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Umowa z wykonawcą na modernizację 
DW nr 833 w Kraśniku podpisana

Marszałek Jarosław Stawiarski 8 lipca wziął udział w uroczystym podpisaniu umowy z firmą PBI Infrastruktura 
S.A. – wykonawcą robót na rozbudowę i  przełożenie drogi wojewódzkiej nr 833 w Kraśniku. Z ramienia wykonawcy 
dokument podpisał prezes Mieczysław Wilk. Wartość robót wynosi ponad 61 mln złotych. Termin wykonania inwe-
stycji to koniec listopada przyszłego roku.

– Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo – prze-
konywał Marszałek Jarosław Stawiarski – Mam nadzieję, 
że 30-tonowe samochody będą mogły wjeżdżać do Kraśnika 
i nie będą budzić strachu mieszkańców. Liczę również na  to, 
że strefa ekonomiczna, którą mamy przy tej obwodnicy, zyska 
na  atrakcyjności – dodaje marszałek.

Początek inwestycji znajduje się na 17+820 kilometrze 
przed skrzyżowaniem z drogą gminną, zaś koniec przypada 
na nowo budowane skrzyżowanie typu rondo z drogą 
krajową nr 19 w Kraśniku. Cały odcinek wynosi 8,5 km.

Zadanie obejmuje m.in.:
 1. Rozbudowę istniejącej drogi wojewódzkiej na długo-

ści ok. 2,8 km, w tym budowę odcinka drogi o prze-
kroju dwujezdniowym o długości 1,4 km.

 2. Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej klasy G 
o przekroju jednojezdniowym o długości ok. 5,7 km.

 3. Budowę/rozbudowę: 

  – 4 skrzyżowań typu rondo;
  – 6 skrzyżowań skanalizowanych;
  – 2 skrzyżowań zwykłych.
 4. Budowę dodatkowych bitumicznych jezdni dla 

obsługi przyległych nieruchomości o dł. ok. 9,1 km.
 5. Budowę/przebudowę chodników (szer. 1,5–2 metrów) 

o dł. 1,55 km.
 6. Budowę ścieżek rowerowych (szer. 1,5–2 metrów) 

o dł. 300 m.
 7. Budowę ciągów pieszo-rowerowych (szer. 3,5–3,8 

metrów) o dł. 2,4 km.
 8. Budowę 5 zatok autobusowych.
 9. Budowę oświetlenia drogowego.
 10. Budowę odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa, 

rowy otwarte i  zbiorniki na wodę.
 11. Budowę 2 sygnalizacji świetlnych.
 12. Budowę zatoki do ważenia pojazdów i zatok do kon-

troli pojazdów.
Wartość robót wynosi ponad 61 mln złotych.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie war-

tość całego zadania inwestycyjnego rozbudowy drogi woje-
wódzkiej nr 833 Chodel–Kraśnik wynosi ponad 117 mln zł, 
w tym wkład ze środków RPO WL równa się blisko 95 mln 
zł i  obejmuje dwa zadania: połączenie z drogą wojewódzką 
nr 747 (obwodnica Chodla) oraz rozbudowę i przełożenie 
drogi wojewódzkiej nr 833 w m. Kraśnik.

KM UMWL

Foto: © Piotr Wójcik/UMWL

Foto: © Piotr Wójcik/UMWL
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Lubelskie Fundusze Europejskie 
na rewitalizację Zamościa  
i Białej Podlaskiej
Dwa samorządy z regionu podpisały umowy w ramach projektów pozakonkursowych na odnowę przestrzeni miej-
skich. Chodzi o projekty rewitalizacji Zamościa i Białej Podlaskiej, których łączna wartość wynosi blisko 47 mln zł, 
z czego ponad 33 mln zł to dofinansowania unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2014–2020. Umowy dotyczące rewitalizacji podpisali Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław 
Stawiarski oraz Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk i Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk. 

Magistraty otrzymały dofinansowanie w ramach Działa-
nia 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Dzięki niemu 
możliwa będzie odnowa zdegradowanych przestrzeni 
miejskich. Zgodnie z celem działania, projekty posłużą nie 
tylko poprawie wyglądu tych miast, ale przede wszystkim 
przyczynią się do rozwiązywania problemów społecznych 
na rewitalizowanych obszarach. 

Odnowiona „Perła Renesansu”
W ramach projektu pn. Rewitalizacja Starego Miasta 
w Zamościu władze Zamościa planują szereg prac renowa-
cyjnych w zabytkowej tkance miejskiej. Wyremontowane 
zostaną dziedzińce VI i VII Bloku kamienic Starego Miasta, 
a także przebudowane ulica Łukasińskiego i Plac Stefani-
desa. Projekt przewiduje także utworzenie ogólnodostęp-
nego terenu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
jak również toru modelarskiego na terenach fortecznych 
przy Bastionie VI. Bastion również zostanie poddany rewi-
talizacji. Przewidziano tam utworzenie Centrum Eduka-
cyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego, co 
pozwoli na zwiększenie konkurencyjności części miesz-
kańców na rynku pracy. W celu poprawy bezpieczeństwa 
w projekcie założono budowę systemu monitoringu.

Rewitalizacja Białej Podlaskiej 
Projekt w Białej Podlaskiej pn. Remont i przebudowa budyn-
ków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z prze-
znaczeniem na realizację usług społecznych przewiduje szereg 
renowacji i adaptacji istniejących budynków na nowe cele – 
zorientowane na poprawę jakości życia lokalnej społeczności. 
Przebudowane i wyremontowane budynki zostaną zaadap-
towane m.in. na potrzeby hali targowej, Bialskiego Centrum 
Kultury, rodzinnego domu dziecka czy przedszkola samorzą-
dowego. Utworzone zostanie też miejsce spotkań i działań 
z zakresu kultury i włączenia społecznego. Modernizacja nie 

ominie także przestrzeni publicznej. Zostaną jej poddane 
miejskie działki na poprzemysłowym obszarze nad rzeką 
Krzną i plac targowy. Dodatkowo przewidziano zagospoda-
rowanie nowej przestrzeni publicznej na południu miasta.

Dla mieszkańców i turystów
Łączna wartość projektów wyniesie blisko 47 mln zł, 
z czego dofinansowanie z funduszy unijnych to prawie 
33,5 mln zł. Ich realizacja obejmie łączną powierzchnię 
8,8 ha obszarów dwóch ważnych miast województwa lubel-
skiego, zwiększając ich atrakcyjność zarówno dla turystów, 
jak i mieszkańców. Termin zakończenia realizacji projektów 
to koniec listopada 2022 roku.

DW EFRR
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Mobilny LOF ze zwiększonym 
dofinansowaniem
Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył dofinansowanie projektu pozakonkursowego „Mobilny LOF” z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Chodzi o kwotę blisko 20 mln zł 
z Funduszy Europejskich, która pozwoli rozszerzyć zakres prac w ramach projektu oraz zwiększyć poziom dofinan-
sowania jego partnerom. W projekcie łącznie udział bierze 11 gmin z Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Partnerstwo na rzecz rozwoju
Projekt pozakonkursowy jest realizowany w formule Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), która przyczy-
nia się do realizacji strategii rozwoju miast i ich obszarów 
funkcjonalnych. Ideą ZIT jest współpraca samorządów 
na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów 
i rozwiązywania problemów. Mobilny LOF to projekt reali-
zowany w partnerstwie samorządów gminnych i miejskich: 
gminy Głusk (lider projektu), Niedrzwica Duża, Nałęczów, 
Mełgiew, Jastków, Wólka, Lubartów, Konopnica, Niemce 
oraz miasta Lubartów i Świdnik. 

Zwiększone dofinansowanie 
Dzięki podwyższeniu dofinansowania z Funduszy Europej-
skich będzie możliwa poprawa funkcjonalności połączeń 
i rozwiązań transportowych. Pierwotnie na realizację pro-
jektu przeznaczono prawie 100 mln zł (z czego ponad 76,5 
mln to środki unijne z RPO WL 2014–2020). Po zwiększe-
niu przez władze województwa środków unijnych o dodat-
kowe blisko 20 mln zł, całość projektu wynosi obecnie 
blisko 120,8 mln zł (wsparcie unijne wzrosło do ponad 
96,5 mln zł). 

Warto dodać, że w konsekwencji zwiększenia środków 
europejskich, poziom dofinasowania dla projektu wzrósł 
z 76,57% do 82,28%. Ponadto w ramach zwiększonego 
dofinansowania części partnerom podwyższono zakres 
rzeczowy projektu, a pozostałej części podniesiono poziom 
dofinansowania. 

Dodatkowe prace
W sumie dzięki zwiększonym środkom w projekcie moż-
liwe będzie:
 » wsparcie dodatkowych 5,22 km infrastruktury 

rowerowej,
 » wybudowanie dodatkowych 3 szt. obiektów „Bike&Ride”, 
 » zwiększenie o 56 szt. stanowisk postojowych w wybu-

dowanych obiektach „Bike&Ride”, 
 » wybudowanie i przebudowanie dodatkowych 260 szt. 

punktów świetlnych. 
Projekt finansowany z Funduszy Europejskich aktualnie 
zakłada: 
 » budowę 52,34 km infrastruktury rowerowej,
 » budowę 28 obiektów „Bike&Ride”, oferujących 362 sta-

nowiska postojowe,
 » budowę 20 obiektów „Parkuj i jedź”, mieszczących 515 

miejsc postojowych,
 » budowę lub przebudowę 7,29 km linii komunikacji 

miejskiej,
 » budowę 13 zintegrowanych węzłów przesiadkowych,
 » wsparcie 1 298 energooszczędnych punktów świetlnych,
 » w ramach realizowanego projektu szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi ponad 582 
ton równoważnika CO2/rok.

DZ RPO

Foto: © Piotr Wójcik/UMWL

Więcej informacji na stronie internetowej
www.rpo.lubelskie.pl
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WUP – działania i udogodnienia 
dla beneficjentów w ramach 
COVID-19
Aktualna rzeczywistość rynku pracy w obliczu pandemii skupiła się na ochronie miejsc pracy i zapewnieniu bezpie-
czeństwa finansowego firm z województwa lubelskiego. Pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd w ramach 
Tarczy antykryzysowej ma chronić nasze państwo i nas, jako obywateli, przed kryzysem wywołanym sytuacją 
związaną z koronawirusem. W tych działaniach istotną rolę odgrywają Wojewódzkie Urzędy Pracy. 

Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków unijnych
W obecnej sytuacji istotne wsparcie stanowi Europejski 
Fundusz Społeczny, który – jako główny instrument finan-
sowy Unii Europejskiej – oprócz wspierania zatrudnie-
nia osób bezrobotnych, przewiduje również wsparcie dla 
przedsiębiorców zgodnie z ustawą COVID-19 w ramach 
programów operacyjnych województwa lubelskiego wdra-
żanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

POWER dla firm
Wsparcie dla beneficjentów wypłacane jest w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 
(PO WER). – Podpisaliśmy z Powiatowymi Urzędami Pracy 
z terenu województwa umowy na realizację półtorarocz-
nych projektów o łącznej wartości 108 mln zł – informuje 
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Andrzej 
Pruszkowski. To wsparcie finansowe na aktywizację zawo-
dową osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia – Osoby 
bezrobotne mogą skorzystać z pośrednictwa pracy i porad-
nictwa zawodowego, szkoleń, bonów szkoleniowych, staży, 

bonów stażowych, bonów na zasiedlenie, prac interwen-
cyjnych i doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy oraz 
pozyskać jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. Realizacja projektów trwa od 1 stycznia 2020 r. 
do 30 czerwca 2021 r. – dodaje dyrektor Pruszkowski.

RPO WL dla firm
Znaczna część środków z Programów PO WER oraz RPO 
WL jest przekazywana na aktualne potrzeby rynku pracy. 
Pomoc udzielana przez Powiatowe Urzędy Pracy w obliczu 
pandemii przekazywana jest na realizację dofinansowań 
wynagrodzeń i części kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej ze środków Funduszu Pracy EFS w ramach 
RPO WL (projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzę-
dów Pracy). Projekty te realizowane są na podstawie ustawy 
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw.

Foto: pixabay.com
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Mobilny Punkt Informacyjny 
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zorganizował Mobilny 
Punkt Informacyjny. Specjalnie oznakowany bus odwiedził 
wszystkie powiaty województwa lubelskiego, żeby dotrzeć 
z informacją o formach wsparcia dla przedsiębiorców reali-
zowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w ramach Tar-
czy Antykryzysowej. – Ruszyliśmy z akcją informacyjną, 
podczas której pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
spotykali się z mikroprzedsiębiorcami, z firmami jednooso-
bowymi lub zatrudniającymi tylko kilka osób i pokazywali 
jak można skorzystać ze środków unijnych przeznaczonych 
na utrzymanie miejsc pracy – mówił o idei „tarczobusa” 
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiar-
ski. – Duże firmy mają wyspecjalizowane agencje, a mali 
przedsiębiorcy tego nie mają, dlatego pojechaliśmy do nich, 
żeby zaprezentować, w jaki sposób wypełnić wniosek i sko-
rzystać z pieniędzy z Europejskiego Funduszy Społecznego –  
wyjaśniał marszałek.

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne 
są również na stronie internetowej powiatowego urzędu 
pracy, terytorialnie właściwego miejscu prowadzenia 
działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej 
WUP w Lublinie https://power-wuplublin.praca.gov.pl/ 
oraz https://rpo.lubelskie.pl/

WUP Lublin

Foto: © Piotr Wójcik/UMWL

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pra-
cowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 
składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorców 

Art. 15zzb

dofinansowanie części kosztów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego 
osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników

Art. 15zzc

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 

składek na ubezpieczenia społeczne dla organi-
zacji pozarządowych lub podmiotów, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie

Art. 15zze
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Urząd a koronawirus
Pandemia zmieniła nasze życie, jednak szybkie działania rządu i samorządów pozwoliły ograniczyć jej negatywne 
skutki. Mimo, że życie społeczne i gospodarcze z każdym kolejnym etapem znoszenia obostrzeń wraca do normy, 
to ze względu na nasze bezpieczeństwo wszyscy musimy stosować się do zaleceń, które na dłużej zostaną z nami 
w codzienności. Warto zaznaczyć, że zmieniły się również zasady obowiązujące interesantów Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubelskiego oraz jednostek mu podległych.

Zdalnie i szybko 
Praca zdalna to jedna z nowości dla niektórych jednostek 
sektora finansów publicznych, które przyzwyczaiły nas do 
stacjonarnego obsługiwania spraw. Koronawirus sprawił, 
że stała się ona normą w czasie pandemii. Co ważne, z tej 
formy pracy korzystały nie tylko urzędy, ale również inne 
podmioty systemu realizacji RPO WL. Dobrym przykładem 
wprowadzania tych rozwiązań jest Komitet Monitorujący 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 
na lata 2014–2020 (KM RPO), który w okresie tworzenia 
rozwiązań umożliwiających przesunięcie środków europej-
skich na walkę z COVID-19, bardzo szybko przeszedł do 
pracy w trybie obiegowym (czyt. zdalnym). 

– Członkom Komitetu Monitorującego RPO należą 
się słowa uznania. Ich szybka reakcja, kiedy przesunięcie 
każdego euro pozwalało ograniczać skutki pandemii, jest 
przykładem, że w trudnych czasach potrafimy się jednoczyć 
i wypracowywać dobre rozwiązania – ocenia pracę KM 
RPO jego przewodniczący, Jarosław Stawiarski, Marszałek 
Województwa Lubelskiego. Od wejścia w życie ograniczeń 
Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 w I półroczu 
br. przyjął 7 uchwał. Pięć z nich dotyczyło działań na rzecz 
zdrowia i życia mieszkańców regionu w sytuacji zagrożenia 
epidemicznego oraz działań zmniejszających negatywne 
konsekwencje epidemii COVID-19. Wymienić tu możemy 
zatwierdzenie propozycji zmian RPO WL czy kryteriów 
wyboru projektów. KM upoważnił również IZ RPO oraz 
Instytucje Pośredniczące do wyrażania zgód na odstępstwa 
od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów 
wyboru w aktualnie realizowanych projektach w celu mak-
symalnego ograniczenia ujemnego wpływu pandemii. 

Więcej działań on-line
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich działające na 
terenie województwa lubelskiego większość swoich dzia-
łań przeniosły do Internetu. Wprowadzono webinaria, na 
których bez wychodzenia z domu możemy dowiedzieć 
się, jaka oferta dofinansowania czeka na beneficjentów. 
Natomiast konsultacje prowadzone były telefonicznie 
lub za pośrednictwem poczty e-mail. Punkty kontaktowe 

przygotowały również prezentację dla podmiotów gospo-
darczych chcących skorzystać ze wsparcia lub pomocy, 
jakie oferował Funduszowy Pakiet Antykryzysowy oraz 
Tarcza Antykryzysowa. 

Urząd marszałkowski wprowadził również dla przed-
siębiorców i pracodawców z regionu narzędzie, którego 
celem jest dobór właściwych instrumentów oraz ułatwienie 
pozyskania przez uprawnione podmioty z województwa 
lubelskiego środków dostępnych w ramach „Tarczy Anty-
kryzysowej”. Mowa o stronie internetowej www.lubelskie.
pl/tarcza/ – w ramach witryny przeszkoleni pracownicy 
samorządowi zapewnią specjalistyczne wsparcie w oparciu 
o poszczególne obszary funkcjonowania Tarczy Anty-
kryzysowej, którymi dysponuje administracja publiczna, 
tj.  ZUS i publiczne służby zatrudnienia (w tym Woje-
wódzki Urząd Pracy w Lublinie).

Udogodnienia dla beneficjentów
Instytucje wdrażające fundusze europejskie wprowadziły 
również szereg udogodnień dla swoich beneficjentów. 
W tym miejscu jako przykład możemy podać rozwiąza-
nie wprowadzone przez Departament Wdrażania Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWL 
w zakresie wydłużenia terminu na wykonanie wezwań do 
uzupełnienia/poprawy dokumentów lub złożenia wyja-
śnień do wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu, 
np. z Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. 
Ponadto, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego UMWL m.in. przesunął termin rozpoczęcia 
naboru wniosków w konkursie z Działania 12.1 Edukacja 
przedszkolna o dwa miesiące. 

To tylko nieliczne przykłady rozwiązań wprowadzonych 
przez urząd marszałkowski oraz instytucje z nim zwią-
zane, w dobie pandemii COVID-19. Wszystkie informacje 
poświęcone działaniom instytucji wdrażających Regio-
nalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na 
lata 2014–2020 znajdą Państwo na stronie rpo.lubelskie.pl 
w zakładce „Fundusze a koronawirus”.

DZ RPO
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Działania LAWP w dobie 
COVID-19
Ułatwienia korzystania z funduszy unijnych swoim Beneficjentom wprowadziła Lubelska Agencja Wspierania 
Przedsiębiorczości w Lublinie. Dzięki decyzjom władz województwa ta instytucja samorządowa może w obecnej 
sytuacji stosować odstępstwa od ogólnych zasad w rozliczaniu pieniędzy unijnych. 

Praca w dobie pandemii
Wiele instytucji sektora budżetowego musiało przeorga-
nizować swoją pracę w związku z sytuacją epidemiczną 
w kraju. Pracownicy LAWP, mimo ograniczeń związanych 
z koronawirusem, dobrą organizacją pracy wprowadzili 
zmiany skierowane do beneficjentów i przedsiębiorców. 
Tym samym ograniczyli negatywne skutki pandemii oraz 
utrzymali wysoki poziom obsługi spraw oraz interesan-
tów. – Działania te mają zapobiec ujemnemu wpływowi 
koronawirusa na realizację inwestycji współfinansowanych 
z UE. Nie spowolniliśmy tempa pracy. Na chwilę obecną 
sytuacja epidemiczna w kraju nie wpłynęła negatywnie 
na realizację zadań LAWP w 2020 roku z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014–2020 – zapewnia Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspie-
rania Przedsiębiorczości w Lublinie Elżbieta Katarzyna 
Kędzierska. – Dzięki ciągłości pracy naszej instytucji na 

bieżąco dokonywana jest ocena projektów oraz weryfikacja 
wniosków o płatność – dodaje.

Całą załogę Agencji czeka jeszcze mnóstwo pracy. 
W samym 2020 roku weryfikacji i ocenie podlega ponad 
1000 projektów na łączną kwotę dofinansowania blisko 
570 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego, w tym:
 » Na produkcję energii z odnawialnych źródeł w przedsię-

biorstwach (Działanie 4.2) – 546 wniosków o dofinan-
sowanie na kwotę ponad 222,5 mln zł – w lipcu zostanie 
zakończona ocena formalna;

 » Na wzrost konkurencyjności MŚP (Działanie 3.7) – 
215 wniosków o dofinansowanie na kwotę ponad 
294  mln  zł  – w lipcu zostanie zakończona ocena 
merytoryczna;

 » Na poprawę efektywności z Działania 5.1 – 102 wnioski 
o dofinansowanie na kwotę przekraczającą 38,5 mln zł – 
w maju zostały podpisane umowy o dofinansowanie.
Jednocześnie w LAWP ponad 760 wniosków czeka 

na zatwierdzenie płatności lub jest w trakcie weryfikacji. 
Opiewają one łącznie na kwotę przekraczającą 155 mln 
złotych.

elżbieta Katarzyna Kędzierska, dyrektor lubelskiej Agencji 
Wspierania przedsiębiorczości w lublinie
Działania te mają zapobiec ujemnemu wpływowi koronawirusa na 
realizację inwestycji współfinansowanych z UE. Nie spowolniliśmy 
tempa pracy. Na chwilę obecną sytuacja epidemiczna w kraju 
nie wpłynęła negatywnie na realizację zadań LAWP na 2020 r. 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014–2020.

Foto: LAWP w Lublinie
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Udogodnienia dla Beneficjentów
Wychodząc naprzeciw potrzebom Beneficjentów, LAWP 
w Lublinie wprowadziła specjalne rozwiązania. Wymienić 
należy wprowadzenie niestandardowych form podpisywa-
nia umów i aneksów do umów o dofinansowanie polegają-
cych na możliwości przesyłania do Instytucji podpisanego 
przez Beneficjenta dokumentu za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej lub kurierskiej, bez konieczności osobistego 
stawiennictwa w siedzibie LAWP. Ponadto wprowadzono 
również rozwiązania w postaci:
 » wydłużenia terminów na składanie poprawek na etapie 

weryfikacji warunków formalnych; 
 » wydłużenia terminów realizacji projektów, w tym 

w szczególności dla Beneficjentów realizujących projekty 
w ramach Działania 3.9 – Udział w targach i misjach, na 
podstawie analizy indywidualnych okoliczności kon-
kretnego przypadku;

 » uznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne po 
dokonaniu indywidualnej analizy wpływu COVID-19 
na realizację projektu, w którym np. konieczne było 
odwołanie sfinansowanych spotkań, udziału w targach 
lub misjach czy wyjazdów;

 » wydłużenia terminów na osiągnięcie wartości docelo-
wych wybranych wskaźników rezultatu;

 » uznania wydatków poniesionych na wynagrodzenia pra-
cownika zatrudnionego do realizacji projektu za kwa-
lifikowalne w przypadku Beneficjentów z Działania 1.2 
Badania celowe;

 » wdrożenia niestandardowej procedury przeprowadza-
nia kontroli w trakcie realizacji projektu i kontroli na 
zakończenie realizacji projektu. 

Aneksy z instytucjami 
LAWP wprowadziła również udogodnienia dla podmio-
tów, które otrzymały lub będą chciały skorzystać z pożyczek 
w ramach poprzedniej i obecnej perspektywy finansowej. 

Było to możliwe dzięki zgodzie Zarządu Województwa 
Lubelskiego, która otworzyła drogę do podpisania aneksów 
z instytucjami udzielającymi pożyczek. Jeżeli chodzi o środki 
z perspektywy finansowej 2007–2013:
 » przedsiębiorcy mogą skorzystać z dodatkowej, 6-mie-

sięcznej karencji w spłatach rat kapitałowych pożyczek, 
z możliwością wydłużenia okresu spłat tych pożyczek 
oraz zastosowanie 4-miesięcznych „wakacji kredyto-
wych” dla spłat rat kapitałowo-odsetkowych;

 » na okres 3 miesięcy (kwiecień-czerwiec 2020 r.) ope-
ratorzy zaniechali naliczania odsetek karnych od 
przeterminowanych rat oraz wszczynania działań upo-
minawczo-egzekucyjnych w przypadku opóźnień. 
Natomiast w odniesieniu do środków z perspektywy 

2014–2020 i współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajo-
wego LAWP zaakceptował wprowadzenie przez BGK zmian 
metryk pożyczek dla przedsiębiorców polegających m.in. na: 
 » możliwości udzielenia dwóch pożyczek nowym odbior-

com (MŚP);
 » możliwości udzielenia kolejnej (dodatkowej) pożyczki 

obecnym odbiorcom (MŚP);
 » wprowadzeniu dodatkowej karencji (dodatkowych 

6 miesięcy) spłat kapitału lub wakacji kredytowych dot. 
spłaty kapitału lub kapitału z odsetkami;

 » możliwości wydłużenia okresu rozliczenia wydatkowa-
nia pożyczki o dodatkowe 90 dni;

 » możliwości rozszerzenia udziału finansowania kapitału 
obrotowego w pożyczce do 100%, w tym na zapewnienie 
płynności finansowej.
To pierwsze podjęte działania, które mają zapobiec 

negatywnym skutkom pandemii COVID-19. O kolejnych 
krokach można się dowiedzieć w Punkcie Kontaktowym 
RPO pod nr telefonów: 81 46 23 812 lub 81 46 23 831 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30 oraz 
stronie www.rpo.lubelskie.pl.

LAWP w Lublinie
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Unijna pomoc dla szpitali w walce 
z COVID-19
Często niedoceniani, pracujący ponad swoje siły, bezinteresownie narażający swoje zdrowie, bohaterscy, empa-
tyczni i zatroskani o innych – takich określeń pracowników służb medycznych możemy wyliczać bez końca. W dobie 
pandemii szczególnie doceniamy ich codzienny trud w walce o zdrowie i życie pacjentów. W tym szczególnym czasie 
wszyscy staliśmy się solidarni z tą grupą zawodową i jesteśmy w stanie docenić ich pracę. Władze Województwa 
Lubelskiego wyszły naprzeciw potrzebom szpitali w czasach pandemii i przeznaczyły wsparcie unijne na środki 
ochrony osobistej, które pozwalają na bezpieczną pracę pracowników szpitali z terenu województwa lubelskiego. 

Jeden cel – dwa projekty
– Zarząd Województwa Lubelskiego postawił sobie za cel 
zadbanie o pracowników służby zdrowia, przeznaczając 
blisko 12 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 na wsparcie 
szpitali – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jaro-
sław Stawiarski – Chcemy zabezpieczyć tych, którzy pracują 
najbliżej chorych. Udało nam się podpisać umowy doty-
czące dwóch projektów. Pierwszy zakłada wsparcie jednostek 
zdrowia podległych samorządowi województwa lubelskiego. 
Drugi to wsparcie przeznaczone dla szpitali powiatowych 

i klinicznych – podkreślał marszałek. Wzmocnienie służb 
medycznych i ich otoczenia w celu realizacji usług zdro-
wotnych umożliwiło stworzenie odpowiednich warunków 

do pracy w obecnej sytuacji epidemiologicznej dla szpitali, 
zespołów ratownictwa medycznego oraz centrów profilak-
tyczno-leczniczych posiadających jednostkę organizacyjną 
na obszarze województwa lubelskiego. Mówiąc wprost – 
chodzi o ochronę osób, które są „na pierwszej linii frontu” 
walki z COVID-19.

W trosce o medyków
Wsparcie wypłacane przez urząd marszałkowski doty-
czyło nowego projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa 
podmiotów leczniczych podległych Samorządowi Woje-

wództwa Lubelskiego w związku z zagrożeniem epidemicz-
nym. – Jest to pierwszy z wyżej wymienionych projektów. 
Kwota przeznaczona w ramach środków Unii Europejskiej 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego pozwoliła na zakup tzw. środków ochrony oso-
bistej dla 18 podmiotów leczniczych z naszego regionu. Na 
zakup wyposażenia przeznaczono ponad 7 mln zł, a 6 mln 
zł to wsparcie z EFS – tłumaczyła Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Mag-
dalena Filipek-Sobczak. 

Umowę w tej sprawię w kwietniu br. podpisali marszałek 
Jarosław Stawiarski oraz Kamila Ćwik, dyrektor Samodziel-
nego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego w Chełmie. 

Jarosław stawiarski, marszałek województwa lubelskiego
– Zarząd Województwa Lubelskiego postawił sobie za cel zadbanie 
o pracowników służby zdrowia, przeznaczając blisko 12 mln zł 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014–2020 na wsparcie szpitali

Foto: © Piotr Wójcik/UMWL
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Pieniądze pozwoliły na zakup środków ochrony indy-
widualnej dla pracowników służb medycznych, w tym:
 » maski 3PLY; 
 » kombinezony; 
 » maski FFP2; 
 » fartuchy chirurgiczne; 
 » gogle;
 » przyłbice; 
 » czepki.

Wsparcie szpitali powiatowych 
– „Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych 
Województwa Lubelskiego w związku ze stanem epidemii 
COVID-19” to nazwa drugiego projektu, którego grupą 
odbiorców są 3 szpitale kliniczne i 20 szpitali powiatowych 
z regionu, w tym 8 będących również dysponentami zespołów 
ratownictwa medycznego – wyjaśniła Magdalena Filipek-
-Sobczak, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO. Na 
ten cel przeznaczono 7 mln zł (wsparcie UE z EFS wyniosło 
blisko 6 mln zł). Za pieniądze kupiono środki ochrony 
indywidualnej oraz materiały medyczne:
 » maski medyczne;
 » kombinezony;
 » maski FFP2 lub 3;
 » fartuchy;
 » gogle;
 » przyłbice;
 » czepki;
 » rękawice nitrylowe;
 » płyny dezynfekujące do rąk;
 » płyny dezynfekujące do powierzchni.

Umowę dotyczącą projektu w maju br. podpisali marsza-
łek Jarosław Stawiarski oraz wspomniana wyżej dyrektor 
Kamila Ćwik. 

Oba te projekty realizowane są w trybie pozakonkur-
sowym w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdro-
wotne RPO WL na lata 2014–2020 w ramach projektów 
ze środków EFS.

– Opisywane projekty odpowiadają na potrzeby jednostek 
ochrony zdrowia w regionie. Tak, aby medycy w Puławach, 
Rykach, Radzyniu czy Łukowie mogli czuć się bezpiecznie 
przy wykonywaniu swoich obowiązków. – mówiła pod-
czas audycji radiowej poświęconej pomocy szpitalom 

Magdalena Filipek-sobczak, dyrektor Departamentu 
Zarządzania rpo

Wzmocnienie bezpieczeństwa podmiotów leczniczych 
Województwa Lubelskiego w związku ze stanem epidemii COVID-19 
to nazwa drugiego projektu, którego grupą
odbiorców są 3 szpitale kliniczne i 20 szpitali powiatowych z 

regionu, w tym 8 będących również dysponentami zespołów 
ratownictwa medycznego 
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z Funduszy Europejskich Dyrektor Samodzielnego Publicz-
nego Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie Kamila Ćwik. 
– Bardzo się cieszę, że Zarząd Województwa Lubelskiego 
umożliwił tak prostą i szybką ścieżkę pozyskania funduszy 
dla pracowników służb medycznych. Pokazuje to, że zdro-
wie i bezpieczeństwo lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników 
medycznych są dla władz województwa absolutnym priory-
tetem – podkreśliła dyrektor. 

Nowy sprzęt 
We wcześniejszym numerze pisaliśmy o wsparciu (polega-
jącym na zakupie sprzętu i wyposażenia), jakie otrzymały 
szpitale podległe samorządowi województwa lubelskiego. 
Przypominamy, że oprócz wspomnianych wyżej projektów 
na zakup środków ochrony osobistej Zarząd Województwa 
Lubelskiego przeznaczył 42 mln zł dofinansowania z EFRR 
na walkę z COVID-19. – Chodzi o środki europejskie dla sze-
ściu szpitali wojewódzkich (20 mln zł) oraz Centrum Onko-
logii Ziemi Lubelskiej (22 mln zł). Ze wsparcia korzystają 
szpitale wojewódzkie z Chełma, Białej Podlaskiej, Zamościa 
i trzy szpitale z Lublina (Szpital Neuropsychiatryczny, Szpital 
im. Jana Bożego i Szpital im. Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego). – wyliczała Magdalena Filipek-Sobczak. W ramach 
tych dwóch projektów sprzęt trafił już do placówek, co 
przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowot-
nego mieszkańców Lubelszczyzny.

DZ RPO

W ramach projektu pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa pod-
miotów leczniczych podległych Samorządowi Województwa 
Lubelskiego w związku z zagrożeniem epidemicznym wsparcie 
otrzymało łącznie 18 podmiotów leczniczych, dla których pod-
miotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego:
 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
 2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjali-

styczny w Chełmie
 3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana 

Bożego w Lublinie
 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. 

Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie
 5. SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamo-

ściu
 6. SP ZOZ Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana 

z Dukli w Lublinie
 7. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie – SP ZOZ
 8. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Suchowoli
 9. Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego SP 

ZOZ w Lublinie
 10. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychia-

tryczny w Radecznicy
 11. SP ZOL dla Psychicznie i Nerwowo Chorych
 12. SP Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc 

w Adampolu
 13. SP Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej
 14. Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podla-

skiej
 15. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe – SP ZOZ w Lublinie
 16. Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SPZOZ
 17. SP Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitar-

nego w Zamościu
 18. WOMP – Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Foto: © Piotr Wójcik/UMWL
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Grupą odbiorców wsparcia projektu pn. Wzmocnienie bezpie-
czeństwa podmiotów leczniczych Województwa Lubelskiego 
w związku ze stanem epidemii COVID-19 są 3 szpitale kliniczne 
i 20 szpitali powiatowych:
 1. PSK 1 w Lublinie
 2. PSK 4 w Lublinie
 3. USD w Lublinie
 4. SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim
 5. SP ZOZ w Puławach
 6. SP ZOZ w Łukowie
 7. SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach
 8. SP ZOZ w Bychawie
 9. SP ZOZ w Janowie Lubelskim
 10. SP ZOZ w Kraśniku
 11. SP ZOZ w Lubartowie
 12. SP ZOZ w Łęcznej
 13. Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. Opole Lubelskie
 14. Szpital Powiatowy w Rykach
 15. SP ZOZ w Świdniku
 16. SP ZOZ w Hrubieszowie
 17. SP ZOZ w Krasnymstawie
 18. SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim
 19. SP ZOZ w Parczewie
 20. SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim
 21. SP ZOZ w Szczebrzeszynie
 22. SP ZOZ we Włodawie
 23. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
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Preferencyjne pożyczki unijne dla MŚP oraz 
pożyczki płynnościowe dla firm dotkniętych 
skutkami pandemii

Perspektywa finansowa 2014–2020 dobiega końca, Lubelscy przedsiębiorcy są najlepszym przykładem wykorzy-
stania funduszy unijnych oraz wizytówką województwa lubelskiego na arenie krajowej i międzynarodowej. Dotych-
czas najbardziej popularnym rozwiązaniem finansowania projektów były bezzwrotne dotacje. Przypominamy, że 
lubelski biznes ma także możliwość finansowania swoich pomysłów przy użyciu preferencyjnych pożyczek unijnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Przedsiębiorcy, 
chcący zakupić środki trwałe, mogą skorzystać z pożyczki. Dodatkowo w związku z pandemią koronawirusa przy-
gotowano specjalną ofertę pożyczek obrotowo-płynnościowych dla rodzimych firm. 

Nowe rozwiązania – pożyczki  
dla firm dotkniętych kryzysem
– Mając na uwadze trwającą pandemię COVID-19, w tej 
chwili dla Samorządu Województwa Lubelskiego i dla 
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lubli-
nie bardzo ważne jest wzmocnienie płynności finansowej 
przedsiębiorstw województwa lubelskiego. Dlatego wspól-
nie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zdecydowaliśmy 
się na uruchomienie pożyczek „obrotowo-płynnościowych” 
z przeznaczeniem na walkę z gospodarczymi skutkami 
pandemii w ramach środków unijnych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014–2020 jak i środków pozostałych z poprzedniego okresu 
programowania – zaznacza Dyrektor Lubelskiej Agencji 
Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Elżbieta Kata-
rzyna Kędzierska.

Pożyczka mała i duża – pożyczki inwestycyjne
W ramach środków RPO WL na lata 2014–2020 Samo-
rząd Województwa Lubelskiego przeznaczył dla małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z naszego województwa 
wsparcie w postaci pożyczek w kwocie blisko 330 mln zł. To 
wszystko w ramach projektu Fundusz Funduszy Wojewódz-
twa Lubelskiego, w którym LAWP (instytucja pośredni-
cząca) we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
(menadżerem Funduszu Funduszy) oferuje lubelskim 
przedsiębiorcom preferencyjne pożyczki unijne. Pośred-
nicy finansowi są w ramach tego projektu zobligowani do 
wniesienia wkładu własnego, tak aby łączna suma pożyczek, 
którą mogą otrzymać MŚP, wyniosła ok. 350 mln zł.

– Pożyczki unijne są wciąż alternatywą dla firm, zwłasz-
cza tych, które nie zdążyły skorzystać z dotacji w bieżącym 
rozdaniu środków unijnych. W ramach pożyczek z prze-
znaczeniem inwestycyjnym przedsiębiorcy będą mogli sfi-
nansować zakupy maszyn, urządzeń, a także doposażyć 

infrastrukturę swojej firmy. – mówi Elżbieta Katarzyna 
Kędzierska, dyrektor LAWP w Lublinie – Brak opłat i pro-
wizji oraz atrakcyjne oprocentowanie to największe atuty 
pożyczek unijnych jako źródła dodatkowego finansowania 
wydatków rozwojowych firmy. Dotychczas lubelskim przed-
siębiorcom udzielono niemal 828 pożyczek na łączną kwotę 
ok. 156 mln zł, w tym ok. 67 mln zł w ramach pożyczki małej 
oraz 89 mln zł w ramach pożyczki dużej. Zachęcam Państwa 
do konsultacji z pracownikami LAWP oraz z pośrednikami 
finansowymi pożyczek – dodaje.

Metryka pożyczki
Parametry produktu Pożyczka mała Pożyczka duża

wartość pożyczki do 250 000,00 zł
od 250 000,00 zł do 1 
000 000,00 zł

okres spłaty do 5 lat do 8 lat
okres karencji w 
spłacie kapitału

do 6 miesięcy do 6 miesięcy

grupa docelowa
mikro- i małe
przedsiębiorstwa

mikro-, małe i śred-
nie przedsiębiorstwa

oprocentowanie 
(stałe w skali roku)

– na zasadach rynko-
wych – od 2,35%
– na zasadach 
pomocy
de minimis – od 0,98% 

– na zasadach rynko-
wych – od 2,35%
– na zasadach 
pomocy
de minimis – od 0,98%

dodatkowe opłaty
i prowizje

brak brak

Operatorami preferencyjnych pożyczek unijnych są: 
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Lubel-
ska Fundacja Rozwoju, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. 
z o.o., Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, 
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu – 
punkt obsługi zlokalizowany na terenie woj. lubelskiego: 
LGD „Kraina wokół Lublina”, Polska Fundacja Ośrodków 
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” 
z siedzibą w Lublinie.
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Ułatwienia dla firm korzystających z pożyczek ma-
łych i dużych 
Przedsiębiorcom, którzy już korzystają z pożyczki małej lub 
dużej w ramach RPO WL 2014–2020, a znaleźli się w trud-
nej sytuacji finansowej wywołanej pandemią COVID-19, 
pośrednicy finansowi mogą udzielać wsparcia w postaci 
6-miesięcznych wakacji kredytowych lub dodatkowej 
karencji. Wybierając możliwość wakacji kredytowych 
przedsiębiorca nie będzie musiał w tym okresie spłacać ani 
kapitału ani odsetek. W przypadku dodatkowej karencji 
firma zostanie zwolniona ze spłaty kapitału przez okres 
jej trwania.

Pożyczki płynnościowe dla firm dotkniętych skutka-
mi pandemii
Mając na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
kryzysu społeczno-gospodarczego wywołanego epidemią, 
LAWP wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz 
pośrednikami finansowymi przeznacza ponad 15 mln zł 
na pożyczki obrotowe w ramach pożyczek małych i dużych 
RPO WL 2014–2020. Oznacza to, że MŚP z naszego regionu 
będą mogły wnioskować w ramach pożyczki małej mak-
symalnie o 250 tys. zł, a w ramach pożyczki dużej nawet 
o 1 mln zł z przeznaczeniem obrotowym, w tym na zapew-
nienie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przedsię-
biorcy korzystający z pożyczek będą mogli sfinansować 
m.in.: wynagrodzenia pracowników, zatowarowanie, spłatę 
zobowiązań handlowych czy pokrycie kosztów użytkowa-
nia infrastruktury. 

Metryka pożyczki

Parametry produktu
Pożyczka płynno-
ściowa (mała)

Pożyczka płynno-
ściowa (duża)

wartość pożyczki do 250 000,00 zł
od 250 000,00 zł do 
1 000 000,00 zł

okres spłaty do 5 lat do 8 lat
okres karencji 
w spłacie kapitału

do 12 miesięcy do 12 miesięcy

grupa docelowa
mikro- i małe przed-
siębiorstwa

mikro-, małe i śred-
nie przedsiębiorstwa

oprocentowanie 
(stałe w skali roku)

– na zasadach rynko-
wych – od 2,35% 
– na zasadach 
pomocy de minimis – 
od 0,98 %

– na zasadach rynko-
wych – od 2,35%
– na zasadach 
pomocy de minimis – 
od 0,98 %

dodatkowe opłaty
i prowizje

brak brak

dostępność pożyczki do 31.12.2020 r. do 31.12.2020 r.

Pośrednikami finansowymi opisywanych pożyczek są: 
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Lubelska 
Fundacja Rozwoju, Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o., 
Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, Agen-
cja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu – punkt 

obsługi zlokalizowany na terenie woj. Lubelskiego: LGD 
„Kraina wokół Lublina”, Polska Fundacja Ośrodków Wspo-
magania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą 
w Lublinie.

Pożyczka obrotowo-płynnościowa dla firm dotknię-
tych skutkami pandemii
Wychodząc naprzeciw potrzebom lubelskich przedsię-
biorców dotkniętych skutkami pandemii, wprowadzono 
rozwiązania pozwalające na uruchomienie pożyczek 
obrotowo-płynnościowych w ramach instrumentów 
finansowych realizowanych w poprzedniej perspektywie 
finansowej 2007–2013. W tym celu podpisane zostały 
aneksy z pośrednikami finansowymi pożyczek na łączną 
kwotę ok. 38 mln zł. 

– Wspieranie rodzimych przedsiębiorców w tak trudnym 
momencie jest dla nas priorytetem. Celem pożyczki obro-
towo-płynnościowej jest pomoc przedsiębiorcom w finan-
sowaniu bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej i zapewnieniu płynności finansowej ich firm. 
– wyjaśnia Elżbieta Katarzyna Kędzierska dyrektor LAWP. – 
Pożyczka obrotowo-płynnościowa skierowana jest do mikro-, 
małych, i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego, 
które obecnie znajdują się lub są zagrożone trudną sytuacją 
w wyniku wystąpienia pandemii. Jeśli pożyczka zostanie 
udzielona na zasadach pomocy de minimis, przedsiębiorca 
będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek 
oraz dodatkowych kosztów – podkreśla.

Metryka pożyczki
Parametry produktu Pożyczka obrotowo-płynnościowa
wartość pożyczki do 500 000,00 zł
okres spłaty do 6 lat

grupa docelowa
MŚP, które obecnie znajdują się
lub są zagrożone trudną sytuacją
w wyniku wystąpienia COVID-19

oprocentowanie

– na zasadach pomocy de minimis – od 0,0%
– na zasadach pomocy publicznej – stopa 
bazowa plus marża ryzyka kredytowego 
uzależniona od okresu finansowania

dodatkowe opłaty
i prowizje

brak

dostępność pożyczki do 31.12.2020 r.

Operatorami pożyczki obrotowo-płynnościowej są: 
Lubelska Fundacja Rozwoju, Polski Fundusz Gwarancyjny 
sp. z o.o., Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego, Pol-
ska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospo-
darczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie oraz Fundacja 
Puławskie Centrum Przedsiębiorczości.

LAWP w Lublinie



twarde fundusze europejskie

 NR 2(42)/2020 puls regionu 17

Fundusze Europejskie poprawiają 
efektywność energetyczną w firmach 
Termomodernizacja budynków, wymiana źródeł ciepła, wymiana drzwi i okien, energooszczędne oświetlenie, wen-
tylacja, montaż instalacji fotowoltaicznych – to rozwiązania, na które lubelskie firmy otrzymały dofinansowanie 
z Funduszy Europejskich. Mowa o kwocie ponad 38,5 mln zł, która pozwoli na sfinansowanie 102 projektów dotyczą-
cych Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Większość umów została już podpisana.

Dla środowiska i portfela 
Efektywność energetyczna przedsiębiorstw to przede 
wszystkim mniejsze koszty, czystsze środowisko, oszczęd-
ność zużywanej energii i mniejsza ilość emisji. W dzisiej-
szych czasach te rozwiązania przekładają się na efektywny 
biznes. Wśród firm, które skorzystały z finansowania w tym 
działaniu, są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
spółki prawa handlowego z większością udziałów jednostek 
samorządu terytorialnego. Celem Działania 5.1 Poprawa 
efektywności energetycznej przedsiębiorstw jest podniesienie 
w firmach efektywności energetycznej przy zrównowa-
żonym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Jednocze-
śnie firmy realizujące projekty w ramach tego Działania 
przyczynią się do wzrostu konkurencyjności lubelskiej 
gospodarki.

W ramach konkursu wsparcie mogli uzyskać przedsię-
biorcy, których projekty polegają na: 
 » głębokiej termomodernizacji,
 » technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzy-

stania energii ciepła odpadowego,
 » budowie i przebudowie/wymianie źródeł ciepła, w tym 

zastosowanie systemów grzewczych opartych na odna-
wialnych źródłach energii.

LAWP wypłaci dofinansowanie
W ramach ww. projektów polegających na poprawie 
efektywności energetycznej możliwa jest budowa/rozbu-
dowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa 
instalacji OZE. Ponadto jednym z elementów projektu 
może być wprowadzenie systemów zarządzania energią 
w przedsiębiorstwie. 

Jako element powyższych typów projektów możliwa 
była również realizacja działań zakładających ograniczenie 
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wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzysta-
nia w procesie produkcyjnym.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinan-
sowania wypłacanego przez Lubelską Agencję Wspierania 
Przedsiębiorczości w Lublinie projektu z EFRR wynosił: 
 » mikro- i małe przedsiębiorstwa: 65% 
 » średnie przedsiębiorstwa: 55% 
 » duże przedsiębiorstwa: 45%

Warto w tym miejscu ponownie zaznaczyć, że całkowita 
kwota, jaką wypłaci LAWP lubelskim przedsiębiorcom na 
ten cel, to 38,5 mln zł. Maksymalna dopuszczalna kwota 
dofinansowania wynosiła: 
 » dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 500 tys. PLN 
 » dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 1 mln PLN

Uroczyste podpisanie umów 
Trzech przedsiębiorców w obecności Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Dyrektor 
LAWP Elżbiety Katarzyny Kędzierskiej, podpisało 27 maja 
br. umowy, dzięki którym poprawią swoją efektywność 
energetyczną. Chodzi o firmy PONTES Sp. z o.o., Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe „DAMI” Dziura Marek Jacek 
oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Prace 
w tych firmach dotyczyć będą m.in. modernizacji central-
nego ogrzewania, wymiany na pompy ciepła, ocieplenia 
dachów budynków, wymiany drzwi i okien, ocieplenia ścian 
zewnętrznych czy modernizacji oświetlenia. – Wspieramy 
rodzime przedsiębiorstwa, żeby poprawić warunki pracy, 
a tym samym poprawić efektywność firm – mówił Marszałek 
Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Wartość 
tych projektów to ponad 2,2 mln zł (dofinansowanie unijne 
wynosi ponad 921 tys. zł). 

LAWP w Lublinie/DZ RPO

Foto: © Piotr Wójcik/UMWL
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Fundusze Europejskie dla 
mieszkańców na odnawialne 
źródła energii 
Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania 86 projektów na wsparcie wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii. Dzięki decyzji władz województwa ponad 186,2 mln zł unijnego dofinansowania trafi do 76 gmin 
z regionu na montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy wymianę źródeł ciepła na urządzenia 
wykorzystujące OZE. Środki będą wypłacone w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Co ważne ostatecznym odbiorcą Funduszy 
Europejskich będą mieszkańcy województwa lubelskiego, ponieważ to w ich gospodarstwach zamontowane zostaną 
urządzenia produkujące zieloną energię. 

Pierwsze umowy już podpisane
Pięć samorządów z regionu w maju br. uroczyście podpi-
sało pierwsze umowy w ramach tego konkursu. Chodzi 
o miasta: Tomaszów Lubelski, Kraśnik, Radzyń Podlaski 
oraz gminy Nałęczów i Parczew, których projekty opiewają 
na kwotę ponad 19,5 mln zł. Natomiast do grona bene-
ficjentów 21 maja dołączyły gminy: Godziszów, Batorz, 
Potok Wielki, Mełgiew, Rachanie oraz Wilkołaz, które na 
realizację swoich projektów przeznaczą prawie 23 mln zł.

– Gratuluję wszystkim wójtom, burmistrzom czy prezy-
dentom, którzy wzięli udział w konkursie, bo to ich deter-
minacja świadczy o znajomości potrzeb mieszkańców. To 
mieszkańcy waszych gmin będą korzystali z tańszej, zielonej 
energii, co pozwoli na spadek emisji gazów cieplarnianych, 
a co ważne, naszym obowiązkiem jest dbanie o przyszłość 
naszej planety – mówił Marszałek Województwa Lubel-
skiego Jarosław Stawiarski. Dzięki tym środkom w gospo-
darstwach domowych zamontowane zostaną m.in. panele 
fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. 

OZE w Potoku Wielkim, Rachaniach i Wilkołazie
„Odnawialne źródła energii w Gminie Potok Wielki” to 
nazwa projektu opiewającego na ponad 1,83 mln zł (ponad 
930 tys. zł to wsparcie z EFRR), w ramach którego zakupione 
i zamontowane zostaną urządzenia produkujące energię 
elektryczną i cieplną w domach jednorodzinnych w gminie 
Potok Wielki. Plan obejmuje zakup i montaż 109 instalacji 
fotowoltaicznych w systemie on-grid (montowanych na 
dachu/elewacji budynków) oraz 12 pieców na biomasę.

Gmina Rachanie zrealizuje projekt pt. „Zielona energia 
w gminie Rachanie” o wartości ponad 3,47 mln zł (dofi-
nansowanie z UE to ponad 1,56 mln zł). Dzięki tej kwocie 
możliwy będzie zakup i instalacja kolektorów słonecznych 

oraz instalacji fotowoltaicznych. Łączna ilość zamontowa-
nych źródeł OZE na obiektach prywatnych wyniesie 276 
sztuk. Samorząd planuje również wdrożenie inteligentnego 
systemu zarządzania energią połączonego z portalem inter-
netowym i serwisem on-line dla mieszkańców.

Zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pieców 
na biomasę będą możliwe w ramach projektu pt. „Odna-
wialne źródła energii – dostawa i montaż instalacji foto-
woltaicznych oraz kotłów na biomasę w gminie Wilkołaz”. 
Jego wartość to ponad 1,83 mln zł. Warto wspomnieć, że 
instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane również na 
budynkach szkół podstawowych w: Marianówce, Ostrowie, 
Rudniku Szlacheckim i Wilkołazie Pierwszym, a także na 
hali sportowej oraz na budynku Urzędu Gminy Wilkołaz.

Zielona energia w Tomaszowie, Kraśniku i Radzyniu
„Odnawialne Źródła Energii w Mieście Tomaszów Lubel-
ski” to nazwa projektu, dzięki któremu możliwa będzie 
budowa instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecz-
nych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na potrzeby 
gospodarstw domowych. Na jego realizację miasto Toma-
szów Lubelski przeznaczyło ponad 5,6 mln zł (3,1 mln to 
wsparcie z EFRR). Dzięki tej kwocie zostanie zamontowa-
nych 467 sztuk różnego typu instalacji.
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Miasto Kraśnik przeznaczyło ponad 3,6 mln zł (prawie 
1,7 mln zł środki z EFRR) na realizację projektu „Nowa 
energia dla Kraśnika III”. Dzięki niemu zrealizowana 
zostanie budowa instalacji fotowoltaicznych, kolektorów 
słonecznych i kotłów na biomasę (pellet) – takich instala-
cji będzie w sumie 266 sztuk. Projekt przewiduje również 
zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego, który 
będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz ofero-
wał usługi on-line dla mieszkańców.

Nowe instalacje fotowoltaiczne pojawią się również 
w Radzyniu Podlaskim. Miasto zrealizuje projekt o nazwie 
„Słoneczny Radzyń”, na który przeznaczy ponad 1,5 mln zł 
(około 412 tys. zł to środki z EFRR). Łączna ilość zamonto-
wanych instalacji na obiektach prywatnych wyniesie 70 sztuk.

Możemy stwierdzić, że we wszystkich umowach o dofi-
nansowanie finalnymi beneficjentami środków europej-
skich są mieszkańcy powyższych samorządów, którzy będą 
bezpośrednio korzystali z zielonej energii.

Dwa projekty w Mełgwi
Mieszkańcy gminy Mełgiew zyskają podwójnie, bowiem 
władzom udało się uzyskać dofinansowanie na dwa pro-
jekty. Pierwszy o nazwie „OZE w gminie Mełgiew I” opiewa 

na kwotę ponad 5,51 mln zł (dofinansowanie z UE to ponad 
2,69 mln zł). Wartość drugiego, pt. „OZE w gminie Mełgiew 
II”, to ponad 5,48 mln zł (dofinansowanie unijne wynosi 
ponad 2,63 mln zł). W ramach projektów zakupione i zain-
stalowane zostaną pompy ciepła, kolektory słoneczne, piece 
na biomasę oraz ogniwa fotowoltaiczne. Pierwszy projekt 
zakłada montaż 380 sztuk instalacji, a w ramach drugiego 
zamontowanych zostanie 377 sztuk. Warto dodać, że pro-
jekty zakładają wdrożenie inteligentnego systemu zarzą-
dzania energią połączonego z portalem internetowym 
i serwisem on-line.

Duże zainteresowanie konkursami
Konkursy dotyczące odnawialnych źródeł energii cieszą 
się dużym zainteresowaniem beneficjentów. W ramach 
naboru dotyczącego Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania 
OZE ogłoszonego w 2019 roku wpłynęło aż 210 projektów 
na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 569 
mln zł. Do dofinansowania (w kwietniu 2020 r.) w sumie 
wybranych zostało 86 projektów. Dzięki decyzji władz 
województwa ponad 186,2 mln zł unijnego dofinansowania 
trafi do 76 gmin. Warto dodać, że w momencie ogłoszenia 
konkursu (w lipcu 2019 roku) alokacja na konkurs wynosiła 
100 mln zł. W celu zapewnienia dofinansowania możliwie 
największej liczby projektów Zarząd Województwa Lubel-
skiego zwiększył alokację w konkursie do wspomnianej 
wyżej kwoty ponad 186,2 mln zł.

Wcześniej w ramach Działania 4.1 ogłoszony był jeszcze 
jeden konkurs (w 2016 r.), gdzie złożonych zostało 315 
wniosków o wartości ponad 1,1 mld zł. Z tego naboru reali-
zowanych jest 197 umów na łączną kwotę dofinansowania 
z UE blisko 560 mln zł. 

DZ RPO

Foto: © Piotr Wójcik/UMWL

Foto: © Piotr Wójcik/UMWL
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Wystarczy podać rękę
Fundacja Jednostka i Rodzina prowadzi projekt pn. Reintegracja społeczno-zawodowa osób z zespołem uzależ-
nienia zamieszkałych na obszarze rewitalizacji Lublina. To wyjątkowa pomoc realizowana ze środków unijnych. 
Wyjątkowa, bo dedykowana wyłącznie osobom uzależnionym. 

Badania nie są optymistyczne
– Od lat specjalizuję się w terapii uzależnień. Zauważyłem, 
że na polskim rynku nie ma projektu skierowanego wyłącznie 
do tej grupy – mówi koordynator projektu Marek Mły-
narczyk. – Jest wiele programów poświęconych aktywnemu 
włączeniu, kierowanych do wszystkich potrzebujących lub 
bezrobotnych, a wprost do tej grupy nie ma. Uważałem, że 
warto tę lukę zapełnić, bo liczba uzależnionych wciąż rośnie, 
a spektrum uzależnień jest bardzo szerokie – dodaje.

Projektem objęte są osoby uzależnione zarówno od alko-
holu, środków psychoaktywnych, jak i nikotyny. W latach 
90. ubiegłego wieku udało się odwrócić tendencję doty-
czącą palenia tytoniu w Polsce. Od tamtego czasu liczba 
palących konsekwentnie spada, ale wciąż pali ponad 20 
proc. Polaków. Mimo cyklicznych działań profilaktycznych 
każdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce 
średnio 67 tys. osób (51 tys. mężczyzn i 16 tys. kobiet). 
Tylko w 2010 roku wskutek nałogu blisko 20 tys. osób 
zmarło z powodu nowotworu płuc.

Z danych Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wynika zaś, że po alkohol przynajmniej raz 
w tygodniu sięga aż 38 proc. mężczyzn oraz 10 proc. kobiet. 
Badania młodzieży HBSC5 (ang. The Health Behaviour in 
School-Aged Children) w Polsce pokazują, że ponad 21 proc. 
dzieci w wieku 11–15 lat co najmniej raz w swoim życiu było 
pijanych, a 6,4 proc. z nich spożywa alkohol przynajmniej 
raz w tygodniu. Prawie 3 mln osób w Polsce w wieku 18–64 
lat nadużywa alkoholu, z czego około 600 tys. jest uzależ-
nionych. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez 
Instytut Psychiatrii i Neurologii. Niestety znacznie trudniej 
zbadać, jak wygląda w skali kraju uzależnienie od narkoty-
ków i dopalaczy. Tu dokładnych danych brakuje.

Rozwój zawodowy i umiejętności
– Postanowiliśmy zapewnić wsparcie osobom uzależnionym 
pozostającym bez zatrudnienia i zamieszkującym obszar 
rewitalizacji Lublina, czyli szeroko rozumianego Śródmieścia, 
Czwartku z częścią Kalinowszczyzny, terenu dworca PKP 
oraz rejonu ulicy Kunickiego. Naszą ideą jest skupienie się 
na kwestii uzależnienia oraz integracji zawodowej – mówi 
Marek Młynarczyk.

Autorzy nie chcieli łączyć projektu ze stażami zawodo-
wymi. Zrobili to celowo, by ich podopieczni nie zostali po 
tym czasie znów pozostawieni samym sobie. Dlatego posta-
nowili wyposażyć ich w kwalifikacje i kompetencje, które 
pozwolą im samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy. 

– Stąd na treningach pracy, czyli spotkaniach z doradcą 
zawodowym, biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe 
uczestnika określano, na jakie szkolenie chce on pójść. Na 
tej podstawie ustalano kierunek przyszłego rozwoju zawo-
dowego, a trener doradzał, jak aktywnie poszukiwać pracy 
– wylicza koordynator projektu. – Szkolenie z kwalifikacji 
zawodowych zakończone było zewnętrznym egzaminem, 
innych wymagań nie było. Uczestnicy mieli zapewnioną 
swobodę w wyborze swoich kwalifikacji. Jedni stawiali na 
szkolenia z wózka widłowego czy prawa jazdy. Każdy prze-
szedł też szkolenie z kompetencji cyfrowych dostosowane 
do własnego stopnia zaawansowania.

Indywidualne podejście do podopiecznych
Niezwykle ważne były również cotygodniowe sesje tera-
peutyczne poświęcone problemowi uzależnienia. Każdy 
z uczestników otrzymywał tzw. pakiet hobby, czyli 100 zł 
miesięcznie, które mógł przeznaczyć na wybraną przez sie-
bie aktywność sportową i kulturalną lub też na konsultacje 
lekarskie czy prywatne wizyty specjalistyczne.

– Staramy się podchodzić do każdego uczestnika w sposób 
zindywidualizowany – mówi Młynarczyk. Spotkania odby-
wają się raz w tygodniu, co umożliwia nawiązanie silnej 
relacji. Szkoleniowcy i trenerzy starają się odpowiadać jak 
najlepiej na potrzeby każdego uczestnika. – Cieszymy się 
z ich zwycięstw i martwimy się, kiedy niektórym zdarzają 
się porażki – dodaje Marek Młynarczyk.

DW EFS – Agnieszka Kasperska
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Fundusze unijne na „Aktywne 
włączenie”
Życie pisze różne scenariusze, często niezależne od nas. Utrata pracy, niepełnosprawność, bezdomność, brak nadziei 
na poprawę swojej sytuacji życiowej – to czynniki, które potęgują poczucie bezradności i wyłączenia społecznego. 
Pierwszy krok bywa najtrudniejszy, nie bójmy się zawalczyć o lepsze jutro… 

Fundusze europejskie szansą
Aktywne włączenie to zwiększenie integracji społecznej 
oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych 
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach 
realizowanych projektów unijnych z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014–2020 uczestnikom oferowane jest wsparcie poprzez 
aktywizację społeczną, jak i zawodową. Szeroki zakres 
pomocy, a w tym: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo 
pracy, szkolenia i staże zawodowe zwiększają szanse na 
powrót do aktywności zawodowej. 

Aktywne włączenie to fundusze unijne na realizację pro-
gramów na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych 
bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym ukierunkowanych na aktywizację oraz reintegrację 
społeczno-zawodową. Ponadto są to dotacje dotyczące 
kompleksowych programów reintegracji i rehabilitacji spo-
łeczno-zawodowej realizowanych głównie przez Zakłady 
Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Cen-
tra Integracji Społecznej oraz Kluby Integracji Społecznej.

Pomoc dla potrzebujących
Realizacja powyższych programów jest jednym z prioryte-
tów polityki spójności Unii Europejskiej. Pomoc skierowana 

jest do najbardziej potrzebujących mieszkańców wojewódz-
twa lubelskiego. Skorzystać z niej mogą: 
 » bierni zawodowo, 
 » bezrobotni zagrożeni wykluczeniem,
 » o niskich kwalifikacjach,
 » z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami 

psychicznymi),
 » dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wyklucze-

niem społecznym, 
 » bezdomni, 
 » otoczenie osób wykluczonych społecznie.

Szczegółowe informacje
Nie wiesz, gdzie szukać informacji na temat realizowanych 
projektów? Wystarczy kilka kroków i będziesz wiedział, 
gdzie możesz otrzymać wsparcie:
Krok 1 – Wejdź na stronę wuplublin.praca.gov.pl
Krok 2 – Odszukaj hasło Może Cię zainteresować
Krok 3 – Kliknij w zakładkę Szkolenia w ramach środ-
ków EFS
Krok 4 – Skontaktuj się z realizatorem, by uzyskać szczegó-
łowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie (dane 
kontaktowe znajdują się w kolumnie: tytuł projektu, rekru-
tacja, nazwa projektodawcy, dane kontaktowe).

WUP w Lublinie

Masz więcej pytań? skontaktuj się z nami:
Punkt Kontaktowy RPO

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4, 20–092 Lublin

III piętro, pokój 330
tel.: (81) 46 35 363, 605 903 491

e-mail: punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

Bezpośredni link do realizowanych form wsparcia w ramach środków eFs poniżej:
http://wuplublin.praca.gov.pl/-/5420234-szkolenia-w-ramach-srodkow-efs 

lub na portalu Funduszy europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/

Foto: pixabay.com



miękkie fundusze europejskie

 NR 2(42)/2020 puls regionu 23

Zacząć od nowa, na własną rękę 
albo w innej branży
Dzięki projektom realizowanym ze środków unijnych przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw oraz 
spółkę V-Systems, osoby bezrobotne i zagrożone zwolnieniem otrzymały nową szansę. Mogą liczyć na pomoc 
w rozkręceniu własnego biznesu lub znalezieniu pracy, m.in. w sektorze zielonej gospodarki.

Mój pierwszy biznes
– Założenie firmy to jedno, ale zanim znajdzie się pierwszych 
klientów, trzeba trochę poczekać. Dlatego oprócz dotacji na 
własny biznes, dla początkujących przedsiębiorców przewi-
dziane jest wsparcie pomostowe w wysokości prawie 2 tysięcy 
złotych co miesiąc przez pierwszych 11 miesięcy – opowiada 
pani Monika, która uczestniczyła w projekcie Fabryka szans 
– rozwijamy przedsiębiorczość, realizowanym przez Spółkę 
V-Systems razem z Lubelską Szkołą Biznesu. Dzięki niemu 
otworzyła w Hrubieszowie biuro rachunkowe.

– Wcześniej pracowałam jako księgowa na etacie. To nie 
było jednak dla mnie, chciałam otworzyć własną firmę i być 
swoim szefem. To był bardzo dobry krok, wbrew pozorom 
to znacznie łatwiejsze psychicznie. Działamy już drugi rok, 
firma rozwija się dynamicznie. W tym momencie mamy już 
siedem razy więcej klientów niż na początku – podkreśla 
pani Monika.

Z projektu skorzystało 80 osób bezrobotnych z woje-
wództwa lubelskiego. Wielu z nich udało się założyć własne 
firmy, które nadal świetnie funkcjonują.

Powrót na rynek pracy
Projekt outplacementowy Europejskiego Domu Spotkań – 
Fundacji Nowy Staw skierowany był do osób zagrożonych 
zwolnieniem z pracy lub już zwolnionych. Skorzystało 
z niego 61 mieszkańców województwa lubelskiego. – Zgło-
siły się osoby w różnym wieku, również po 50. roku życia. 
Wsparciem objęliśmy także osoby niepełnosprawne oraz 
z tzw. niskimi kwalifikacjami – mówi koordynator projektu 
Czas na zmiany Anna Piłat. Projekt realizowany jest ze 
środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Działania 10.2 Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego.

Priorytetem była pomoc uczestnikom projektu w jak 
najszybszym powrocie na rynek pracy. Udało się to w przy-
padku 35 osób, które już w ciągu miesiąca znalazły zatrud-
nienie. Wśród pozostałych osób znalazły się też takie, które 
zdecydowały się na założenie własnej firmy.

– Projekt przewidywał m.in. szkolenia dla przedstawicieli 
handlowych. Były one bardzo pomocne, bo zdobyłam wiedzę, 

która pomogła mi potem znaleźć pracę w branży, polegającej 
w dużej mierze na kontakcie z ludźmi. Co istotne, pracę 
udało mi się znaleźć bardzo szybko, bo już w ciągu kilku 
tygodni od zakończenia projektu – mówi pani Agnieszka, 
która skorzystała z programu Czas na zmiany w 2018 roku. 
Uczestnicy mogli też skorzystać z doradztwa zawodowego, 
dzięki czemu razem z profesjonalnym doradcą wybie-
rali kierunek, w jakim chcieliby się dokształcić. Ponadto 
zapewnione było też pośrednictwo pracy w trakcie stażu 
zawodowego.

Mocne strony
Szkolenia w ramach projektu Czas na zmiany chwali pani 
Joanna z Lublina, która również skorzystała z projektu 
Fundacji Nowy Staw. – Dzięki szkoleniom zawodowym 
poznałam swoje mocne strony i otworzyłam się na nowe 
doświadczenia. Zajęcia były realizowane w kameralnych 
grupach, dzięki czemu szybko zawiązały się przyjaźnie, które 
trwają do dziś – opowiada uczestniczka i podkreśla, że 
pod względem merytorycznym program był bardzo pro-
fesjonalnie przygotowany i doskonale przekazany słucha-
czom. To w dużej mierze dzięki nowym umiejętnościom 
uczestnikom projektu udało się znaleźć pracę po długiej 
nieobecności na rynku pracy.

Foto: Canva
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Nowa praca po pięćdziesiątce 
Jednym z największych wyzwań, przede wszystkim jeśli 
chodzi o osoby po 50. roku życia, jest zmiana branży. Jeśli 
ktoś pracował 30 lat w jednym miejscu i nagle traci pracę, 
bardzo trudno jest mu przestawić się na coś nowego. Mło-
dzi ludzie łatwiej przyzwyczajają się do zmian. U starszych 
osób wymaga to dużo wysiłku i determinacji.

– Dlatego w naszym projekcie oferowaliśmy poradnictwo 
psychologiczne – tłumaczy Anna Piłat. Udało się jednak 
zaobserwować, że również starsi ludzie bywają aktywni 
i podejmują wyzwanie. Wśród 35 osób, które znalazły pracę 
w ciągu miesiąca, były trzy po 50. roku życia. To sporo, 
biorąc pod uwagę statystyki dotyczące takich projektów.

– Zdarza się, że osoby po 50., a nawet 60. roku życia są 
lepiej zorientowane w przepisach prawnych, bardziej świa-
dome tego, na czym polega założenie własnej działalności, 
a także bardziej zaangażowane niż ludzie młodzi – dodaje 
Agnieszka Zając, specjalista ds. realizacji projektu Fabryka 
Szans – rozwijamy przedsiębiorczość (realizowanym przez 
spółkę V-Systems) i precyzuje, że firmy, które powstały 
w efekcie tego projektu, działają w różnych branżach. 
Uczestnicy prowadzą m.in. firmę hydrauliczną, zakład kra-
wiecki, a także oferują usługi opiekuńcze dla osób starszych.

Zielona gospodarka
Projekt Czas na zmiany stawiał na sektor tzw. zielonej 
gospodarki, czyli m.in. transport publiczny, odnawialne 
źródła energii, budownictwo czy gospodarkę odpadami. 
– Dotyczyło to zarówno tematyki szkoleń, jak i później-
szych staży zawodowych, które zapewniliśmy uczestnikom 
– mówi Anna Piłat. Staże trwały od trzech miesięcy do pół 
roku, w firmach zajmujących się odnawialnymi źródłami 
energii, w przedsiębiorstwach społecznych działających 
na zasadach ekonomii społecznej, np. stowarzyszeniach, 
firmach medycznych, gdzie stażysta zajmował się kwestiami 
związanymi z gospodarką odpadami. To przełożyło się na 
późniejsze zatrudnienie.

Dużą szansę na dotację mieli uczestnicy projektu 
Fabryka Szans, którzy chcieli założyć firmę związaną z zie-
loną lub białą gospodarką. Premiowane były biznesplany, 
które dotyczyły działalności w tych sektorach. Dodatkowe 
punkty można było dostać za deklarację późniejszego 
zatrudnienia pracowników.

Doradcy, szkolenia, pośrednicy
– Nasz projekt zakładał standardową procedurę, jeśli chodzi 
o rozkręcenie własnej firmy. Na początku uczestnicy byli 
objęci profesjonalnym wsparciem szkoleniowo-doradczym, 
które przygotowało ich m.in. do stworzenia biznesplanów 
– czyli podstawy biznesu. Szkolenia dotyczyły podstaw 

prawa pracy, marketingu, analizy SWOT, podatku VAT, 
ZUS-u i podstaw finansowych przedsiębiorstwa – tłumaczy 
Agnieszka Zając. Autorom najlepszych biznesplanów, pod 
kątem szans związanych z utrzymaniem się na rynku, przy-
znane zostały dotacje w maksymalnej wysokości 23 tys. zł 
na osobę. Otrzymali także wsparcie pomostowe w wyso-
kości 1850 zł, wypłacane co miesiąc przez pierwsze 11 
miesięcy prowadzenia działalności.

– Wspólnie z doradcą zawodowym uczestnicy projektu 
mogli wybrać nowy kierunek zawodowy, w którym chcie-
liby się dokształcać. Dowiedzieli się, jak wygląda sytuacja 
na rynku pracy i które branże oferują pracę – zaznacza 
Anna Piłat. Kolejnym etapem były szkolenia zawodowe 
w wymiarze 120 godzin, np. dla przyszłych doradców ds. 
odnawialnych źródeł energii czy sortowaczy surowców 
wtórnych z wykorzystaniem technik upcyclingu. To coraz 
bardziej popularne stanowiska w związku z rozwojem dzia-
łań proekologicznych. Po stażach zawodowych oferowali-
śmy pośrednictwo pracy.

Warto korzystać z różnorodnej oferty finansowanej 
z Funduszy Europejskich. Dzięki takim projektom osoby 
bezrobotne lub zagrożone wykluczeniem społecznym mogą 
zdobyć nowe kompetencje i szybko wrócić na rynek pracy. 
To także szansa dla tych, którzy chcą zacząć działać na 
własny rachunek i prowadzić firmę.

DW EFS – Agnieszka Kasperska

Foto: Canva
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Usuwamy 
szkodliwy azbest
To już kolejna realizacja naboru na usuwanie szkodliwego azbestu. Gminy przyjęły wnioski beneficjentów i rozpoczęły 
się prace związane z weryfikacją wniosków. Pierwszą ocenę przeprowadzają gminny koordynatorzy – na miejscu 
w urzędach gmin.

Zgłoszenia na usuwanie azbestu
Ocena w gminach była najlepszą okazją, by uzupełnić swoje 
zgłoszenia, jeśli zabrakło któregoś z załączników. Oceniane 
przez koordynatorów zgłoszenia lokalizacji trafiają następ-
nie do Filii Urzędu Marszałkowskiego, a kolejno do Biura 
projektu, które dokona ostatecznej oceny i przedłoży do 
zatwierdzenia Zarządowi Województwa Lubelskiego listę 
wniosków do realizacji.

Sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 wymusiła 
opóźnienie terminu naboru. Niemal wszystkie urzędy gmin 
w tym czasie radyklanie ograniczyły kontakty bezpośrednie 
z mieszkańcami. Niemniej jednak Biuro projektu, ogła-
szając termin naboru, starało się tak dobrać termin, aby 
minimalizować ryzyko związane z rozpowszechnianiem się 
wirusa, m.in. poprzez wydłużenie samego okresu naboru 
do 6 tygodni. Jednocześnie zagwarantowana została cią-
głość prac Wykonawców po usunięciu azbestu od miesz-
kańców, którzy swoje wnioski złożyli we wcześniejszych 
naborach. 

Już pod koniec maja prowadzono pierwsze prace 
w regionie w wydłużonym okresie trwania projektu na 
lata 2020 i 2021. – Na przełomie czerwca i lipca powinny 
zostać podpisane kolejne dwie umowy, które pozwolą objąć 
pracami cały obszar województwa lubelskiego. Po zakoń-
czeniu oceny będzie można stwierdzić, czy złożone wnioski 
wyczerpią nam limit środków finansowych przewidzianych 
na zadanie – mówi Sebastian Trojak, Członek Zarządu 
Województwa Lubelskiego, oceniając, czy konieczne będzie 
przeprowadzenie kolejnych naborów. 

Informujemy o azbeście
Równolegle z ogłoszonym naborem prowadzona była naj-
szersza do tej pory kampania informacyjno-edukacyjna 
zachęcająca mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie. 
– Chcieliśmy, żeby w miarę możliwości mieszkańcy woje-
wództwa przesyłali swoje wnioski drogą elektroniczną – 
dodaje Sebastian Trojak – Zależało nam, aby dotrzeć do 
jak najszerszego grona odbiorców, dlatego też emitowane 
były spoty telewizyjne i radiowe, a także publikowane były 

ogłoszenia w regionalnej prasie. Uruchomiony został też 
profil projektu na Facebooku, aby na bieżąco komunikować 
się z mieszkańcami. Informacje o postępach przy wdrażaniu 
projektu można śledzić na profilu facebook.com/bezpieczni-
bezazbestu. Oprócz usunięcia jak największej ilości azbestu 
chcieliśmy, aby z tej możliwości skorzystało też jak najwięcej 
osób z naszego regionu – dodaje Sebastian Trojak, Członek 
Zarządu Województwa. Jeśli zatem ktoś z naszych czy-
telników ma pytania odnośnie usuwania azbestu, może 
skorzystać ze sposobu komunikacji najbardziej dla siebie 
dogodnego i uzyskać stosowną odpowiedź. 

DŚ

Foto: UMWL
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Lubelscy przedsiębiorcy 
spełniają swój „American dream” 
w Nevadzie
Województwo Lubelskie wspólnie ze Stanem Nevada już od kilku lat skutecznie realizuje działania mające na celu 
pogłębienie współpracy partnerskiej, ale przede wszystkim gospodarczej. Pierwszą transatlantycką inicjatywą 
realizowaną na poziomie regionów jest program akceleracyjny NLAB – Nevada–Lubelskie Acceleration Bridge, 
skierowany do przedsiębiorców z województwa lubelskiego.

Szansa dla firm
Do tej pory województwo lubelskie zorganizowało dwie 
edycje ww. programu. Każda z nich dała możliwość dzie-
sięciu przedsiębiorcom na prezentację i promocję swojej 
działalności przed potencjalnymi inwestorami na rynku 

amerykańskim. Biuro Gubernatora Stanu Nevada zorgani-
zowało spotkania B2B zgodne z profilem reprezentowanej 
firmy oraz umożliwiło wsparcie w zakresie mentoringu 
i networkingu. Firmy wróciły ze Stanów bogatsze o nowe 
doświadczenia, pomysły, a co najważniejsze – z nowymi 
partnerami biznesowymi. 

– Współpraca Stanu Nevada oraz województwa lubel-
skiego trwa od kilku lat. Dobrym tego przykładem jest pro-
gram NLab, który daje naszym przedsiębiorcom możliwość 
pokazania się na arenie międzynarodowej – mówi Marszałek 
Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Na szczególną uwagę zasługują firmy, którym poprzez 
udział w programie udało się rozwinąć działalność na 
rynku amerykańskim oraz innych rynkach zagranicz-
nych: CMS4MEDIA – oferująca rozwiązania dla lokalnych 
mediów i sieci medialnych; Plantalux Sp. z o.o. zajmująca 
się technologią doświetlania roślin pod uprawami szklar-
niowymi; Pro-Project LLC – producent przyrządów do 
testowania aparatury diagnostycznej wykorzystywanej 
w różnych dziedzinach medycyny; Spino-O Pizza – food 
truck z pizzą serwowaną w kilka minut; WIT-COMPOSI-
TES – firma zajmująca się innowacyjną produkcją z wyko-
rzystaniem włókna węglowego. 

Foto: ioterra.com

Foto: UMWL
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Nowy rynek – większe możliwości
W ostatnim czasie do grona firm odnoszących sukcesy 
na rynku amerykańskim dołączył lubelski software house 
EMBIQ, który rozpoczął współpracę z platformą Ioterra. 
Ioterra to internetowy rynek umożliwiający firmom budo-
wanie relacji biznesowych. Platforma łączy przedsiębior-
ców wprowadzających innowacje w zakresie inteligentnych 
technologii. Firmy mogą przeglądać Ioterrę w celu znale-
zienia zasobów, platform i dostawców specjalistycznych 
usług w zakresie “Internetu rzeczy”. Dzięki temu projekty, 
które rodzą się w Lublinie, mogą przedostać się za ocean. 
– Pierwsze sukcesy za nami. Dzięki konkursowi NLab 
w styczniu mieliśmy wspaniałą okazję polecieć do Stanów 
Zjednoczonych i odwiedzić Reno oraz Las Vegas – mówi 
Prezes EMBIQ, Alexey Shabalovskiy. – Tam poznaliśmy 
niezwykłych i inspirujących ludzi, którzy podobnie jak my 
na co dzień szukają najnowocześniejszych rozwiązań. To 
było oczywiste, że musimy nawiązać współpracę z niektó-
rymi z nich. Jednym z owoców wyprawy do Nevady jest 
nasza znajomość z Ioterra. W marcu gościliśmy w naszym 
biurze w Lublinie Danny’ego deLaveaga, współzałożyciela tej 
amerykańskiej firmy. Wierzymy, że współpraca pomoże nam 
być bardziej widocznymi na amerykańskim rynku, a także 
pozyskać nowych klientów z Zachodu – dodał Shabalovskiy.

Kolejną firmą, która pomimo panującej pandemii 
koronawirusa i ograniczeń z tym związanych rozpoczęła 
współpracę z partnerem ze stanu Kalifornia, jest spółka 
TenCar – producent elementów układów kierowniczych 
i zawieszeń. Jeszcze w kwietniu została wysłana pierwsza 
przesyłka z elementami do Maserati. Na rynku amerykań-
skim zamierzają oferować części do aut luksusowych typu 
Porsche, Ferrari czy właśnie Maserati. 

Z województwa lubelskiego do Nevady jest coraz bli-
żej dzięki profesjonalnej działalności lubelskich przedsię-
biorców. Trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów 
w zdobywaniu rynków zagranicznych.

DGiWP

Foto: UMWL

Foto: UMWL



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
e -mail: efs@lubelskie.pl

pon.–pt. 7:30–15:30
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
tel.: (81) 462 38 12, (81) 462 38 31
fax: (81) 462 38 40
e -mail: lawp@lubelskie.pl

pon.–pt. 7:30–15:30
ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin
tel.: (81) 463 53 63
e -mail: punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

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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Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Departament 

Wdrażania 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego

Lubelska Agencja 

Wspierania 

Przedsiębiorczości 

w Lublinie

Biuro Rzecznika 

Funduszy 

Europejskich

Punkty Informacyjne 
Funduszy Europejskich

Wojewódzki 

Urząd Pracy 

w Lublinie

Biuro
Certyfikacji

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, (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

rpo.lubelskie.pl
/LubelskieFunduszeEuropejskie

/ZarazeniWiedza

/lubelskiefunduszeeuropejskie


