
Magazyn „Lubelskie Fundusze Europejskie” . 

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

 

Dziś naszym gościem jest Marszałek Województwa Lubelskiego 
Sławomir Sosnowski. 

Panie Marszałku, ostatnio głośno zrobiło się wokół Funduszy Unijnych 
dla regionów. Pojawiły się głosy o stracie części środków. Czy mamy 
się czego obawiać? 

Gwarantuję, że nie stracimy nawet jednego euro. Dane z końca września jasno 
mówią, że 
w umowach dofinansowujących projekty wykorzystaliśmy już 60% z 10 mld 
złotych, którymi dysponujemy w Regionalnym Programem Operacyjnym. Do 
końca roku postaramy się zakontraktować kolejnych 20%. Na bieżąco 
rozliczamy unijne inwestycje z Komisją Europejską. Stanowczo podkreślam, że 
nie grozi nam utrata funduszy. Środkami unijnymi zarządzamy od lat.  Z 
powodzeniem zamknęliśmy dwa poprzednie programy dla Lubelskiego, dlatego 
dobrze wiemy jak wydawać unijne miliony, z korzyścią dla regionu i jego 
mieszkańców. 

10 mld złotych to olbrzymie pieniądze. Jak zostały podzielone? 

Dobre drogi, lepsza kolej, wykorzystanie energii odnawialnej, skuteczna opieka 
medyczna, prężnie rozwijające się firmy i wsparcie dla najsłabszych 
mieszkańców regionu 
to najważniejsze dziedziny w których ulokowaliśmy najwięcej środków z 
Lubelskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

A jak wygląda poprawianie stanu dróg w gminach i powiatach? 

Mieszkańcy mniejszych miast i wsi korzystają z kolejnych odcinków dróg, które 
wyremontowaliśmy z autorskiego projektu Zarządu Województwa, czyli budowy 
100 kilometrów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Nowe i 
bezpieczne drogi to idealny prezent na 100. rocznicę odzyskania niepodległości 
dla wszystkich, którzy podróżują po Lubelszczyźnie. Świeżo wylany asfalt pojawił 
się między innymi w miejscowości Gęś w Gminie Jabłoń i na odcinku między 
Piotrkowem. a Wysokiem na drodze z Lublina do Biłgoraja. 



Musimy stawiać na odnawialne źródła energii, takie są wymogi 
Brukseli. Jak dbamy by wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
było jeszcze większe w naszym regionie? 

Rozwój województwa w dużej mierze opieramy na jego naturalnych atutach. 
Jednym z nich jest słońce, a konkretnie nasłonecznienie naszego regionu, które 
jest największe w Polsce. Dlatego na projekty związane z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii, szczególnie promieni słonecznych, przyznaliśmy 
blisko 775 milionów złotych. 

Dużo słyszymy o powrocie szkół zawodowych. Sporo młodych ludzi 
widzi swoją przyszłość w konkretnym zawodzie, mając fach w ręku. 

Nie dziwię się. Konsekwentnie inwestujemy w szkoły zawodowe. Wyposażamy 
warsztaty, aby młodzież uczyła się na sprzęcie, który wykorzystują ich przyszli 
pracodawcy. Dofinansowujemy staże i zagraniczne praktyki dla uczniów. Efekty 
są widoczne, bo młodzi co raz chętniej wybierają popularne zawodówk,i bo po 
nich znajdą pracę. Tym samym redukujemy bezrobocie, które teraz w naszym 
Regionie jest najniższe od lat. 

 Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

  

 


