkowo 
ponad 30 tysięcy ton azbestu. – podkreśla.

Cel to szybie działanie
Prace związane z odbiorem i demontażem eternitu trwały 
nieprzerwanie od września 2018 roku do października 
2019 r. Wyczerpaliśmy w stu procentach środki finansowe 

w ramach pierwszych kontraktów z wykonawcami – Jak 
tylko wybierzemy wykonawców na nowy okres prac, to 
natychmiast przekażemy im wnioski, żeby mogli jak naj-
szybciej przystąpić do prac – podkreśla Sebastian Trojak. 

Osoby, które złożyły swoje wnioski są w komfortowej 
sytuacji, ponieważ zapewniamy, że u nich odbiór eternitu 
to tylko kwestia czasu. Pozostaje wykazać się cierpliwością 
i czekać na ekipy, które dotrą również do nich. Do zutylizo-
wania w ramach projektu pozostało jeszcze ok. 33 tysięcy 
ton azbestu. Wszyscy chętni powinni pamiętać, aby złożyć 
swoje wnioski przy najbliższym naborze, ponieważ ostatecz-
nie o zakwalifikowaniu może decydować kolejność zgłoszeń.

Jak ubiegać się o usunięcie azbestu 
Zgłoszenie lokalizacji – tak nazywa się wniosek, który 
można pobrać na stronie azbest.lubelskie.pl. Wnioski 
należy złożyć (w  okresie naboru) w  Urzędzie Gminy, 
na terenie której znajduje się nieruchomość ze szko-
dliwym azbestem. Ci którzy chcą, żeby eternit zdjąć 
z  dachu i  zutylizować powinni pamiętać, że muszą  
o tym fakcie poinformować właściwe Starostwo Powiatowe 
(zgłaszając prace związane ze zmianą pokrycia dachowego, 
przebudową lub rozbiórką budynku). 

Złożone wnioski w pierwszej kolejności ocenią pra-
cownicy w gminach, którzy w razie potrzeby poproszą  
o uzupełnienie dokumentów. Ostateczną listę nierucho-
mości, które zostaną przekazane do prac zatwierdzi Zarząd 
Województwa Lubelskiego.

Nie zwlekaj!
Warto się pospieszyć, ponieważ w ramach projektu można 
liczyć na pokrycie stu procent kosztów związanych ze zdję-
ciem, zapakowaniem, transportem oraz utylizacją azbestu. 
Ostatecznie przy dużym zainteresowaniu może decydować 
kolejność zgłoszeń.

DŚ

Foto: UMWL
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Lubelskie partnerem projektu 
SCALE UP
Jak odnieść sukces w prowadzeniu własnego biznesu? Odpowiedzią jest projekt SCALE UP przeznaczony dla firm 
działających na rynkach zaawansowanych technologii oraz dla tych, które chcą przede wszystkim wykorzystać 
możliwości realizacji korzystnej współpracy z innymi firmami.

Wymiana doświadczeń partnerskich
Na tym skupia się projekt SCALE UP – Supporting con-
centration and robustness od SMEs within the rendew EU 
Industrial Policy (tł. Wsparcie koncentracji i siły Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw w ramach odnowionej polityki 
przemysłowej UE). Realizacja tego projektu przez Woje-
wództwo Lubelskie rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego 
roku. Jego głównym celem jest wsparcie potencjału MŚP 
w  zakresie wchodzenia na rynki regionalne, krajowe 
i zagraniczne, a  także wzmocnienie ich zasięgu oddzia-
ływania poprzez dostarczenie odpowiednich narzędzi. 

Całość będzie odbywała się na zasadach wymiany 
doświadczeń z regionami partnerskimi w UE w 4 kluczo-
wych obszarach tematycznych: nowe biznesowe modele 
współpracy, usprawnienie kultury współpracy pomiędzy 
nauką, technologią, innowacjami i  przedsiębiorstwami 
przemysłowymi, wsparcie regionalnych sektorów inteli-
gentnej specjalizacji w  formie partnerstw/sieci/klastrów, 
wykorzystanie i adaptacja nowych technologii oraz dostęp 
do instrumentów finansowych.

Optymalizacja RPO WL 
Realizacja tego projektu obejmie dwa etapy. Na pierwszy 
z nich składa się zapoznanie z doświadczeniami partner-
skich regionów europejskich w zakresie wsparcia poten-
cjału MŚP we wchodzeniu na rynki regionalne, krajowe 
i zagraniczne, a także przeniesienie zdobytej wiedzy na 
grunt polityki regionalnej. Będzie się to odbywało na pod-
stawie wizyt studyjnych, analiz dobrych praktyk, a także 
warsztatów tematycznych. W efekcie, działania te pozwolą 
na usprawnienie instrumentu polityki regionalnej, w tym 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego w  zakresie m.in.: podniesienia poziomu 
przedsiębiorczości na rynku regionalnym, krajowym 
i zagranicznym, wzmocnienie rozwoju przedsiębiorstw 
poprzez promocję gospodarczą czy atrakcyjność inwesty-
cyjną, wsparcie ekspansji MŚP poza rynki lokalne i usta-
nowienie współpracy dla wzmocnienia ich konkurencyjnej 
pozycji, wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu i admi-
nistracji publicznej otwartej na innowacje, wzmocnienie 
wartości dodanej w gospodarce, szczególnie w obszarach 

Foto: UMWL
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inteligentnej specjalizacji oraz usprawnienie wdrażania 
RPO WL. Drugi etap natomiast będzie poświęcony moni-
torowaniu wdrażania wypracowanego już w pierwszym 
etapie planu działania.

Wsparcie dla MŚP
Na pierwszym spotkaniu w  siedzibie lidera projektu 
– INFO Murcia każdy z  partnerów przedstawił swoje 
projekty, instrumenty finansowe, inicjatywy w zakresie 
rozwoju przedsiębiorstw podejmowanych w swoim regio-
nie. Pokazano także możliwe instrumenty finansowe, które 
sprzyjają rozwojowi MŚP oraz oczekiwania wobec rezul-
tatów projektu. 

Kolejnym etapem projektu była konferencja zorgani-
zowana w Województwie Lubelskim pn. „Od startup’u do 
globalnego sukcesu – sztuka skalowania biznesu”. Na 
spotkaniu w naszym regionie partnerzy projektu skupili 
się na aspektach związanych z finansowaniem, modelami 
wsparcia, a także na nowoczesnych narzędziach i instru-
mentach skalowania biznesu. W konferencji udział wzięli 
m.in. przedstawiciele Biura Gubernatora Stanu Nevada ds. 
Rozwoju gospodarczego, IPA Innovative Programming 
Alliance, Plantalux Sp. z o.o., WIT-COMPOSITES, Banku 
Gospodarstwa Krajowego, Polskiej Agencji Inwestycji 
i Handlu, PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Korporacji 
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz OLX24. Spo-
tkanie dało możliwość utworzenia Grupy Interesariuszy 
projektu SCALE UP, w tym gronie znaleźli się m.in. Bank 
Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, 
Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja Rozwoju Lubelsz-
czyzny, Lubelski Klub Biznesu, Politechnika Lubelska oraz 
UMCS. Grupa ta daje możliwość wzajemnej wymiany 

wiedzy, doświadczeń czy budowania innowacyjnej poli-
tyki w zakresie wsparcia firm we wchodzeniu na rynki 
regionalne, krajowe i zagraniczne.

Interreg Europa 
Projekt realizowany jest przez siedem podmiotów z Unii 
Europejskiej i finansowany jest za pośrednictwem pro-
gramu Interreg Europa w ramach środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem projektu jest 
Agencja Rozwoju Regionalnego utworzona przez władze 
Regionu Murcia (Hiszpania) w partnerstwie z Niemcami, 
Grecją, Włochami, Wielką Brytanią, Województwem 
Lubelskim, a także z Belgią jako partnerem doradczym. 
W  nowej perspektywie finansowej 2021–2027 projekt 
SCALE UP wpisuje się w 1 Cel Polityki Spójności Smarter 
Europe – bardziej inteligentna Europa, w znaczeniu dzięki 
innowacjom, cyfryzacji czy transformacji gospodarczej 
w kierunku cyfrowej gospodarki oraz wsparciu dla MŚP.

DGiWP

Foto: U
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Projekt: Budowa Miasteczka 
Ruchu Drogowego w Lublinie

Beneficjent: Gmina Lublin

Wartość projektu: ponad 7 mln zł.

Dofinansowanie z UE: blisko 4,5 mln zł.

Foto: Wniebowzięte Rafał Michałowski
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Dobre praktyki Miejskiego 
Urzędu Pracy w Lublinie 
Projekty europejskie, czyli projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stały się trwałym elementem 
wspomagającym rozwój społeczny i gospodarczy w Polsce. Miejski Urząd Pracy w Lublinie korzysta ze środków 
z Brukseli i może być wzorem dla innych tego typu jednostek w Polsce.

Minimalizacja bezrobocia 
Fundusze strukturalne w swoich założeniach dążą do 
wyrównania poziomu rozwoju wszystkich regionów Unii 
Europejskiej. Polska będąc w UE ma możliwość skorzysta-
nia ze środków przeznaczonych na aktywizację zatrudnie-
nia. Europejski Fundusz Społeczny to główny instrument 
wspierający działania podejmowane w ramach Europejskiej 
Strategii Zatrudnienia. Podstawowym celem Europejskiego 
Funduszu Społecznego jest wspieranie działań zmierzają-
cych do zwalczania bezrobocia oraz wspomaganie rozwoju 
zasobów ludzkich i społecznej integracji rynku pracy. Miej-
ski Urząd Pracy w Lublinie, ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, od 2004 roku realizuje różne projekty 
poświęcone aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Podsumowanie dotychczasowych działań  
Od 2015 roku Miejski Urząd Pracy w Lublinie cyklicznie 
realizuje projekt Aktywizacja zawodowa osób bezrobot-
nych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim 
Urzędzie Pracy w Lublinie w ramach Działania 9.2 Akty-
wizacja zawodowa – projekty PUP RPO WL 2014–2020. 
Łączna liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem 
w projekcie w latach 2015 - 2019 wyniosła ponad 2,5 tys. 
osób. Dla wszystkich uczestników projektu świadczono 
usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz 
opracowano Indywidualne Plany Działania. W wyniku 
otrzymania jednorazowych środków na podjęcie działal-
ności gospodarczej 78 osób podjęło samozatrudnienie, 271 
osób uzyskało zatrudnienie oraz 88 osób podjęło zatrudnie-
nie w ramach prac interwencyjnych. W latach 2015 – 2019 
Urząd w ramach realizacji ww. projektów na aktywizację 
zawodową osób bezrobotnych przeznaczył kwotę blisko 
21 mln zł.

Kolejna edycja aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych
W 2020 roku realizowana będzie już VI edycja ww. pro-
jektu. Uczestnikami projektu są osoby w wieku 30 lat i wię-
cej, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie 

jako osoby bezrobotne należące co najmniej do jednej 
z wymienionych grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby 
długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnospraw-
nościami, osoby o niskich kwalifikacjach, rolnicy i człon-
kowie ich rodzin (tj. współmałżonek lub domownik), osoby 
bezrobotne nie należące do grup wskazanych powyżej. 
W ramach projektu realizowane są: m.in. szkolenia, staże 
czy prace interwencyjne. 

Nabór do projektu
Miejski Urząd Pracy w Lublinie na aktywizację zawodową 
uczestników projektu dysponuje kwotą nieco ponad 9 mln 
zł. Zachęcamy do współpracy osoby bezrobotne wyka-
zujące potrzebę wsparcia w aktywizacji zawodowej oraz 
pracodawców zainteresowanych organizacją staży czy 
doposażeniem lub wyposażeniem stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego, tj. uczestnika projektu. Projekt 
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 
lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy 
w Lublinie (VI) realizowany jest w okresie od 1 stycznia 
br. do 30 czerwca 2021 r.

MUP Lublin

Foto: Marcin Tarkowski
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pon.–pt. 7:30–15:30
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel.: (81) 441 67 38, fax: (81) 441 67 40
e -mail: drpo@lubelskie.pl

pon.–pt. 7:30–15:30
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tel.: (81) 441 65 75, fax: (81) 441 65 76
e -mail: defrr@lubelskie.pl
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Lokalny Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej
pon. 7:30–18:00; wt.–pt. 7:30–15:30
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
tel.: (83) 343 58 44, fax: (83) 342 28 82
e -mail: bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

Główny Punkt Informacyjny w Lublinie
pon. 7:30–18:00; wt.–pt. 7:30–15:30
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel.: (81) 441 68 64, (81) 441 68 65
e -mail: kontakt@feu.lubelskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu
pon. 7:30–18:00; wt.–pt. 7:30–15:30
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
tel.: (84) 63 80 267
e -mail: zamosc@feu.lubelskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Chełmie
pon. 7:30–18:00; wt.–pt. 7:30–15:30
pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel.: (82) 56 51 921 lub (82) 56 30 208
e -mail: chelm@feu.lubelskie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny w Puławach
pon. 7:30–18:00; wt.–pt. 7:30–15:30
ul. Augusta Emila Fieldorfa -Nila 18, lokal 19 (budynek 
HTM), 24-100 Puławy
tel.: 514 924 214
e -mail: pulawy@feu.lubelskie.pl
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