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Zrewitalizujemy zamojską starówkę

Fundusze Europejskie to nie tylko środki na budowę 
dróg, mostów, chodników czy lotnisk. Wsparcie otrzy-
mać mogą także miejsca, które mają bogatą historię i co 
najważniejsze, stanowią atrakcję dla turystów z całego 
świata. Przykładem może być podpisana przez Marszałka 
Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego 
i Zastępcę Prezydenta Miasta Zamość Piotra Zająca, 
umowa na rewitalizację Starego Miasta. Środki prze-
znaczone na wykonanie tego projektu robią wrażenie 
– wynoszą one w sumie ponad 21,6 mln zł!

Starego Miasta w Zamościu nie trzeba nikomu przed-

stawiać. Wiele osób uważa to miejsce za najpiękniejszy 

zabytek Lubelszczyzny. Dla nas najważniejsze jest jednak 

to, że dzięki Funduszom Europejskim kolejna jego część 

zostanie zrewitalizowana – czyli po prostu odnowiona. 

Dla osób dobrze znających „Padwę północy” ważna będzie 

informacja, że inwestycja obejmie tereny zlokalizowane 

w północno-wschodniej części tzw. starówki (sąsiadujące 

od północy z osiedlem Planty, dla których główna osią 

jest ulica Łukasińskiego). 

Główne założenia projektu obejmują m.in. remont 

kamienic, rewitalizację Bastionu Twierdzy Zamość, czy 

utworzenie toru modelarskiego na terenach fortecznych 

przy Bastionie. Na uwagę zasługuje także fakt, iż na pod-

daszu słynnego Nadszańca utworzone zostanie Centrum 

Edukacyjno-Integracyjne i Klub Rozwoju Zawodowego. Na 

brak udogodnień i atrakcji nie będą narzekać także miesz-

kańcy, ponieważ z myślą o nich władze miasta utworzą 

teren rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ważna 

informacja dla obywateli zamojskiego grodu jest również 

taka, że przebudowie ulegnie ulica Łukasińskiego i Plac 

Stefanidesa.

Jesteśmy przekonani, że dzięki projektowi realizowa-

nemu z RPO WL 2014–2020 w ramach Działania 13.3 

Rewitalizacja obszarów miejskich, nastąpi wzrost atrakcyj-

ności turystycznej miasta. Bez wątpienia przełoży się to na 

zwiększenie liczby turystów odwiedzających naszą regio-

nalną „Perłę Renesansu”. Pewne jest, że przyczyni się to 

do rozwoju gospodarczego Zamościa, m.in. poprzez stwo-

rzenie nowych miejsc pracy oraz aktywizację gospodar-

czą mieszkańców. Zrewitalizowanymi terenami będziemy 

mogli się przespacerować w październiku 2022 roku, bo 

wtedy planowane jest zakończenie całej inwestycji. 

DZ RPO

Foto: UMWL
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Unijne środki płyną do Tomaszowa Lubelskiego

Dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego i okolic mamy 
dobre informacje. Dzięki Funduszom Europejskim w tam-
tejszym Ośrodku Sportu I Rekreacji Tomasovia powstanie 
basen. Ale to nie koniec dobrych wieści, ponieważ nowe 
oblicze zyska również hala sportowa, która poddana 
zostanie przebudowie. 

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Sta-
wiarski podpisał umowę z Burmistrzem Miasta Toma-
szów Lubelski Wojciechem Żukowskim na realizację tych 
inwestycji ze środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. 

Budynek OSIRu w wyniku długiego użytkowania utra-

cił parametry racjonalnych kosztów eksploatacji. Zde-

gradowany, wymaga modernizacji tak, by prawidłowo 

wypełniać swoje funkcje. Inwestycja realizowana będzie 

na obszarze, który wykazuje bardzo wysoką koncentrację 

niekorzystnych zjawisk w sferze społecznej, technicznej, 

gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej. 

Z pływalni korzystać będą głównie mieszkańcy miasta 

i okolic. Nowoczesny basen pozwoli na aktywne spędza-

nie wolnego czasu, ale również na organizowanie zajęć 

dla dzieci i młodzieży. Co ważne, zmieni się też otoczenie 

dookoła budynków OSIR, gdzie powstanie nowa zatoka 

autobusowa, parking oraz chodniki. Powstanie także 

budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi.

Kto wie czy w przyszłości w Tomaszowie nie wyrośnie 

nam medalista igrzysk olimpijskich w pływaniu, bo taka 

inwestycja zdecydowanie pomoże rozwijać umiejętności 

i pasję miłośników tego sportu.

Hala sportowa natomiast poddana zostanie gruntow-

nej przebudowie. Wszystko po to, aby wielbiciele gry 

m.in. w siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę oraz piłkę 

nożną mieli jak najlepsze warunki. Warto dodać, że oprócz 

imprez sportowych, władze miasta planują organizować 

w obiekcie szereg wydarzeń kulturalnych oraz państwo-

wych. W hali powstanie właściwe zaplecze, które pozwoli 

na odpowiednią obsługę wyżej wymienionych imprez. 

Ponadto budynek zostanie poddany termomodernizacji, 

czyli mówiąc wprost przebudowane zostaną te jego ele-

menty, które pozwolą na zaoszczędzenie energii.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach projektu 

pn. „Modernizacja kompleksu sportowego OSIR Tomasovia 

obejmująca modernizację zdegradowanych budynków 

OSIR Tomasovia oraz remont budynku hali sportowej OSIR 

z zapleczem administracyjno-socjalnym”, który został 

pozytywnie oceniony w ramach Działania 13.3 Rewitali-

zacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy. Jego 

wartość to blisko 34 mln zł. Mieszkańcom Tomaszowa 

życzymy jak najszybszej jego realizacji, bo przecież sport 

to zdrowie.

DZ RPO

Foto: UMWL
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Rozwiń swoją firmę 
z Funduszami Europejskimi

Jak zwiększyć konkurencyjność i produktywność firmy? Jak podnieść jakość i efektywność zarządzania przedsię-
biorstwem? Przedsiębiorco, jeśli zadajesz sobie te pytania, ten artykuł jest dla Ciebie.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Lubelskiego na lata 2014–2020 w październiku 

tego roku ruszy nabór wniosków w ramach Działania 3.5 

Bon na doradztwo. Przedsiębiorcy z sektora MŚP będą 

mogli uzyskać wsparcie finansowe na zakup specjalistycz-

nych usług doradczych. Lubelska Agencja Wspierania 

Przedsiębiorczości w Lublinie planuje przeznaczyć na dofi-

nansowanie projektów w ramach tego Działania kwotę 

ponad 26,5 mln zł.

Tematyka doradztwa na jakie przedsiębiorcy będą 

mogli otrzymać dofinansowanie jest bardzo szeroka 

i każdy może samodzielnie, według własnych potrzeb, 

określić jej zakres oraz formę. Ważne jest aby wybór takiej 

usługi wynikał ze strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub 

analizy rynku, a jej zrealizowanie pozwoliło na wzrost 

konkurencyjności i produktywności firmy oraz lepsze jej 

zarządzanie. Dlatego zachęcam do skorzystania z moż-

liwości, jakie daje to Działanie. Lubelscy przedsiębiorcy 

mogą otrzymać nawet do 150 tys. złotych dofinansowania 

na jeden projekt – mówi Magdalena Filipek-Sobczak, 
Dyrektor LAWP w Lublinie.

W  ramach tego Działania przedsiębiorcy z  sek-
tora MŚP będą mogli zakupić jedną lub więcej usług 
doradczych ukierunkowanych na rozwój prowadzonej 
działalności gospodarczej. Premiowane będą projekty 
dotyczące zakupu wysokospecjalistycznego doradztwa 
z zakresu komercjalizacji wyników prac B+R, pomocy 
przedwdrożeniowej czy ochrony własności intelektu-
alnej, ale także wdrażania i  doskonalenia systemów 
zarządzania jakością, opracowania strategii rozwoju 
firmy i  polityki inwestycyjnej czy internacjonaliza-
cji sprzedaży. Przedsiębiorcy samodzielnie dokonują 
wyboru firmy doradczej stosując zasadę konkuren-
cyjności. Usługa może być zakupiona wyłącznie od 
podmiotów zewnętrznych, niepowiązanych z wniosko-
dawcą, posiadających minimum 3-letnie doświadczenie, 
udokumentowane referencjami z  przeprowadzonych 
usług doradczych.

Dlaczego warto znać prawo własności  
intelektualnej?
Istotnym elementem majątku przedsiębiorstwa są znaki 
towarowe, patenty, innowacje i prawa autorskie. Przed-
siębiorcy chcący je chronić mogą skorzystać w ramach 
Bonu na doradztwo z zakupu usług z zakresu praw wła-
sności dotyczących technologii i praw własności intelek-
tualnej oraz ich przenoszenia na inne podmioty.

Jakie korzyści daje skutecznie wdrożony System 
Zarządzania Jakością?
Wdrożony System Zarządzania Jakością zapewnia poprawę 

jakości oferowanych wyrobów lub usług, co przekłada się 

na zwiększenie stopnia zadowolenia klientów oraz na 

budowanie przewagi konkurencyjnej. Pozwala na osią-

gnięcie istotnych celów biznesowych i poprawę procesów 

wewnętrznych. Przyczynia się także do podniesienia wize-

runku i prestiżu przedsiębiorstwa. Posiadanie certyfikowa-

nego Systemu Zarządzania Jakością daje firmie możliwość 

brania udziału w przetargach, gdzie coraz częściej posia-

danie takiego certyfikatu jest niezbędne. 

Dynamicznie zmieniające się warunki biznesowe 
sprawiają, że współcześni przedsiębiorcy muszą coraz 
sprawniej podejmować decyzje. To jednak nie wystarczy 
do pełni sukcesu. Trzeba mieć także pełną kontrolę nad 
prowadzoną działalnością, aby nie pozostawać w tyle 
za konkurencją. Dlatego tak ważne jest monitorowa-
nie wdrożonych technologii lub realizacji umowy oraz 
innych aspektów pomocy powdrożeniowej, które może 
zostać sfinansowane ze środków unijnych w ramach 
Działania 3.5 Bon na doradztwo. 

Przedsiębiorco, posiadasz innowacyjne rozwiązanie? 
Współczesne przedsiębiorstwo produkcyjne bądź usłu-
gowe działające w warunkach gospodarki rynkowej nie 
może prawidłowo prosperować bez innowacji. Część 
firm dysponuje nowatorskimi rozwiązaniami, jednakże 
nie ma doświadczenia w ich wdrażaniu. W takiej sytuacji 
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warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia firm, które 
specjalizują się w  procesie komercjalizacji wyników 
badań. 

Kolejną preferowaną w  ramach Bonu na doradztwo 

dziedziną jest audyt technologiczny. Jest on narzędziem 

diagnostycznym, służącym do oceny przedsiębiorstwa 

w obszarach szeroko pojętej techniki. Diagnozowany jest 

zarówno obszar technologii, jak i marketing, zarządzanie, 

organizacja czy też oferowane produkty lub usługi. Zgodnie 

z przyjętymi praktykami wykonywania audytu, przedmio-

tową diagnozę przeprowadzają eksperci. Audyt technolo-

giczny ma fundamentalne znaczenie w ocenie potencjału 

i  potrzeb technologicznych działalności prowadzonej 

przez przedsiębiorstwo. Pozwala na pełną i wyczerpującą 

diagnozę stanu faktycznego, wykrycie nieprawidłowości 

i błędów, a także ocenę ich istotności oraz sformułowanie 

wniosków usprawniających.

Gdzie odnaleźć informacje?
Szczegółowych informacji na temat Działania 3.5 – Bon 

na doradztwo, terminów naboru i sposobu przygotowania 

wniosków o dofinansowanie można uzyskać w Punkcie 

Kontaktowym RPO w LAWP w Lublinie, który mieści 

się przy ul. Wojciechowskiej 9A. Można także skorzystać 

z obsługi telefonicznej pod numerami telefonu: 81 462 

38 12/ 81 462 38 31 oraz ze strony internetowej www.rpo.

lubelskie.pl. Zachęcamy do kontaktu. 

Beata Michalik-Kania, LAWP w Lublinie

Magadalena Filipek-Sobczak, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania 
Przedsiębiorczości
Tematyka doradztwa na jakie przedsiębiorcy będą mogli otrzymać 
dofinansowanie jest bardzo szeroka i każdy może samodzielnie, 
według własnych potrzeb, określić jej zakres oraz formę. Ważne jest 
aby wybór takiej usługi wynikał ze strategii rozwoju przedsiębiorstwa 

lub analizy rynku, a jej zrealizowanie pozwoliło na wzrost 
konkurencyjności i produktywności firmy oraz lepsze jej zarządzanie.

Foto: Helloquence Unsplash
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Szkoła na miarę wyzwań 
współczesnego świata

Kursy, szkolenia, staże oraz zajęcia podnoszące kompetencje i rozwijające zainteresowania uczniów, szkolenia dla 
nauczycieli, a także lepsze wyposażenie szkół – to korzyści z realizacji projektów współfinansowanych przez Unię 
Europejską. Dobra edukacja musi sprostać wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się świata.

Na początek kilka liczb
Do tej pory podpisano 164 umowy na dofinansowanie pro-

jektów w ramach Działania 12.2 Kształcenie ogólne. Ich łączna 

wartość przekroczyła już 128,6 mln zł! – Dzięki temu ponad 44 

tys. uczniów szkół ogólnokształcących z naszego regionu rozwi-

nie swoje kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne 

– mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa. – Kwa-

lifikacje podniesie też 5178 nauczycieli. Co więcej, 372 szkoły 

zyskają sprzęt TIK do prowadzenia zajęć, a 353 doposaży swoje 

pracownie przedmiotowe – dodaje marszałek.

Wzorowy projekt
„Nowoczesne szkoły w gminie Niedrzwica Duża” to jeden 

z projektów, który przyczynił się do poprawy lokalnej edukacji. 

Realizowany był przez dwa kolejne lata szkolne: 2017/2018 

i 2018/2019, a z 2,1 mln zł dofinansowania skorzystało 7 

placówek oświatowych. – Były to Szkoła Podstawowa im. 

Ks. Stanisława Konarskiego w Niedrzwicy Kościelnej, Szkoła 

Podstawowa im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty 

w Niedrzwicy Dużej, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardow-

skiego w Strzeszkowicach Dużych, Szkoła Podstawowa im. Orła 

Białego w Czółnach; Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy – Boha-

terów Armii Krajowej w Krężnicy Jarej, Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II w Sobieszczanach oraz Szkoła Podstawowa 

w Mariance – wylicza Ewa Niezgoda, koordynator projektu, 

który realizowany był w partnerstwie z Euro-Forum Marek 

Gudków oraz Stowarzyszeniem Mała Szkoła – Wielkie Szanse.

Zajęcia dla uczniów i nauczycieli
Z projektu skorzystało 800 chętnych uczniów z gminy Nie-

drzwica Duża, w tym także uczniowie z niepełnosprawno-

ściami. Wszyscy mogli brać udział w zajęciach pozalekcyjnych 

z  języków obcych (angielskiego i  niemieckiego), mate-

matyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody i ICT. 
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Zorganizowano zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające, doradz-

two edukacyjno-zawodowe i pomoc psychologiczno-peda-

gogiczną. – Dodatkowo ponad 90 nauczycieli z wymienionych 

placówek przeszkoliło się w zakresie korzystania z nowoczesnych 

metod edukacyjnych, sprzętu i technologii, w tym dotyczących 

nauczania opartego na metodzie eksperymentu, technik akty-

wizujących, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami, wykorzystaniu sprzętu ICT w nauczaniu przed-

miotowym i nauce programowania – wymienia Ewa Niezgoda.

Nowy sprzęt dla szkół
Jak zwykle w przypadku dofinansowania z Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego szkoły bio-

rące udział w projekcie otrzymały nowoczesne wyposażenie 

pracowni komputerowych i przyrodniczych. Umożliwia to 

prowadzenie zajęć lekcyjnych w ciekawszy sposób. Uczniowie 

mając możliwość działania praktycznego, znacznie chętniej 

brali udział w zajęciach oraz dużo aktywniej w nich uczest-

niczyli. Niewątpliwie miało to przełożenie na wyniki, jakie 

uzyskali na koniec roku, czyli egzaminów po klasie ósmej 

oraz egzaminu gimnazjalnego.

Agnieszka Kasperska

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Z projektów realizowanych w ramach działania 12.2 skorzystają setki szkół w regionie:

» 372 zyskają sprzęt TIK do prowadzenia zajęć
» 353 doposaży zaś swoje pracownie przedmiotowe.
We wrześniu br. ogłoszony został kolejny konkurs poświęcony poprawie edukacji w województwie, tym razem 
z działania 12.4, adresowany do szkół zawodowych. Szczegóły na stronie https://rpo.lubelskie.pl/nabory.html
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„AktywniMłodzi”  
– szansa dla młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy

Dzięki funduszom europejskim 240 wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy w wieku 15–24 lata korzysta z pro-
jektu „AktywniMłodzi”. Jest to dla nich szansa na podniesienie kwalifikacji i znalezienie pracy po zakończeniu nauki.

Projekt realizowany jest przez Lubelską Wojewódzką Komendę 

OHP od 1 października 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. w II 

turach (w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020) w pla-

cówkach OHP w Radzyniu Podlaskim, Zamościu, Włodawie, 

Świdniku, Kraśniku, Lublinie, Puławach, Tomaszowie Lubel-

skim, Biłgoraju, Łukowie, Chełmie i Janowie Lubelskim.

– Zajęcia odbywają się indywidualnie z każdym uczest-

nikiem projektu i  w  10-osobowych grupach – mówi Anna 

Konopka, koordynator projektu. – Dla każdej osoby zało-

żyliśmy spersonalizowaną ścieżkę wsparcia obejmującą tzw. 

program reintegracji społecznej (konsultacje psychologiczne, 

warsztaty edukacyjno-kulturowe i kurs pierwszej pomocy) i tzw. 

program reintegracji zawodowej, który jest zasadniczą częścią 

projektu. Chodzi o doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe 

i dwutygodniowe praktyki w zakładzie pracy – wyjaśnia.

– Na zajęciach z pierwszej pomocy ratownicy inscenizo-

wali różne scenki wymagające pokonania stresu i  pomocy 

poszkodowanym. Mogliśmy w ten sposób przećwiczyć udzie-

lanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia – mówią uczestnicy 

z grupy w Janowie Lubelskim.

Bardzo dużą popularnością wśród młodych cieszą się zaję-

cia arteterapii, czyli wyjścia i wyjazdy na warsztaty w insty-

tucjach edukacyjno-kulturalnych na terenie województwa 

lubelskiego. Młodzież zwiedziła m.in. muzea w Kozłówce, na 

Zamku Lubelskim, na Majdanku w Lublinie, kuźnię w Woj-

ciechowie czy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Były też 

wyjścia do Teatru Muzycznego w Lublinie, filharmonii, do 

kin i na spektakle. – W Dęblinie mogliśmy wejść do wnętrza 

samolotu i zapoznać się z warunkami panującymi na pokładzie. 

Na wystawie było 80 samolotów, śmigłowców, elementów arty-

lerii przeciwlotniczej i zestawów rakietowych. Bardzo nam się 

podobało – opowiadali uczestnicy hufca pracy w Tomaszowie 

Lubelskim, pełni wrażeń po wycieczce.

Ze szkoleń zawodowych młodzież wybrała: stylizację fry-

zur, cukiernika, wizaż ze stylizacją paznokci, podstawową 

obsługę testerów sterowników, montera zabudowy i  robót 

wykończeniowych w budownictwie, spawacza MIG/MAG, 

piekarza, kucharza, fakturzystę z małą księgowością, mon-

tera c.o. oraz spawacza TIG. Udział w szkoleniach to dosko-

nała okazja na podniesienie kwalifikacji i większe szanse na 

znalezienie zatrudnienia po ukończeniu projektu. Korzysta 

z niego 144 dziewcząt i 96 chłopców. Pełnoletnie są 130 osoby, 

a niektórzy skończyli już szkołę i lada chwila podejmą swoją 

pierwszą pracę. 

Udział w projekcie umożliwia młodym ludziom zdoby-

cie kwalifikacji i pierwszych doświadczeń zawodowych – to 

łatwiejszy start w dorosłość. 

Projekt „AktywniMłodzi” jest realizowany w ramach Dzia-

łania 11.1 Aktywne włączenie Osi priorytetowej 11 Włączenie 

społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Lubelskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Piotr Klejny, Lubelska Wojewódzka Komenda OHP

Foto: Ochotnicze Hufce Pracy
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Z myślą o niesamodzielnych
Domy i kluby seniora to najbardziej popularna forma wspierania osób, które ukończyły 65 rok życia. Są jednak inne, 
które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jednym z takich projektów jest „Deinstytucjonalizacja osób 
niesamodzielnych, niepełnosprawnych i chorych poprzez wprowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych 
w Gminie Stężyca”. 

Pod tą obco brzmiącą nazwą kryje się przejście od opieki 

instytucjonalnej do opieki świadczonej w miejscu zamiesz-

kania osoby potrzebującej. 

– W całej Unii Europejskiej setki tysięcy osób z różnymi 

niepełnosprawnościami fizycznymi i  psychicznymi lub 

w podeszłym wieku, mieszka w dużych izolowanych pla-

cówkach. Z założenia instytucje te miały zapewniać opiekę, 

wyżywienie i schronienie. Zebrane przez lata dowody wska-

zują, iż nie są w stanie zapewnić usług opieki skoncentrowa-

nych na dobru podopiecznych, ani wsparcia gwarantującego 

pełne włączenie społeczne. Fizyczne oddzielenie od lokal-

nych społeczności i rodzin drastycznie ogranicza zdolność 

wymienionych osób do pełnego uczestnictwa w życiu ogólnie 

pojętego społeczeństwa – czytamy na stronie Komisji Euro-

pejskiej, której urzędnicy podkreślają, że przy opracowywa-

niu systemów opieki społecznej i wsparcia, godnych XXI 

wieku, powinnyśmy się kierować godnością, równością 

i poszanowaniem praw człowieka.  

Stąd fundusze unijne wspierają działania dążące do 

zmiany sposobu opieki. 

– Fundusze nie mogą służyć finansowaniu budowy ani 

remontów placówek pobytu długookresowego, niezależnie 

od ich wielkości. Zaproponowane rozwiązania są elemen-

tem strategicznej wizji implementacji przechodzenia od 

opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej w społeczności 

lokalnej, w zgodzie z kryteriami sformułowanego wyżej 

wymogu aktywnego włączenia – podkreślają urzędnicy. 

W te wymogi postarała się wpisać właśnie gmina Stężyca, 

realizująca swój projekt w partnerstwie ze Specjalistycz-

nymi Gabinetami Lekarskimi „Zdrowie” H. Kłaczyńska 

i E. Czerwińska spółka. – Społeczeństwo naszej gminy, 

podobnie jak całego kraju, starzeje się. Z raportu o stanie 

gminy wynika, że wymaga ono większej opieki i zwrócenia 

uwagi na swoje problemy – mówi Zbigniew Chlaściak, wójt 

Gminy Stężyca. 

Okazuje się, że jest to nieco inny sposób od tradycyjnego, 

a zainteresowanie przerosło oczekiwania. 

– Dzięki pracy w  środowisku, udzielaniu świadczeń 

w Długoterminowej Opiece Domowej i Hospicjum Domo-

wym oraz rozmowom z rodzinami, wiedzieliśmy jakie są 

potrzeby osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych oraz 

ich opiekunów. Niestety w ramach NFZ nie można było zre-

alizować wszystkich działań potrzebnych do zapewnienia 

kompleksowej pomocy dla tych osób, a ośrodki pomocy spo-

łecznej nie dysponują potencjałem kadrowym oraz doświad-

czeniem w realizowaniu tego rodzaju opieki –  tłumaczy 

Halina Kłaczyńska – współwłaścicielka Specjalistycznych 

Gabinetów Lekarskich „Zdrowie” – Dlatego gdy pojawiły 

się konkursy, postanowiłyśmy napisać projekt, który pomoże 

Foto: Halina Kłaczyńska, Eliza Czerwińska
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wykluczonym społecznie chorym i ich rodzinom. – dodaje 

Halina Kłaczyńska.

– Ideą projektu jest zapewnienie właściwej opieki oso-

bom zależnym, a w szczególności niesprawnym i niepełno-

sprawnym, zagrożonym ubóstwem, starszym i schorowanym 

– wylicza Eliza Czerwińska, koordynator projektu. – Ma to 

być opieka dopasowana do potrzeb, tak, aby ci ludzie czuli 

się bezpieczne i przebywali wśród osób życzliwych, którym 

się „chce” i dla których ich los jest ważny. – tłumaczy Eliza 

Czerwińska.

W domach podopiecznych o seniorów dba wielodyscy-

plinarny zespół, w skład którego wchodzą opiekunowie, 

pielęgniarki, psycholog, fizjoterapeuci, terapeuta zajęciowy 

i logopeda. Ich zadaniem jest złagodzenie barier zdrowot-

nych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie 

lub powodujących oddalenie od rynku pracy i przywró-

cenie utraconych funkcji spowodowanych chorobą bądź 

niepełnosprawnością. Równie ważne jest jednak nabycie, 

odtworzenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, 

zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. 

– Celem projektu jest też odbudowa i podtrzymanie umie-

jętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i peł-

nienia ról społecznych w miejscu zamieszkania – dodaje 

Halina Kłaczyńska i podkreśla, że dzięki udziałowi w pro-

gramie wspierane są też rodziny i opiekunowie podopiecz-

nych, którzy zyskują czas na odpoczynek od obowiązków 

lub powrót do pracy. Dowiadują się, jak w lepszy sposób 

troszczyć się o członka rodziny, żeby nie musiał znaleźć się 

w zamkniętym domu opieki. 

Co równie ważne, osoby korzystające z projektu mogą 

bezpłatnie wypożyczyć specjalistyczny sprzęt rehabilita-

cyjny, pielęgnacyjny i wspomagający. 

Dotychczas taką pomoc otrzymało 27 mieszkańców 

z Gminy Stężyca i ich rodziny. 

– Nasi podopieczni początkowo podchodzili do projektów 

z ostrożnością, gdyż ciężko było im uwierzyć, że ktoś oferuje 

pomoc bezpłatnie. Kiedy okazało się, że tak jest, zaintereso-

wanie okazało się tak ogromne, że na kolejne rekrutacje czeka 

ponad 20 formularzy zgłoszeniowych w każdym projekcie 

– dodaje Czerwińska, która tłumaczy, że identyczne projekty 

prowadzone są w Dęblinie i Rykach (w najbliższym czasie 

ruszą kolejne w Gminie Ułęż, Kłoczew oraz Janowiec).  

Wielkie zainteresowanie rekrutacją wynika stąd, że 

pacjent w  domu otrzymuje porównywalną opiekę jaką 

miałby w  warunkach stacjonarnych, ale przy tym ma 

znacznie większe poczucie bezpieczeństwa. Przebywanie 

wśród najbliższych powoduje, że dłużej zachowują zarówno 

zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Dzięki opiece w domu, 

rodziny nie muszą borykać się z trudną życiową decyzją 

odnośnie zapewnienia opieki starszym rodzicom. Dlatego 

naszym marzeniem jest, by realizowane przez nas w ramach 

tych projektów działania były rozwiązaniem systemowym – 

zaznacza Eliza Czerwińska.

Wójt podkreśla, że zysk jest podwójny, bo kilkunastu 

mieszkańców gminy w jego ramach i po odpowiednim 

przeszkoleniu znalazło zatrudnienie jako opiekun pod-

opiecznych projektu. – To był strzał w dziesiątkę, bo zyskują 

też rodziny osób starszych – dodaje Zbigniew Chlaściak. 

Są sytuacje, gdy leżącymi mężami opiekują się żony, 

które same nie mają już siły do pracy. Takie kobiety nie 

wiedziały co robić, albo nie chciały oddawać bliskiego do 

domu opieki albo czas na przyjęcie był bardzo długi. Teraz, 

dzięki wsparciu całego zespołu, jest im znacznie łatwiej. 

Rekrutacja do projektu trwa do końca sierpnia 2020 

roku. Zgłoszenia przyjmowane są w biurze projektu pod 

adresem Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „Zdrowie” 

ul. Okólna 18 w Dęblinie oraz Ośrodku Pomocy Społecz-

nej w Stężycy ul. Królewska 4. Formularze zgłoszeniowe 

znajdują się w biurze projektu lub na stronie internetowej 

www.zdrowiedeblin.pl. Więcej informacji pod numerem 

506 362 572. 

Agnieszka Kasperska, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

Foto: Halina Kłaczyńska, Eliza Czerwińska
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Słoneczna 
jesień życia

Jesień kojarzona z porą roku odnosi się również do okresu w naszym życiu. Nie wiem jak wy, ale ja wyobrażam 
sobie moją „jesień życia” z gromadą wnuków dookoła siebie, gdzie każdą wolną chwilę będę spędzać na zwiedzaniu 
naszej pięknej Lubelszczyzny (a może nawet wycieczce dookoła świata). Jednak rzeczywistość części seniorów jest 
zupełnie inna. Jak wynika z ubiegłorocznych badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia – co piąta osoba po 
65. roku życia czuje się samotna. Co gorsze z wiekiem ten odsetek rośnie. Jak zatrzymać to zjawisko? Tu z pomocą 
przychodzą Fundusze Europejskie! 

Regionalny Program Operacyjny dał szansę samorzą-

dom oraz innym podmiotom na tworzenie tzw. klubów 

oraz domów seniora. Dla mieszkańców dużych miast to 

żadna nowość, jednak w gminach wiejskich jest to strzał 

w dziesiątkę. 

Miejsce spotkań
Przykładów nie trzeba szukać zbyt daleko. W  gminie 

Kodeń zrealizowano projekt, w którym 26 osób starszych 

powyżej 60 roku życia skorzysta z usług trzech klubów 

seniora. Placówki ulokowane są w miejscowościach Kodeń, 

Kostomłoty i Zabłocie. W ośrodkach tych panuje towarzy-

ska atmosfera, a seniorzy spontanicznie angażują się do róż-

nych inicjatyw. To oni decydują o sprawach klubów, które 

wspierają ich aktywność, ale przede wszystkim zapewniają 

im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. 

Takie ośrodki pozwalają na kształtowanie nawyków do 

czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju 

umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach 

oraz dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczest-

nicy mogą spędzać tam czas w pełnym wymiarze lub brać 

udział w różnych zajęciach i aktywnościach. 

– Takie placówki są bardzo potrzebne. Oferują one róż-

nego rodzaju zajęcia dla seniorów. Wymienić tu możemy 

zajęcia integracyjne, wycieczki, naukę obsługi komputera 

oraz spotkania z różnego rodzaju specjalistami – wylicza 

Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego 

– Dzięki tym miejscom osoby starsze zawierają nowe zna-

jomości, które z czasem przeradzają się w przyjaźnie – pod-

kreśla marszałek. 

Dobra inwestycja 
Kolejnymi przykładami inwestycji unijnych środków 

w aktywizację mieszkańców regionu obchodzących swoją 

jesień życia są Domy Seniora w  gminie Tuczna, Dom 

Seniora w gminie Borki oraz Klub Seniora utworzony przez 

stowarzyszenie JESTEM z Lublina. Każde z tych miejsc jest 

wyjątkowe i oferuje swoim uczestnikom zajęcia, w których 
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nuda nigdy nie zagości. I nie mam na myśli tu atrakcji 

typu wypełnianie krzyżówek, czy oglądania telewizji. Na 

przykład stowarzyszenie JESTEM w ramach klubu orga-

nizuje dla swoich podopiecznych spływy kajakowe, zajęcia 

plastyczne oraz ćwiczenia rozwojowe. Ponadto seniorzy 

otrzymują wsparcie motywacyjne, prawne, duchowe czy 

psychologiczne. I to wszystko w ramach projektów z Fun-

duszy Europejskich. 

– Tak wydatkowane pieniądze unijne to najlepsza 

inwestycja, ponieważ ze wsparcia korzystają mieszkańcy. 

Ich uśmiech daje mi najwięcej radości i energii do dalszej 

pracy – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa 

lubelskiego – Wszystkim beneficjentom realizującym tego 

typu projekty serdecznie dziękuję za zaangażowanie oraz 

wrażliwość społeczną – dodaje marszałek. 

Fundusze Europejskie w trosce o seniorów
To nie wszystkie projekty realizowane w trosce o osoby star-

sze z terenu województwa lubelskiego. Środki z Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014–2020 dają także szansę na prowadzenie m.in. 

teleopieki. Chodzi o opaskę, którą jako pierwsi w regionie 

otrzymali seniorzy z powiatu kraśnickiego, umożliwiającą 

prowadzenie mobilnej opieki medycznej. Ta bransoletka 

potocznie nazywana „czerwonym guzikiem życia” (którą 

otrzymało 135 osób niesamodzielnych, chorych, starszych 

oraz samotnych) pozwala na wysyłanie informacji o stanie 

zdrowia jej posiadacza. 

– Nie raz się przewróciłem i jak coś się stanie to naciśnie 

się guzik – mówi Pan Marian, posiadacz opaski. – Kiedyś 

potknąłem się na podwórku i nie zwróciłem uwagi, że przez 

przypadek nacisnąłem alarmujący guzik. Później zadzwoniła 
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do mnie pani, że miałem upadek i czy nic się nie stało, bo 

jej na komputerze taka informacja wyskoczyła. To jednak 

ta opaska jest czuła, jednak czuwają nad nami – dodaje 

uśmiechnięty. Opaska wykrywa utratę przytomności oraz 

upadek osoby, która ma ją na ręku.

Informację na wagę… zdrowia. 
– Dla mnie to bransoleta, a później powiedzieli mi, że to 

„Czerwony guzik” – mówi Pani Celina, kolejna uczestniczka 

projektu – W razie czego dotknę i tam jest mój telefon, moje 

wszystkie dane – podkreśla. W każdej bransoletce zapisane 

są takie dane osobowe posiadacza, które umożliwią udziele-

nie pomocy ratownikom i lekarzom tzn. wiek, grupa krwi, 

uczulenia, zdiagnozowane choroby, przepisane leki oraz 

dane kontaktowe najbliższych osób. Co ważne projektem 

realizowanym przez powiat kraśnicki zainteresowały się 

inne samorządy i już wkrótce opaski pojawią się w innych 

częściach naszego województwa. 

DZ RPO
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Czas na OZE
Za nami spotkanie z wnioskodawcami w ramach konkursu z Działania 4.1 wsparcie wykorzystania OZE. W sumie 
takich wydarzeń będzie pięć. Pierwsze z nich 21 sierpnia 2019 roku otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego 
Jarosław Stawiarski. W spotkaniu udział wzięli również Przewodniczący Sejmiku Michał Mulawa, Dyrektor Zarządza-
nia Regionalnym Programem Operacyjnym Iwona Nakielska oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Co to jest OZE?
OZE to skrót od odnawialnych źródeł energii, czyli takich 

które możemy uzyskać m.in. z  wody, słońca, czy wiatru. 

W naszym regionie dużą popularnością cieszą się konkursy 

unijne, które dotyczą wsparcia wykorzystania technologii 

pozwalających na tworzenie prądu lub ciepła z OZE. Chodzi 

o panele solarne i fotowoltaiczne, które do tej pory są naj-

częściej wybieranym rozwiązaniem do zastosowania przez 

mieszkańców województwa lubelskiego. Stosowanie takich 

rozwiązań pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy w domowym 

budżecie. Co ważne drugim (i naszym zdaniem największym) 

plusem stosowania źródeł odnawialnych jest mniejsza ilość 

zanieczyszczeń, która trafia do środowiska. 

Środki z RPO
Działanie 4.1 dotyczy energii odnawialnej, która ma na 

celu zaspokoić potrzeby energetyczne lokalnej gospodarki. 

Wspierane działania mają zwiększyć bezpieczeństwo ener-

getyczne regionu przy wykorzystaniu jego naturalnych uwa-

runkowań i potencjałów, zgodnie z programem wojewódzkim 

dotyczących wsparcia OZE, realizującym założenia strategii 

Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz stworzenie 

konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać się 

ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu. 

Dzięki tym projektom beneficjenci mogą budować instalację 

służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odna-

wialnych, modernizować dystrybucyjne sieci elektroenerge-

tyczne w pełni dedykowane przyłączeniu nowych jednostek 

wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedy-

kowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom 

wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji 

sieci). Alokacja przeznaczona na konkurs została zwiększona 

z dotychczasowych 50 mln zł i obecnie wynosi 100 mln zł. 

DW EFRR
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Miliony na modernizację 
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 

Blisko 84 mln zł trafi do 33 gmin i 5 przedsiębiorstw z naszego regionu na budowę oraz modernizację infrastruktury 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Środki pochodzą z Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Umowy na realizację tych inwestycji 9 sierpnia 
br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, beneficjentom wręczyli Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław 
Stawiarski oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

– Gospodarka wodno-ściekowa to ważny element ochrony 

środowiska i powinna być istotnym punktem w działalno-

ści każdego samorządu. Państwa obecność tutaj świadczy, 

że to rozumiecie. Jestem pewien, że dobrze spożytkujecie te 

pieniądze – mówił podczas wręczania umów marszałek 

Jarosław Stawiarski. 

Powyższe projekty przewidują wybudowanie 28,55 km 

sieci wodociągowej, przebudowę 17,63 km sieci wodo-

ciągowej, wyremontowanie 50,6 km sieci wodociągowej 

oraz wybudowanie 26,47 km sieci kanalizacyjnej. Ponadto 

wsparcie otrzymało 9 oczyszczalni ścieków i 25 stacji uzdat-

niania wody. 

– To były bardzo dobrze napisane wnioski. – przekonywał 

z kolei przewodniczący sejmiku Michał Mulawa – Wiemy, 

że tego typu inwestycje i projekty cieszą się dużym zaintere-

sowaniem samorządów, dlatego pracujemy nad tym, żeby 

pieniądze na ten cel znalazły się także w nowej perspektywie 

finansowej. – dodał przewodniczący sejmiku.

Wsparcie będzie polegało na kompleksowej budowie 

i modernizacji komunalnych sieci kanalizacyjnych. Budowie 

i modernizacji poddane zostaną też oczyszczalnie ścieków 

komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. mieszkańców 

wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczysz-

czalni ścieków, z możliwością lokalizowania oczyszczalni 

dla wyznaczonej aglomeracji poza jej granicami.

W przypadku budowy lub modernizacji infrastruktury 

uzdatniania lub poboru i przesyłu wody znajdującej się 

poza terenami opisanymi powyżej, beneficjenci będą mogli 

liczyć na wsparcie tej infrastruktury pod warunkiem speł-

nienia wymogów związanych z prawidłowym zagospoda-

rowaniem powstałych nieczystości. W przypadku braku 

infrastruktury gwarantującej prawidłowe zagospodarowa-

nie nieczystości, przyłączenie nowych odbiorców nie będzie 

możliwe. Środki z projektu przeznaczone zostaną również 

na wyposażenie w odpowiedni sprzęt służb, zajmujących 

się monitoringiem jakości wody i oczyszczonych ścieków. 

DW EFRR
Foto: UMWL
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https://info.rpo.lubelskie.pl/e-book-2/

Wybierz e-book dla siebie:
 1. Fundusze Europejskie na założenie i rozwój 

własnego biznesu w województwie lubelskim

 2. Lubelskie Fundusze Europejskie  
Wspólne korzyści. Realne możliwości

ŚCIĄGNIJ ZA DARMO!
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Jak znaleźć szkolenie i staż 
sfinansowane z Funduszy Europejskich? 

Poradnik krok po kroku

Nie możesz odnaleźć się na rynku pracy? Brakuje Ci umiejętności, które umożliwiłyby Ci podjęcie wymarzonego 
zatrudnienia? A może chcesz się przekwalifikować, ale nie stać Cię na kosztowne kursy? W każdym z tych przypad-
ków pomogą Ci Fundusze Europejskie! Dziś pokażemy, jak krok po kroku znaleźć szkolenie i staż sfinansowany ze 
środków unijnych.

W naszym poradniku znajdziesz dwie metody wyszuki-

wania szkoleń, kursów czy staży. Pierwsza z nich bazuje 

na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w  Lublinie – istotnego realizatora projektów unijnych 

z zakresu aktywizacji zawodowej. Druga polega na korzy-

staniu z Wyszukiwarki Dotacji – zbiorczego źródła infor-

macji na temat unijnych inicjatyw.

Sposób 1 – strona WUP jako źródło informacji
1. Wejdź na stronę WUP

 Wejdź na stronę WUP dostępną pod adresem: http://

wuplublin.praca.gov.pl/

2. Znajdź odpowiednią zakładkę

 Odszukaj na stronie sekcję ,,Może Cię zainteresować”. 

Znajdziesz tam zakładkę ,,Szkolenia w ramach środ-

ków EFS” – kliknij w nią.

3. Zapoznaj się z ofertą szkoleń

 Na podstronie dedykowanej szkoleniom finansowa-

nym z EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego) 

znajdziesz informacje na temat projektów, w ramach 

których przewidziane są kursy, szkolenia, staże zawo-

dowe u potencjalnych pracodawców lub inne formy 

wsparcia (pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, 

doposażenie stanowiska pracy). Informacje te są 

dostępne w formie plików do pobrania bezpośrednio 

ze strony.
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4. Sprawdź szczegóły

 Każdy plik zawiera informacje o  poszczególnych 

projektach w  ujęciu tabelarycznym. Dzięki temu 

możesz łatwo odnaleźć interesujące Cię szkolenie, 

a także szybko znaleźć informacje dotyczące realiza-

tora i adresatów projektu, tematyki szkoleń lub innych 

form wsparcia.

5. Skontaktuj się z realizatorem projektu

 Znalazłeś coś dla siebie? Świetnie! Skontaktuj się 

z wykonawcami projektu. Osoby odpowiedzialne 

za poszczególne inicjatywy powiedzą Ci, jak zgłosić 

chęć wzięcia udziału w projekcie i rozwieją Twoje 

wątpliwości.

Sposób 2 – Wyszukiwarka Dotacji
1. Wejdź w wyszukiwarkę

 Wejdź na stronę internetową Wyszukiwarki Dotacji 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Wyszukiwarka 

dostępna jest pod adresem: http://www.funduszeeu-

ropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/

2. Wybierz rodzaj wsparcia

 Na stronie wyszukiwarki znajdziesz 3 kategorie dota-

cji: dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 

osób fizycznych oraz samorządów, organizacji, 

dużych przedsiębiorstw i innych podmiotów. Wybierz 

kategorię ,,Osoba fizyczna”.

3. Ustaw odpowiednie filtry

 Zastosuj filtry, aby znaleźć interesujące Cię projekty. 

Z rozwijanej listy wybierz swoje województwo. Prze-

filtruj też wyniki pod kątem wieku, tak, by przeglądać 

inicjatywy dedykowane osobom poniżej lub powyżej 

30. roku życia.

4. Przeglądaj projekty

 Wybierz projekt, który najbardziej Cię interesuje – czy 

to pod kątem lokalizacji, czy też zakresu przeprowa-

dzanych działań.

5. Skontaktuj się z realizatorem

 Pod krótkim opisem każdego z projektów znajdziesz 

przycisk ,,Rozwiń”. Po kliknięciu w niego zobaczysz 

szczegółowy opis przeprowadzonych działań, termin 

realizacji projektu oraz dane kontaktowe do jego 

wykonawców. Skontaktuj się z  realizatorami, aby 

poznać szczegóły i zgłosić chęć udziału w projekcie.

Mamy nadzieję, że udało nam się pokazać, że znalezienie 

szkolenia, kursu czy innych inicjatyw z zakresu aktywizacji 

zawodowej jest proste i… dość szybkie. Zachęcamy zatem 

do skorzystania z unijnego wsparcia – to nic nie kosztuje, 

a może pomóc zyskać cenne, nowe umiejętności!

Super Elka (MDI Group)
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Zalew Kraśnicki  
– miejsce idealne do relaksu dzięki Funduszom Europejskim

Odpoczynek, hobby i ciekawe inicjatywy
Szeroka plaża, piękno i urok samego zalewu, jak i okolicznej 

zieleni oraz przyjemne dla oka zabudowania – tym wszyst-

kim można zachwycać się nad Zalewem Kraśnickim. To 

miejsce naprawdę robi wrażenie, dlatego chętnie przyjeż-

dżają tu nie tylko mieszkańcy, ale i turyści, aby odpocząć 

nad wodą przy strzeżonym kąpielisku i polu z nowymi 

domkami campingowymi czy infrastrukturze niezbędnej 

do uprawiania sportów wodnych, w tym slip do wodowania 

łodzi. Niedaleko znajduje się też molo o długości 45 m oraz 

ponad kilometrowa ścieżka wokół zalewu zachęcająca do 

spacerów. Dużą atrakcją jest też pomost i stanica wędkarska 

– z tych obiektów korzystają zarówno indywidualni węd-

karze odpoczywający nad zalewem, jak i zorganizowane 

grupy czy koła wędkarskie.

Budynki, drogi, ścieżki rowerowe i inne nowoczesne 

obiekty wokół zalewu są efektem realizacji unijnego pro-

jektu. Dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Lubelskiego udało się przeprowadzić 

prace budowlane i modernizacyjne, a także stworzyć stronę 

internetową, na której znajduje się wiele praktycznych 

informacji dotyczących Zalewu Kraśnickiego – aktualne 

warunki pogodowe, harmonogram organizowanych tu 

imprez czy obraz z kamer internetowych.

Działania realizowane ze środków unijnych okazały się 

inwestycją, która opłaca się mieszkańcom regionu pod kil-

koma względami. Zalew w Kraśniku to nie tylko miejsce do 

odpoczynku, uprawiania sportu, realizacji pasji, ale także… 

świetne narzędzie promocyjne zachęcające mieszkańców 

nie tylko Lubelszczyzny, ale nawet całej Polski do odwie-

dzenia okolic Kraśnika.

Dla każdego… coś doskonałego!
Zalew w Kraśniku to również świetny teren do wędko-

wania. Jak twierdzą okoliczni turyści, każdy znajdzie tu 

coś dla siebie, dlatego warto wybrać się tu z całą rodziną. 

Plaża, woda, wędkowanie, a dodatkowo dzieci mogą pograć 

w siatkówkę, popływać na rowerkach wodnych czy pojeź-

dzić na rolkach ścieżkami wokół zbiornika. Dzięki całej 

infrastrukturze, która pojawiła się wokół zalewu, bez 
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kłopotów można znaleźć miejsce do parkowania. Co wię-

cej, jest szeroka promenada spacerowa, a także obiekty 

gastronomiczne.

Dotacje na… rekreacje
Ponad 2,2 mln złotych ze środków unijnych przeznaczono 

na rozbudowę infrastruktury wokół Zalewu Kraśnickiego. 

Dzięki dofinansowaniu okolice stały się nie tylko atrakcyj-

niejsze, ale i bezpieczniejsze. Przemyślany układ porządku 

pieszo-rowerowego, drogi wewnętrzne dla samochodów, 

wyodrębniony dla wędkarzy pomost, a także równomiernie 

rozmieszczone oświetlenie – to wszystko przyciąga uwagę 

odwiedzających.

I pamiętajcie, że aby złapać chwilę oddechu, nie musicie 

daleko wyjeżdżać – Lubelszczyzna oferuje pod tym wzglę-

dem naprawdę wiele!

Super Elka (MDI Group)
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Lubelskie efektywne energetycznie  
– ponad 45 milionów złotych dla przedsiębiorców

Obecnie właściciele firm poszukują skutecznych metod redukcji kosztów działalności, dążąc do uzyskania opty-
malizacji kosztów. Zarówno postęp technologiczny, jak i szybki przekaz informacji zasadniczo wpłynęły na rozwój 
systemów zarządzania, co daje szereg możliwości zwiększenia oszczędności. 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lubli-

nie zakończyła nabór do konkursu w ramach Działania 

5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. 

Wsparcie finansowe skierowane jest do firm, które zamie-

rzają oszczędniej gospodarować energią. To dofinanso-

wanie do inwestycji m.in. w ocieplenie budynków, ich 

oświetlenie i takie przedsięwzięcia, które podniosą efek-

tywność energetyczną przedsiębiorstwa. – Lubelskie firmy 

chcą inwestować w przedsięwzięcia, które posłużą poprawie 

efektywności energetycznej. Zainteresowanie takimi kon-

kursami jest zawsze bardzo duże. – informuje Magdalena 

Filipek Sobczak, Dyrektor LAWP w Lublinie.

Oszczędność = efektywność
Inwestycja w poprawę efektywności energetycznej staje 

się perspektywiczną lokatą dla przedsiębiorstw, dzięki 

której można taniej wytwarzać produkty bez utraty ich 

jakości. Przykładowo, wymiana oświetlenia w lokalach 

produkcyjnych czy magazynowych na energooszczędne, 

redukuje zużycie prądu sięgające nawet do kilkudzie-

sięciu procent. Jeszcze większa oszczędność będzie 

odczuwalna w pomieszczeniach bez okien. Zastosowa-

nie nowych technologii jest kosztowne, ale korzystne.  

– Uzyskanie takiego efektu w przedsiębiorstwie będzie moż-

liwe przez wdrażanie właściwych rozwiązań, wymianę źródeł 

ciepła, czy też zastosowanie energii ze źródeł odnawialnych, 

np. z modułów fotowoltaicznych. Kluczem do sukcesu jest 

stworzenie takiego systemu produkcji, który uwzględni 

zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów, co 

w końcowej fazie wpłynie na konkurencyjność i dynamikę 

lubelskiej gospodarki. – mówi Magdalena Filipek – Sobczak, 

Dyrektor LAWP w Lublinie.

Lubelskie stawia na niskoemisyjność 
Zmniejszenie emisyjności gospodarki wymaga ukierun-

kowania na inwestycje zwiększające efektywność energe-

tyczną i oszczędność energii. LAWP w Lublinie ogłosiła 

konkurs dla przedsiębiorców na projekty inwestycyjne, 

których rezultatem jest podniesienie wydajności ener-

getycznej. Przed przedsiębiorcami szansa na ogromny 

zastrzyk gotówki z UE. Procentowy poziom dofinansowa-

nia do takiej inwestycji może wynieść nawet 65% wsparcia 

finansowego. Dotację można przeznaczyć na termomo-

dernizację budynków, wprowadzanie energooszczędnych 

rozwiązań, montaż paneli fotowoltaicznych czy moderni-

zację wentylacji. Obligatoryjnym załącznikiem do projektu 

będzie przedłożenie audytu energetycznego. Na lubelskich 

przedsiębiorców z sektora MŚP w puli czeka pół miliona 

złotych dofinansowania do jednego projektu. 

Foto: Michał Kawka
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Popularność „zielonej energii” 
W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o racjonalnym 

wykorzystywaniu energii. Energia stała się deficytowym 

towarem nie tylko wśród przedsiębiorców. Stąd też tak duża 

popularność „zielonej energii”. Obecna perspektywa finan-

sowa daje szanse przedsiębiorstwom na stworzenie strate-

gii, której fundamentem będzie zrównoważona polityka 

energetyczna. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przed-

siębiorców LAWP w Lublinie kontynuuje wsparcie w zakresie 

ochrony środowiska. Pod koniec roku ogłosimy konkurs na 

Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach 

– informuje Dyrektor LAWP Magdalena Filipek-Sobczak. 

Lubelskie firmy z sektora MŚP będą miały szansę sięgnąć 

po 2,5 miliona złotych bezzwrotnej dotacji. W konkur-

sie mogą wziąć udział także spółki prawa handlowego, 

w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki. Spółki te mogą 

ubiegać się o 3 miliony zł bezzwrotnej dotacji. Należy 

pamiętać o tym, że firma musi zdecydować się na jeden 

z rodzajów inwestycji, które zostaną określone w Regula-

minie konkursu. Możliwości jest wiele: od modernizacji 

małych elektrowni wodnych, poprzez budowę lokalnych, 

małych źródeł energii produkujących energię elektryczną, 

czy też ciepło z OZE na potrzeby lokalne, aż po instalacje 

wysokosprawnej kogeneracji z OZE. – W ofercie LAWP 

w Lublinie są również inne możliwości wsparcia. Od Działań 

typowo inwestycyjnych, poprzez środki na usługi doradcze 

dla firm, po wsparcie z obszaru technologii fotonicznych. 

Zachęcam do zapoznania się z pełną ofertą LAWP w Lubli-

nie” – dodaje Magdalena Filipek – Sobczak, Dyrektor 

LAWP w Lublinie.

Gdzie odnaleźć informacje?
Szczegółowych informacji na temat naborów wniosków, 

a także zasad aplikacji można zasięgnąć w Punkcie Kon-

taktowym RPO w LAWP w Lublinie, który mieści się przy 

ul. Wojciechowskiej 9A. Można także skorzystać z obsługi 

telefonicznej pod numerami telefonu: 81 462 38 12 oraz  

81 462 38 31 oraz ze strony internetowej www.rpo.lubelskie.pl.  

Zachęcamy do kontaktu. 

Katarzyna Romanek, LAWP w Lublinie

Magadalena Filipek-Sobczak, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania 
Przedsiębiorczości
Lubelskie firmy chcą inwestować w przedsięwzięcia, które posłużą 
poprawie efektywności energetycznej. Zainteresowanie takimi 
konkursami jest zawsze bardzo duże.

Foto: Michał Kawka
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Lubelskie partnerem projektu ELISE 
(European Life Science Ecosystems) 

Nasz region od lat szuka nowoczesnych rozwiązań. Inwestujemy unijne środki w rozwój przedsiębiorczości, badań 
i innowacji, czy infrastruktury. Teraz dzięki projektowi ELISE mamy szansę na korzystanie z dobrych praktyk słu-
żących rozwojowi tzw. ekosystemów „life science”. 

ELISE to projekt, który polega na korzystaniu z odpowied-

nich działań, dzięki którym będzie możliwy rozwój środo-

wisk life science, czyli nauk przyrodniczych. Dzięki niemu 

korzystamy z doświadczeń naszych partnerów z Niemiec, 

Włoch, Francji, Słowacji i Litwy.

Dobre praktyki
Dobre praktyki stanowią propozycje usprawnień regio-

nalnego ekosystemu life science, bazujące na wkładzie 

merytorycznym do opracowywanego w  zakresie pro-

jektu „Planu Działania”. W ramach projektu, w pierw-

szym półroczu w 2019 roku odbyły się wizyty studyjne,  

w których uczestniczyli przedstawiciele urzędu marszał-

kowskiego, regionalni interesariusze (przedstawiciele 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lubelskiego Parku 

Naukowo-Technologicznego oraz Politechniki Lubelskiej), 

partnerzy projektu oraz osoby zaproszone przez organi-

zatorów spotkań (np. władze regionalne, przedstawiciele 

klastrów, instytutów badawczych). Wizyty studyjne to tzw. 

kamienie milowe współpracy podmiotów tworzących eko-

system life science. Weryfikują one bowiem dotychczasowe 

prace prowadzone w grupach regionalnych, a także inicjują 

kolejne kroki w tym zakresie.

Wizyty studyjne 
Pierwsze spotkanie zorganizowała agencja Aster (partner 

z Włoch), na którym zostały przedstawione sposoby, bazu-

jące na modelu biznesowym (Biznes Model Canvas), oparte 

na wykorzystaniu wyników badań (SPARK – Scan Plan Act 

Revolutionary Kit). Dodatkowo zaprezentowano platformę, 
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dzięki której będzie można pozyskać środki przez projekty 

badawczo-wdrożeniowe, czyli projekty KIKER (Kick-ER 

Aster Guidance Service for Crowdfunding). Rozwiązania 

te mogą służyć pomocą nie tylko dla konkretnych działań 

państwa i społeczeństwa skupiających się wokół problemów 

publicznych wspierających stosowanie nauk przyrodni-

czych w medycynie, ale też jako gotowe rozwiązania dla 

naszych regionalnych interesariuszy, w tym głównie dla 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Lubelskiego 

Parku Naukowo-Technologicznego. 

Kolejną wizytę studyjną zorganizował partner projektu 

z Niemiec – BioCon Valley Association, na której przed-

stawiono rozwiązania dla wsparcia nowatorskiego rozwoju 

środowisk naturalnych w ramach sektora nauk o życiu. 

Kolejny raz wyniki badań naukowych odegrały ważną rolę 

przy ich efektywnym wykorzystaniu. Wszystko opiera się 

na modelu współpracy nauka – biznes, gdzie występuje 

konsultant ds. technologii i  innowacji. Konsultant ten 

jest odpowiedzialny za rozpoczęcie przenoszenia wiedzy 

i badań na firmy regionalne oraz uniwersytety. 

Ostatnie spotkanie zorganizowane zostało we Francji, na 

którym przedstawiono rozwiązania dotyczące rozszerzenia 

działalności projektu z krajowego rynku, na rynki obce, 

w ramach aktywności naukowo-badawczej. Te działania 

mają na celu wzmocnienie nowatorstwa regionu Central-

nego Doliny Loary, obejmującego rozwój środowisk natu-

ralnych w ramach sektora nauk o życiu. 

Spotkanie w Lublinie
Ostatnia wizyta które było kontynuacją spotkania we Fran-

cji, odbyła się 29 i 30 maja 2019 roku w Lublinie. Było to 

zwieńczenie dotychczasowych działań podejmowanych 

przez strony, dzięki którym można było podjąć decyzję 

o współpracy. Zbadano zainteresowanie wśród pracowni-

ków lubelskich uczelni programami mobilności naukowej, 

jak również analizowano elementy programów wspierania 

wydajności naukowej Instytutu Le Studium. Badania te 

pozwolą podjąć decyzje czy mogą być one realizowane 

przez Województwo Lubelskie, za pośrednictwem projektu 

ELISE. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca z partnerami 

projektu pozwoli na efektywne wprowadzenie dobrych 

praktyk w naszym regionie. 

DZ RPO
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Pszczelarz Kozacki 

Pasieka Tadeusz Kozak – Infrastruktura badawczo rozwojowa w firmie Pszczelarz Kozacki

Foto: Collage Przemysław Gąbka



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
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel.: (81) 441 65 75, fax: (81) 441 65 76
e -mail: defrr@lubelskie.pl

pon.–pt. 7:30–15:30
ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
tel.: (81) 441 68 43, fax: (81) 441 68 53
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pon.–pt. 7:30–15:30
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pon.–pt. 7:30–15:30
ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin
tel.: (81) 463 53 63
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pon.–pt. 7:30–15:30 
ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin
tel.: (81) 441 65 82, fax: (81) 441 65 79
e -mail: certyfikacja@lubelskie.pl

pon. 7:30–17:30; wt.–pt. 7:30–15:30
ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin
tel.: (81) 478 13 31, fax: (81) 478 13 32
e -mail: rzecznikrpo@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

www.rpo.lubelskie.pl

/LubelskieFunduszeEuropejskie

/ZarazeniWiedza


