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Przekonaj się w 180 sekund jak fundusze europejskie zmieniają Twoje 
życie na lepsze. Zrób głośniej i wsłuchaj się w swoje korzyści. 

W tym roku zaplanowaliśmy aż 29 konkursów. Skupiamy się na dofinansowaniu 
przedsiębiorców, tworzeniu żłobków, ale również na pomocy dla rodzin, 
szczególnie starszych mieszkańców regionu i jeszcze większym, silniejszym 
wspieraniu osób bezrobotnych. Takie są dzisiaj potrzeby naszego regionu. W 
sumie do dyspozycji mamy miliard złotych. 

Podkreśla Iwona Nakielska, dyrektor Departamentu Zarządzania 
Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubelskiego. Firmy z Lubelszczyzny już po raz drugi wystartują 

po środki unijne na stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego. O jego 
korzyściach dla samych przedsiębiorców i województwa zapytaliśmy Grzegorza 
Sobolewskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w urzędzie marszałkowskim. 

Inwestowanie w badania i innowacje wpłynie na wzrost aktywności sektora B+R 
w strategicznych dla regionu dziedzinach gospodarki. Spowoduje też powstanie 
wysokiej jakości infrastruktury naukowo-badawczej oraz zwiększy powiązania 
między sektorem nauki a przedsiębiorstwami. 

Ciekawą ofertę dla biznesu przygotowała Lubelska Agencja Wspierania 
Przedsiębiorczości. Jej szczegóły zdradza Marceli Niezgoda, dyrektor LAWP. 

Zaplanowaliśmy 8 konkursów skierowanych do lubelskich film. Będzie to 
kontynuacja wspierania kooperacji biznesu i nauki. Dzięki unijnej dotacji 
przedsiębiorcy kupią niezbędne urządzenia laboratoryjne i zrealizują kosztowne 
prace badawcze. Co więcej, przewidzieliśmy wsparcie dla instytucji z otoczenia 
biznesu m.in. na stworzenie platformy współpracy między firmami a 
naukowcami. 

Przedsiębiorcy potrzebują wykwalifikowanych specjalistów w każdym wieku. 
Teraz ich zatrudnienie będzie łatwiejsze, ponieważ o ich profesjonalne 
przygotowanie zadbają fundusze europejskie. 

Nasze konkursy umożliwią udział w kursach zawodowych i podnoszenie 
kwalifikacji dla osób dorosłych. Co ważne zdobytą wiedzę potwierdzą 
certyfikaty. Zainwestujemy również w tworzenie przedszkoli i żłobków oraz 
ułatwimy zakładanie własnego biznesu. Dodatkowo uruchomimy programy 
outplacement dla osób zwolnionych. 



Zaznacza Hubert Rząsowski, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego w urzędzie marszałkowskim. Spadające 
bezrobocie to jeden z priorytetów władz województwa lubelskiego. Jak 
zamierzamy wspierać osoby bez pracy z funduszy europejskich? 
Mówi Małgorzata Sokół, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 

Malejące bezrobocie i rosnące zapotrzebowanie na pracowników powoduje 
zmianę podejścia do rynku pracy  Konieczne jest wsparcie osób długotrwale 
bezrobotnych, bez kwalifikacji i bez doświadczenia zawodowego. W 2018 roku 
ogłosimy pięć konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego, które będą 
wsparciem dla bezrobotnych i pracodawców. 

Razem rozwijajmy województwo lubelskie. Zobacz więcej 

na rpo.lubelskie.pl i facebooku Lubelskie Fundusze Europejskie. 
Polecam Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. 

Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 

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

